דצמבר 2021

סילבוס מדרשה בסיסית :מבוא לכלבנות
יו"ר ועדת חינוך ומדרשה:

מר טל יפה

מזכירת הוועדה:

גב' קארין ביסמוט

רכזות הקורס:

גב' יפעת נקר ,גב' שיין קלי

תנאי סף:

ההשתתפות מותנית באישור וחתימה על הצהרת התחייבות בעת
הרישום.

מועד:

המפגשים יתקיימו בימי ג' ומספר מפגשים גם בימי ו' .כל מפגש בן 4
שעות אקדמיות והפסקה בת  30דק' .שעות המפגשים.18:30-22:00 :
בימי שישי המפגשים יתקיימו בין השעות .9:30-13:00

דרישות:

המפגשים בקורס המדרשה הבסיסית לשנת  2022יתקיימו באופן פרונטלי
ובהתאם להנחיות משרד הבריאות יועברו למתכונת וירטואלית במקרה
הצורך.
הזכאות לתעודת בוגר הקורס מותנית בנוכחות של  80%מכלל המפגשים
בכל שלב ,ובציון מעבר של  65לפחות בכל אחת מהבחינות (אמצע וסוף).
זאת ועוד ,מעבר לזאת ,המשך לימודים לאחר בחינת האמצע מותנה
באישור ועדת אמצע אשר תשקול ההישגים הלימודים והתנהגות התלמיד
ההולמת את המעמד ומטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
בנוסף לכך ,קיימת חובת קיום פעילויות חיצוניות בהתאחדות ואורגניה
המאושרות על ידי הנהלת המדרשה ,אשר יוצעו ויפורטו במהלך הקורס
לתלמידים שאושרו ע"י ועדת חינוך ומדרשה (מבלי לפגוע בהתנדבות
במסגרת תערוכה צורה אחת לפחות).

עלות:
●

( ₪ 2750למי שאינו חבר באחד ממועדוני ההתאחדות העלות כפולה).
ועדת חינוך ומדרשה שומרת את הזכות לשינוי במרצים ,נושאי הלימוד והמועדים.

תאריך
18/1/22

נושא
ברכות ,קוד התנהגות ותיאום ציפיות ,הצגת חברי הוועדה,
• הרצאת פתיחה

מרצה
ועדת חינוך ומדרשה

שעות
4

הנהלת ההתאחדות
מר איתן הנדל

שלב א'
25/1/22
1/2/22

ביולוגיה ,מורפולוגיה ואנטומיה:
 מערכת הדם ,לב וריאות, מערכת החושים.מבנה ההתאחדות והשירותים הניתנים לציבור

8/2/22
15/2/22
18/2/22
יום ו'
22/2/22
1/3/22

ביולוגיה:
 מערכת העור ואלרגיה תזונה ומערכת העיכול•

שיעור העשרה בנושא תזונה ע"י נותן החסות

מערכת השלד והשרירים :תיפקוד השלד ,פיזיולוגיה של
התנועה
-

תערוכות כלבים :אודות השיפוט ,התערוכה ,הפעיל
וקבוצת ה  FCIבשילוב עם הכנה לתערוכה בינ"ל.

סגל וטרינרי

8

גב' מיטל בר סלע
מזכירת
הנהלת ההתאחדות
ד"ר אילן סקורינסקי

8

ד"ר פול סלון

4

מר איתן הנדל

4

מר טל יפה ,יו"ר ועדת
חינוך ומדרשה

8

8/3/22

-

מושגים בכלבנות ומבנה הכלב

מר טל יפה ,יו"ר ועדת
חינוך ומדרשה

4

15/3/22

-

(נדחה) הרצאת פתיחה – שפת הכלבים

גב' שרון רונן

4

-

חוק העמותות והקשריו .ההתאחדות כעמותת גג
ותקנונה

עו"ד אלעד בראונר,
הנהלת ההתאחדות
הישראלית לכלבנות

22/3/22
25/03/22ו'
29/3/22
1/4/22ו'
5/4/22
12/4/22

מבוא לגנטיקה

אסף מורן

20

גנטיקה של הצבעים

דמיטרי אוברובסקי

4

29/4/22
יום ו'

