
 

 

 

 

 

23.6.19 

 

 לכולם.  שלום

 

חברי של  והאחראית אינם מודעים להתנהלות הנכונהשאנשים מקרבנו  נם לא מעטיש נולמיטב הבנת

 .DNAההתאחדות הישראלית לכלבנות בנושא ה הנהלת 

 5בנות לאורך להנהלות שהיו בהתאחדות הישראלית לכ 3בר כאן על הנהלה אחת, מדובר על לא מדו

 (2014השנים האחרונות )משנת 

העדר שנובעות מועסוקים בהשמצות  , חלק מחברי ההתאחדות עושים בחוסר הידע הזה שימושנולצער

 מידע בנושא. 

 

 ובכן,

קיבלה ועדת הגידול המדעית פניות ממגדלים במערכת לבחון את נושא השימוש ב  2014שנת ב

DNA השימוש קופה, באותה תטובת טיפוח ולטובת הוכחת הורות בכל שגר הרשום בספר הגידול. ל

קיימה ועדת  2017. עד סוף FCIועדת הגידול המדעית של הנדון בצבר תאוצה בכל העולם ו DNAב 

יושבי ממועדונים שונים ועם רבים מ , מקדמי גזערבים הגידול של ההתאחדות פגישות עם מגדלים

הראויה  וועדת הגידול המדעית התכנסה לישיבות רבות בהן דנו חבריה מהי הדרךוועדים. הראש 

 נושאים:הלחברי ההתאחדות בישראל. על הפרק עמדו  DNAלהכנסת בדיקות 

 הוכחת הורות -

 בדיקת מחלות -

להורים בלבד והוכחת הורות תבוצע במקרים בהם הדבר  DNAלחייב פרופיל בתום הדיונים הוחלט 

להקל על המגדלים!! יתה אך ורק  על מנת . הסיבה להחלטה זו היחויביידרש. בדיקת מחלות לא ת

 לכל החיים. התופסת  בדיקה חד פעמית

תיד נידרש לפתרון בעיה ואם בעעבור ספר הגידול,  DNAבסיס נתונים של ליצר בדיקה זו מאפשרת 

לאורך שנים כמו גם לפתרון בעיות נקודתיות של הוכחת הורות  התפתחותית ם, לבחינהמסויבגזע 

 נוכל לעשות זאת.

לבצע את הבדיקות והסמיכה את הנהלת  אסיפה הכללית של ההתאחדות, הצביעה ה2017בנובמבר 

 . לבחון היכן וכיצד ראוי שנבצע אותןבהמלצת וועדת הגידול המדעית ההתאחדות 

ועדת הגידול  2018ועד דצמבר  2017החל מ  מר אייל קן,  ,באותה תקופהההתאחדות  לבקשת יו"ר

 :את הנושא באופן יסודי  בחנה



, איך מבצעים אותן, מה נבדק DNAע"מ שנוכל להבין למי מבוצעות בדיקות  אורית נבו הכינה שאלונים

 דול.ובאיזו שיטה, עם אילו חברות הן עובדים וכיצד נרשמות התוצאות בספר הגי

 .וקיבלנו הענות ממרבית המדינות ונאספובעולםהשאלונים נשלחו להתאחדויות הכלבים במדינות 

 .נתוניםה

חברי עם שנים(  10וגם ישירות בחול )לדוגמא בבלגיה שם זה מתבצע כבר סקייפ גם בנערכו שיחות 

 .את התשובות שקיבלנו, ע"מ להבין טוב יותר עולםבהתאחדויות שונות וועדות גידול ובעלי תפקידים ב

התכתבנו עם מספר מעבדות מן המכובדות בעולם בנושאי שיטות הבדיקה והתמחור. כמו כן התייעצנו 

העברית ולמעבדות שונות בארץ ובעולם במטרה ללמוד על שיטות  הכן פנינו לאוניברסיטועם גנטיקאי, 

אמינה ומהימנה ועל אופן קבלת  הדגימה והבדיקות הקיימות, על אופן איסוף ושילוח הדגימה בצורה

 התוצאות.

 

וגיבשה  הגיעה למסקנות, וועדת הגידול המדעית ריכזה את כל הנתונים למידע, ניתחה את המידע

בישיבות משותפות עם נציגי הנהלת ההתאחדות. בסופו של דבר הוחלט על העדפה לשיטת  עמדה

נת אפשרות לתת אישור הורות הבדיקה המודרנית והמתקדמת ביותר, אשר מדויקת יותר )הנות

מסוגלת לתת פנל מחלות  גם כאשר לשני אבות או אמהות בעלי קרבה משפחתית ראשונה.( ושגם

 בגמישות של מחיר ולהוסיף מחלות ככל שמתגלות בעתיד. .

