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 מועצת החלב –ה "סל השירותים של מאל
 

סל "במטרה להמשיך לשמור ולשפר את בריאות העטין ואיכות החלב אנו שמחים להציג בפניך המגדל את 
 :כבעל מכסת חלב אותו אתה זכאי לקבל " השירותים

 
 :אבחון מעבדתיים שירותי .א
ס וסוגי "רמות הסת, אשר תתאים למצב בריאות העטין  בעדר" תוכנית דיגום עצמי"לכל משק אנו בונים   

 :שירותי המעבדה לבריאות העטין כוללים. הפתוגנים השכיחים

, "לפני המלטה", אחרי טיפול, (ס גבוה"סת)קליניות -תת, אבחון גורמים לדלקות עטין קליניות .5
 (.בתרבית ובבדיקות מולקולריות)ואחרות" ושלפני ייב"

 .ביצוע מבחני רגישות של  חיידקים  לאנטיביוטיקה .2

 .חומרי חיטוי לפטמות ומים,  מטליות ניגוב, בדיקות רפד .3

 .בעת אירוע חריג( ספירה כללית ומבדלת)ספירת חיידקים כללית במיכל החלב   .4

 .וללאוקוזיס הבקרבדיקות חלב לנוכחות נוגדנים לבת שחפת  .1

 
 :ה הכוללים"י מדריך מאל"ממשקיים ע/ שירותים טכניים  .ב

י המדריך בשיתוף "ביצוע בדיקות טכניות לתקינות מכון החליבה בתדירות שתקבע מקצועית ע .5
 .המגדל לכל משק ומשק

 .הנלווהבקרה לניקיון והיגיינה של מערכת החליבה והציוד  .2
עליה , התפרצות דלקות עטין, עליה בספירות חיידקים כלליות:  עזרה מיידית בפתרון תקלות כגון .3

 .חמיצות וכל פגיעה אחרת בבריאות העטין ואיכות החלב, בעיות קירור, ס"בסת
, ציוד קירור, חומרי חיטוי וניקיון, ציוד חליבה: יעוץ וליווי מול החברות המסחריות המספקות .4

 .רפד, אוורריםמ
 

 :הדרכות במשק ובימי עיון אזוריים .ג
, "טיפול יובש נכון"ביצוע , שיגרת חליבה היגיינית: הדרכות אישיות למגדל במשקו בנושאים כמו .5

 (.בת שחפת)הצטרפות למועדון עדרים נקיים , שיפור בריאות העטין, "חלב חריג "איך להימנע מ

 .בהתארגנויות השונות ובמרכזי מזון ברחבי הארץ , ימי עיון מרוכזים במושבים .2
 

 :ה"י רופאי מאל"תמיכה וליווי מקצועיים ע .ד
לפתרון בעיה דחופה או התייעצות בנושאים הקשורים לבריאות העטין  –ה במשק "ביקור רופא מאל .5

 .או הרופא המטפל/הזמנת הרופא היא לפי בקשתו של המגדל  ו. ואיכות החלב
, מדריך ממשק החליבה האישי, בהשתתפות הרופא המטפל –" מפגש מורחב מסכם –קונסיליום " .2

הטכניות ,  מטרת המפגש היא ניתוח התוצאות הממשקיות. ה וצוות הרפת"רופא מאל
אנו ממליצים על . הגדרת יעדים והוצאת המלצות לתוכנית עבודה לשנה הקרובה, והבריאותיות

 (44-7294499לתאום מועד  . )בריאותי והממשקימפגש חד שנתי לכל משק ללא קשר למצבו ה
לאורך השנה ( ה"מדריך ורופא מאל)ה "אנו מציעים ליווי צמוד של צוות מאל" חריגים"למשקים  

 .או ייצוב המצב/ועד לשיפור ו
3    . 

 
 :לסיכום

למעט בדיקות אשר אינן קשורות לבריאות העטין ) ללא תשלום, הניתנת לך" חבילת שירות"ניך המגדל מוצעת לפ
. העובדים תחת בקרת  איכות חיצונית ופנימית, י אנשי מקצוע מוסמכים ומיומנים בתחום"ע, (עות בחלב צומתב

ה כולו עומד יחד "צוות מאל. בקרה זו כוללת כיול הציוד ועדכון שיטות העבודה בהתמדה ובמקצועיות מירבית
 .  לשירותכם

 . נשמח לפנייתכם אלינו בכל עת
 ר  שמוליק פרידמן"ד

 
 


