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סל השירותים של מאל"ה  -מועצת החלב )מהדורה מעודכנת(2020 ,
במטרה להמשיך לשמור ולשפר את בריאות העטין ואיכות החלב אנו שמחים להציג בפניך המגדל את
"סל השירותים" אותו אתה זכאי לקבל כבעל מכסת חלב )בקר וצאן(:
א.

שירותי אבחון מעבדתיים:
שירותי המעבדה לבריאות העטין כוללים:
אבחון גורמים לדלקות עטין קליניות ,תת-קליניות )סת"ס גבוהה(" ,מעקב אחרי טיפול",
.1
"אחרי המלטה"" ,לפני ייבוש" )יש לציין בטופס משלוח את סיבת הדיגום(.
אבחון פתוגנים מדבקים עיקריים לעטין ,בחלב הכללי )לניטור ברמת העדר/קבוצות
.2
חליבה(.
ביצוע מבחני רגישות של חיידקים לאנטיביוטיקה.
.3
בדיקות רפד ,חומרי חיטוי לפטמות ,מטליות ניגוב ואיכות בקטריאלית של המים.
.4
.5
ספירת חיידקים כללית ומבדלת במיכל החלב  -באירוע חריג.
בדיקות נוגדנים בחלב למחלות כמו :בת שחפת ,לאוקוזיס הבקר ) ,(BLVעכברת
.6
)לפטוספירוזיס(.
בדיקות מולקולריות ) (PCRלמיקופלסמה ,סטפ .אוראוס ,סטרפ .אגלקטיא וBVD
.7
בדיקת הריון בחלב בבקר )מיום  28אחרי ההזרעה(.
.8

ב.

שירותים טכניים  /ממשקיים ע"י מדריך מאל"ה הכוללים:
ביצוע בדיקות טכניות ,לתקינות מערכת החליבה ומיכלי האחסון  -בתדירות שתקבע
.1
מקצועית ע"י המדריך בשיתוף המגדל לכל משק ומשק.
בקרה לניקיון והיגיינה של מערכת החליבה והציוד הנלווה.
.2
עזרה מיידית בפתרון תקלות כגון :עליה בספירות חיידקים כלליות ,התפרצות
.3
דלקות עטין ,עליה בסת"ס ,בעיות קירור ,חמיצות וכל פגיעה אחרת בבריאות
העטין ואיכות החלב.
יי עוץ וליווי מול החברות המסחריות המספקות :ציוד חליבה ,חומרי חיטוי וניקוי ,ציוד
.4
קירור ,מאווררים ,רפד ועוד.

ג.

הדרכות במשק ובימי עיון אזוריים:
הדרכות אישיות למגדל במשקו בנושאים כמו :שגרת חליבה היגיינית ,ביצוע "טיפול יובש
.1
נכון" ,איך להימנע מ"חלב חריג" ,שיפור בריאות העטין.
ימי עיון מרוכזים במושבים ,בהתארגנויות אזוריות ,במרכזי מזון ועוד.
.2

ד.

תמיכה וליווי מקצועיים ע"י רופאי מאל"ה:
ביקור רופא מאל"ה במשק – לפתרון בעיה דחופה ,או התייעצות בנושאים הקשורים
.1
לבריאות העטין ואיכות החלב .הזמנת הרופא היא לפי בקשתו של המגדל ו/או הרופא
המטפל.
סיכום וניתוח תקופתיים של בריאות העטין ואיכות החלב ,כולל היבטים כלכליים.
.2
הערכת סיכונים ,ייעוץ והדרכה .הגדרת יעדים ובניית תכנית כוללת ,לשיפור בריאות
העטין ואיכות החלב .".אנו ממליצים על מפגש חד-שנתי לכל משק ,ללא קשר למצבו
הבריאותי והממשקי )לתאום מועד .(04-6274477
למשקים "חריגים" אנו מציעים ליווי צמוד של צוות מאל"ה )מדריך ורופא מאל"ה( לאורך
השנה ועד לשיפור ו/או ייצוב המצב.

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב )מאל"ה(
מספרי טלפון וכתובת אלקטרונית מאל"ה

שם

תפקיד

טלפון נייד

טלפון בית

ד"ר שמוליק
פרידמן

מנהל
מקצועי

050 – 2851371

04 – 6534041

ד"ר עדין
שווימר

מנהל פעילות
בשדה

050 – 5524476

08 – 9348322

ד"ר רמה
פלק

מנהלת
המעבדה

050-6241685

E - mail
shmulik@milk.org.il

adin@milk.org.il

rama@milk.org.il

גולן יעקב

מנהל איכות
ומדריך
ממש"ח

050 – 2895939

04 – 6402613

golan@milk.org.il

מאיר רייכמן

מדריך
ממש"ח

050 – 2988835

04 – 9857311

meir@milk.org.il

גברי פרץ

מדריך
ממש"ח

052-6448154

Gavri@milk.org.il
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דוא"לmaale@milk.org.il rachel@milk.org.il :
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