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 2022 –מדרשה מתקדמת בסימן גידול: ארגז הכלים למגדל  

 יו"ר ועדת חינוך ומדרשה:              מר טל יפה. 

 גב' גלי סוקולובסקי, ועדת חינוך ומדרשה.     רכזת הקורס:                           

 מזכירת ועדת חינוך ומדרשה:       גב' קארין ביסמוט. 

 תנאי סף:                                 הקורס מיועד לבוגרי המדרשה הבסיסית לכלבנות )מבוא לכלבנות( בלבד.  

 ההשתתפות מותנית בחתימה על הצהרת תלמיד והתחייבות להתנהגות נאותה.                                               

 מועד:                                     ימי ד'. כאחת לחודש יתקיים שיעור נוסף ביום א' )כשני מפגשים כאלו(. 

)ארבע שעות אקדמיות והפסקה    22:00 –  18:30המפגשים יתקיימו בין השעות  

 דקות(.   30בת 

 מהמפגשים לפחות   %80 -מעבר הקורס והזכאות לתעודה מותנים בנוכחות  ב                                 דרישות:  

 ומעלה, במבחן המסכם.          70מפגשים לפחות( בציון  10)                                             

 שח.  1,550                       עלות:  

שהתקיימו מדי שבוע באולם ההתאחדות הישראלית           -מפגשים 13הקורס בן                     אודות:  

, אור יהודה; מתוכם שני מפגשי אורח אשר יתקיימו בימי א'.  6לכלבנות ברחוב המסגר 

 שפה האנגלית.                                                                        ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לנהל את שיעורי האורח ב

 יתכנו סיורים לימודיים, סדנאות ומפגשים חברתיים בהם הנוכחות אינה חובה.                                             

  

 נושאי הלימוד והמועדים על פי הצורך .   ועדת חינוך ומדרשה שומרת לעצמה את הזכות לשינוי במרצים  *

  
** ועדת חינוך ומדרשה שומרת לעצמה הזכות להעביר את הלימודים למדיה הדיגיטלית בהתאם להנחיות משרד  

 הבריאות. 

 מספר המקומות מוגבל!  -תשלום אינו מהווה אישור השתתפות *** 
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 2022סילבוס מדרשה מתקדמת לשנת 
 מפגש  נושא  פירוט  מרצה/ים  מועד 

הכלבנים  ותיקי  12/01/22 

 בישראל 

מוותיקי הכלבנים בישראל, מגדלים  

 אשר לקחו חלקושופטים מקיפים 

בפעילות גידולית וכלבנית משך מעל  

לחצי מאה יספרו אודות התפתחות  

ראייה הגידולית  הכלבנות בארצנו וה 

במשך  השנים ובהשוואה למתרחש 

 במדינות אחרות בעולם. 

והרצאת  ברכות  
 פתיחה: 

כלבים   על גידול
 אז והיום. 
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מר טל יפה,   19/01/22

ועדת חינוך    יו"ר

ודובר   ומדרשה 

  ההתאחדות

הישראלית  

 לכלבנות 

 טל יפה, יו"ר ועדת חינוך ומדרשה

דובר ההתאחדות הישראלית  ו

לכלבנות. מגדל קולי ושופט המתמחה 

בדיפלומטיה ציבורית ויחסים  

יספר אודות חשיבות   –בינלאומיים  

יצירת הקשרים הבינלאומיים לטובת  

התכנית הגידולית והכלים השונים 

 לבנייתם.  

ועוד, נעסוק בחשיבות המגדל    זאת

בעיצוב תדמית הכלבנות המתועדת  

במדינת ישראל, נרטיב הכלבנות 

המתועדת, עבודה מול גופי תקשורת  

 ועוד. 

מחוץ   ראשונים בחזית.
 .ומבית

 קשריםעל תדמית, 
 ובינלאומיים  לאומיים

 והמגדל כשגריר. 
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 )רביית שארים (זיווג בין קרובי משפחה   26/01/22

 היא אחד הנושאים השנויים במחלוקת

 בכלבנות המתועדת 

 בשיעור נלמד על ההשפעות של רביית

 שארים על איכות ובריאות הצאצאים ועל

 עתיד הגזע ,נבחן  את הפער  המובנה בין

 הרצון לשמור על מגוון גנטי לבין הרצון

 להגיע לאחידות בגידול ונדון  בדמיו ן

 ובשוני בין  גידול כלבים גזעיים וניהול

 אוכלוסיות בעלי חיים בסכנת הכחדה

 

מר יותם בן אורן, חוקר גנטיקה של  

אוכלוסיות ידון בסוגיה ויציע היבטים שונים  

במסגרת קבלת החלטות גידוליות  

 מכריעות.  