 

. הנהלת ההתאחדות אישרה את הנהלת ההתאחדותוועדת גידול מדעית הציגה את עמדתה בפני 

לאיתור  בדיקה ותקבל מספר הצעות מחירקשה כי תמשיך בעבודתה ותבצע עמדת וועדת גידול ובי

בישראל. כמו כן נבחר  DNAהחברה שתספק להתאחדות את השירותים הנדרשים ליישום בדיקת 

 משרד עו"ד שייצג את ההתאחדות בהתקשרות החוזית.

 

 
תקשר עם הספק ולהושאין צורך במכרז ושעלינו הצעות מחיר משרד עו"ד ייעץ כי נסתפק בקבלת 

 !!וכך היההצעתו תהיה המתאימה ביותר לצרכים ש
 

התקיימו מספר דיונים בין עורכי הדין של ההתאחדות ושל הספק בנוכחות יו"ר ההתאחדות ויו"ר 
 ועדת גידול מדעית. 

 השיג יו"ר ההתאחדות מר אלון גלילי )שרק זה עתה נכנס לתפקיד ( 31.12.2018בחוזה שנחתם ב 
 של המגדלים ושל ההתאחדות. סמבוטלים לשמירה על האינטרהישגים לא 

 נקודות איסוף מכל הארץ .א

 מתן הטבות והנחות למגדלים בעלי מספר כלבים רב. .ב

 תיחום זמנים לקבלת תשובות לבדיקות שנשלחו .ג

 ותיק אישי לכל מגדל. בנושא לטובת ההתאחדות  טהקמת אתר אינטרנ .ד

 מספר רב של וטרינרים דוגמים בהתנדבות. .ה

וכולל דיגום ע"י וטרינר  !!!! חיר שהושג עבור פנל מחלות ובדיקת פרופיל היה הנמוך ביותרהמ .ו
 מוסמך )תנאי הכרחי מבחינה משפטית( ומשלוח 

 מאגר הנתונים שייכים להתאחדות ולא לספק.  .ז

יש להבין כי  .דגימות שנעשו בעבר במעבדה קודמת יעשו מחדש ללא עלות ע"י הספק החדש .ח
 של ההורים.  צורך בשיטת בדיקה זהה להוכחת הורות יש

הובהר לספק כי התחייבות התאחדות הינה להפנות את חברי המועדונים לספק כל עוד  .ט
. היה ותמצא בדיקה זהה שעובדים באותה שיטה מחיריו יהיו תחרותיים מול המתחרים

זולה יותר, לא תוכל ההתאחדות לעמוד בתנאי ההסכם והמגדלים יורשו לדגום במעבדה 
 רת.אח

 



 שני נושאים:חשוב להדגיש 

יוטיוב( וחתם על מסמך -א. כל וטרינר רשאי להיות דוגם, זאת לאחר שעבר מסלול הכשרה )סרטון ב

 לזהות את הכלב ע"י קריאת שבב מחויבמתאים בו הוא מאשר כי הוא 

, הקמת המעבדהעלות ה בחו"ל,  שילוח למעבדו איסוףתהליך מבוקר של לקיחת הדגימה, המחיר כולל ב. 

לכל חבר  מבודל )שימוש בקוד משתמש וסיסמאמבוקר ואתר יעודי עבור ישראל לפרסום התוצאות באופן 

 וריכוז התוצאות עבור ההתאחדות הישראלית לכלבנות לצורך קליטתן בספר הגידול. (, בהתאחדות

 

עבדה שיחפוץ בתנאי יוכל לבצע זאת בכל מ בדיקת הורות לכל השגרשמגדל שיבחר לבצע דגיש נוסיף ונ

בדיקת פרופיל דנא עליו להבין שאולם  שה ע"י ההתאחדות(.יבוצע באופן מבוקר )ע"י דוגם מורשהאיסוף 

 בעתיד.  לנתח את הנתונים אפשרי יהיה שרק כך בשיטה אחת מאחר לספר הגידול יכולה להתבצע רק 

. בחלקן ארץת הבדיקה ללפני כניסשנים רבות  DNA-מבוצעות בדיקות ה  FCIחברות ב במדינות 

לבצע בדיקות במועדון הרועים הגרמני ע"י  מחויביםמבוצעות בדיקות למחלות, מגזע הרועים הגרמני 

 דוגמים מורשים ורק במעבדה שלהם ועוד.

אנו מאמינים כי מה שמבדיל מגדלים חברי ההתאחדות הינו הגידול האחראי והאיכותי, אנו מאמינים 

 ופן יישומן ע"י הנהלות ההתאחדות לדורותיהן מקדמים את הכלבנות.בהחלטות האסיפה הכללית וא

וראוי יהיה אם תדרשו   אלו המתנגדים לבדיקות אלו, רואים בהן איום על אופן הגידול בו הם פועלים

 .מאותם מתנגדים לנמק את הסיבות להתנגדותם

 

 

 בכבוד רב

 

 ועדת גידול מדעית

 תאחדות הישראלית הה

 

 

 

 

 

 

 