10/5/22

חוקי כלבים בישראל

•

עו"ד מנשה סלטון

חלוקת הגזעים לקבוצות וסיווג עפ"י ה  ,FCIבין גזע מר טל יפה ,יו"ר ועדת
חינוך ומדרשה
לוריאנט וחזרה על עקרונות התערוכה

17/5/22

בחינה עיונית שלב א'  -מועד א'

צוות המדרשה

24/5/22
יום ג'

שיעור פתרון בחינה
● שיעור רשות ****

מר טל יפה ,יו"ר ועדת
חינוך ומדרשה

31/5/22

בחינה עיונית שלב א'  -מועד ב'

צוות המדרשה

4

4

4

שלב ב'

03/6/22
יום ו'
7/6/22
14/6/22
17/6/22
יום ו'

ביולוגיה  -פיזיולוגיה:
 הכימיה של הדם מערכת החיסון פרזיטולוגיה -פתולוגיה בסיסית

21/6/22

מערכת המין והרבייה

סגל וטרינרי

16

4

28/6/22

סוגי פרוות וחשיבות טיפוח הפרווה

מר מיכה כץ

4

5/7/22
12/7/22
15/7/22ו'
19/7/22

חוקי האבולוציה והתפתחות כלב הבית:
 קינולוגיה גנטיקה של האוכלוסיות:בסיס ועקרונות
מקדם שארות

מר יוחאי ברק

16

26/7/22

מבוא לתנועה:
מבנה הגוף והתבטאותו בתנועה

מר איתן הנדל

4

2/8/22

סדנת תנועה מעשית

מר איתן הנדל

4

9/8/22

מכלב הבר לכלב הבית

גב' אורית נבו

4

12/8/22
יום ו'

כלבים בשירות האדם :נחייה ,ביטחון ,שירות והצלה

פאנל מומחים

4

16/8/22
23/8/22
30/8/22
6/9/22

התנהגות:
למידה והתניה ,התפתחות כרונולוגית של התנהגות ,סוגי
התנהגות ,מבנה חברתי ,בעיות התנהגות

גב' מירנה שיבולת

16

9/9/22
יום ו'

עולם העבודה עם כלבים:
אג'יליטי ,IGP ,מונדיאורינג ,פריזבי וריקודים עם כלבים

הגב' לינה לוין

4

13/9/22

פאנל מגדלים****

פאנל מגדלים שונים
בהובלת יו"ר ועדת חינוך
ומדרשה ,מר טל יפה

4

20/9/22

נוהל גידול מנקודת מבטה של ועדת הגידול המדעית

יו"ר ועדת הגידול ,ד"ר
לזר ג'רסי

4

30/09/22
יום ו'

על תעודת יוחסין וספר הגידול

מר דימיטרי אוברובסקי,
חבר הנהלת חבר
השופטים

4

07/10/22

דור ההמשך  -על צעירים כלבנות ליגת הנוהג הצעיר

יום ו'

מבוא לכלבנות טיפולית

גב' הילה הדר ,מנהלת
ליגת הנוהג הצעיר
מרצה מתחום הכלבנות
הטיפולית

4

18/10/22

בחינה שלב ב'  -מועד א'

צוות המדרשה

25/10/22

שיעור פתרון בחינה
שיעור רשות *** -

01/11/22

בחינה שלב ב'  -מועד ב'

צוות המדרשה

אירוע סיום והרמת כוסית לשנה החדשה

תאריך יפורסם בהמשך

מועד
יפורסם
בהמשך

4

סה"כ שעות הקורס (ללא בחינות)

172