 

 

גנטיקה של אוכלוסיות:  

זה שאין   –אינברידינג 

 להזכיר את שמו? 
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 המרצה יספר אודות • ל עו"ד בן קרפ 30/01/22

 חשיבות כריתת חוזים

 עם בעלי גורים  ,מה

 עליהם להכיל וממה יש

 להימנע כמו גם חוזים

 נוספים רלוונטיים לנו

 כמגדלים 

 על התנהלות המגדל •

 במרחב לשון הרע

 ורשתות חברתיות

 על התנהלות המגדל •

 במערכת  חוק

 העמותות וההתאחדות

 הישראלית לכלבנות 

 

 

 ידול, משפט ומהג

 . Iם. חלק שביניה
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 גב' מירנה שיבולת  02/02/22 

  

 

 

 

 

 

 גב' שרון רונן 

  

  

אודות מחזור המין   •

  בנקבה בראי

 ההתנהגותי: 

מה עובר על הכלבה   

בכל אחד משלבי  

המחזור הורמונלי,  

דרך הריון וגידול  

 גורים. 

מתחילים מארגז   •

 ההמלטה:  

על עיצוב התנהגות,  

בניית ביטחון, חשיפה  

והקניית הרגלי  

התנהגות בריאים כבר  

מגיל גורות ובאחריות  

 המגדל 

  

 על עיצוב אופי

והתנהגות  

 למגדלים 
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ד"ר לזר   09/02/22

יו"ר   –ג'רסי  

ועדת גידול  

 מדעית. 

ד"ר לזר ג'רסי, מגדל קאנה קורסו ובוסטון  

טרייר, יו"ר ועדת הגידול המדעית מזה  

יספר אודות מקרי בוחן גידוליים    –שנים 

אשר התגלגלו לשולחנה של ועדת גידול  

,הלקחים אשר ניתן ללמוד מהם בראי  

המחשבה הגידולית וההתנהלות במסגרת  

 ההתאחדות הישראלית לכלבנות .

 

 מקרים ותגובות. 

 משולחנה של ועדת 

 הגידול המדעית 
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16/02/22 

 עו"ד מנשה סלטון 
חוק צער  יספר אודות  המרצה •

בעלי חיים, הגדרותיו והשלכותיו  

על תחום גידול הכלבים בכל  

הקשור להחזקת כלבים  

ורווחתם כפי המשתמע מלשון  

 מאכיפתו .  החוק וביטויי

פר אודות חוקי מסחר  ה יס המרצ •

והשלכותיהם   בישראל ויבוא 

 לגידול כלבים.  

ייעוד  המרצה יספר אודות חוקי  •

מקרקעין והשלכתם לגידול  

עירוניים  כלבים, חוקי עזר  

 סמים למגדלים.  וח

 

 גידול, משפט ומה

 . IIחלק  שביניהם.
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 מר דמיטרי אוברובסקי,  23/02/22

 הנהלת חבר השופטים. 

 

. 

מר דמיטרי אוברובסקי שופט ומגדל גזע  

לשעבר מנהל ספר הגידול,  הדני הענק, 

ינתח מקרי בוחן העוסקים בגנטיקה כפי  

שהם באים לידי ביטוי בעת גידול כלבים  

ויעמיק אודות ההתמודדות עימם כמגדל  

 וחשיבותם לתכנית הגידולית . 

 כחומר ביד היוצר?  

  –על גנטיקה וגידול  

 . Iחלק 
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ובדיקות למחלות  אודות סקירות גנטיות  ד"ר עופר צדוק      02/03/22

ככלי גידולי, אסטרטגיות גידוליות למיגור  

 מחלות והסקה נכונה של ממצאים שונים. 

 כחומר ביד היוצר? 

  –על גנטיקה וגידול  

 .   IIחלק 
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   –ד"ר לזר ג'רסי  09/03/22

 יו"ר ועדת גידול מדעית. 

ד"ר לזר ג'רסי, מגדל קאנה קורסו ובוסטון  

המדעית מזה  טרייר, יו"ר ועדת הגידול 

השימוש בצילומים   תיספר אודו   –שנים 

 . והדמיות ככלי גידולי

דימות וטרינרי  

 ( רדיולוגיה)
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23/03/22 

 

 

 

 

 

 

 

 מר איתן הנדל, 

יו"ר הנהלת  שופט מקיף ו

 חבר השופטים 

פאנל במעמד חברי הנהלת חבר 

השופטים של ההתאחדות הישראלית  

 לכלבנות 

 

 

 

 

פאנל בנושא אתיקה  

 11 בגידול 

 יום א'

 

 המועד

 המדויק

 ימסר

 בהמשך 

  שיקולי   למארג  בכלבים  פוריות  שיקולי 

  לית הגידו  התכנית  בניית  בעת  המגדל 

  גידוליות   החלטות  בעת  השלכותיהן  וכן

 דם  קווי   של  והוצאה  הכנסה  כמו

  ישים   המרצה.  הגידולית  מהתכנית

  הגידוליות   ההשלכות  אודות  דגש

  במערכות   מולדים   ופגמים  למחלות 

  כגון   ובעיותיהן  והזכרית  הנקבית  המין 

,  שחלות,  רחם  בעיות ,  פוריות  חוסר

  התכנית   תזמון  גם  כמו,  ועוד  פרוסטטה

 . הללו לשיקולים בהתאם וליתהגיד 

 

 

  על ״?״הרה 

 12 . כמפתח פריון

 מבחן מסכם      30/03/23
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