קורס מדרשה מתקדמת בסימן גידול
ארגז הכלים למגדל
יו"ר ועדת חינוך ומדרשה:

מר טל יפה

רכז הקורס:

גב' שרין עמיאל סרוסי ,ועדת חינוך ומדרשה.

תנאי סף:

הקורס מיועד לבוגרי המדרשה הבסיסית לכלבנות בלבד.
ההשתתפות מותנית בחתימה על הצהרת התחייבות
להתנהגות נאותה.
ימי ג' (למעט שני מפגשים שיתקיימו בימי א').

מועד:

המפגשים יתקיימו ב .18:30-22:00 -כל מפגש יכלול
ארבע שעות אקדמיות והפסקה בת  30דקות.
דרישות:
הזכאות לתעודת בוגר הקורס מותנית ב 80%-מהמפגשים.
.₪ 1,550

עלות:
אודות:

הקורס בן  13מפגשים שיתקיימו מדי שבוע בימי ג' באולם
ההתאחדות הישראלית לכלבנות שברחוב המסגר  ,6אור יהודה;
מתוכם שני מפגשים בשפה האנגלית אשר יתקיימו בימי א' .יתכנו
סיורים לימודיים ,סדנאות ומפגשים חברתיים בהם הנוכחות אינה
חובה .ההרשמה תוגבל לכ 25-משתתפים.
*

ועדת חינוך ומדרשה שומרת הזכות לשינוי במרצים,
נושאי הלימוד והמועדים על פי הצורך.

סילבוס:

מפגש נושא
1

ברכות והרצאת פתיחה:

״איך חלפו

פירוט

מרצה/ים

מועד

הגב' אגנס קרטס גנעמי ,מוותיקי הכלבנים בישראל

גב' אגנס קרטס גנעמי,

29/1/19

ושופטת מקיפה ,תשתף מניסיונה בפעילות גידולית
במסגרת המועדון לשנאוצר ואחרים משך מעל לחצי

השנים״ .על גידול
כלבים אז והיום.

ועדת חינוך ומדרשה.

מאה ותספר אודות התפתחות הראייה הגידולית
במשך השנים ובהשוואה למתרחש במדינות אחרות
בעולם .יו"ר המדרשה הראשונה בהתאחדות
הישראלית לכלבנות.

2

כחומר ביד היוצר?

מר דמיטרי אוברובסקי שופט ומגדל גזע הדני הענק,

מר דמיטרי אוברובסקי,

5/2/19

ינתח מקרי בוחן העוסקים בגנטיקה כפי שהם באים

על גנטיקה וגידול.

לידי ביטוי בעת גידול כלבים ויעמיק אודות

הנהלת חבר השופטים.

ההתמודדות עימם כמגדל וחשיבותם לתכנית
הגידולית.

3

״הרה?״ על פריון

דר' סמדר טל – מומחית לרבייה ולפריון  -תסביר

דר' סמדר טל.

12/2/19

ותפרט אודות הכנסת שיקולי פוריות בכלבים למארג

כמפתח.

שיקוליי המגדל בעת בניית התכנית הגידולית וכן
השלכותיהן בעת החלטות גידוליות כמו הכנסה
והוצאה של קווי דם מהתכנית הגידולית .דר' טל
תשים הדגש אודות ההשלכות הגידוליות למחלות
ופגמים מולדים במערכות המין הנקבית והזכרית
ובעיותיהן כגון חוסר פוריות ,בעיות רחם ,שחלות,
פרוסטטה ועוד ,כמו גם תזמון התכנית הגידולית
בהתאם לשיקולים הללו .דר' סמדר טל בעלת ניסיון
עשיר בהרצאה בבית הספר לווטרינריה ע"ש קורט
וכן בסמינרים רבים ברחבי העולם.

4

״זה התחיל בשני

שתי מגדלות ותיקות ,עתירות הישגים בארץ

גב' ילנה בריימן וגב'

19/2/19

ובעולם ,תשתפנה אותנו בעץ הגידול שלהן אשר

הורים...״ על קווי
דם.

נבנה על פני שנים רבות ובאמצעותו ידגימו וישתפו

איילת שושן.

בניסיונן אודות ניסוי ותהייה ,החלטותיהן הגידוליות
והתמודדות עם שיקולים פרקטיים הכרוכים בגידול
כלבים מקצועי בישראל.

5

״אחים לשגר״ .על

הגב' בלהה קונינסקי ,מוותיקות הכלבנים בישראל,
תשתף בניסיונה על פני עשרות שנים ועשרות

גידול גורים.

המלטות בגידול גזע כלב הרועים הבלגי – בסודות
מארגז ההמלטה ,משנתה באשר לגידול גורים ,כיצד
להימנע מטעויות קריטיות ומהם תנאים אידיאליים.

גב' בלהה קונינסקי.

26/2/19

6

שלום כיתה א' .על

הגב' דורית דמבין ,מומחית להתנהגות כלבים

גב' דורית דמבין.

5/3/19

ובעלת ניסיון רב שנים באימון למטרות שונות ,כמו

עיצוב אופי
והתנהגות.

גם ניסיון גידולי בגזעים שונים והצגה בתערוכות –
תספר אודות תפקידנו כמגדלים בעיצוב אופי
והתנהגות הגורים ,הדרכת בעליהם העתידיים
וההשלכות אודות אופיים המתפתח.

7

״כלביות או לא

כלבנים שונים העוסקים בהחזקת כלבים באמצעות

פאנל כלבנים בהנחיית

12/3/19

כלביות ישתפו מניסיונם והשקפתם הגידולית באשר

להיות?״ על
החזקת כלבים

להחזקת כלבים מקצועית על מנת לחלוק עצות
וטיפים שונים ,לצד חשיפה לתפיסות עולם שונות

טל יפה ,יו"ר ועדת חינוך
ומדרשה.

בגידול כלבים.

מקצועית.


8

"ניעור

שיעור חזרה אודות המונחים והעקרונות הכלבניים

גב' אגנס קרטס גנעמי,

19/3/19

במורפולוגיה ,טרם שיעורי המורפולוגיה

אבק" –
ריענון

ההתפתחותית .הגב' אגנס קרטס גנעמי ,מוותיקי

ועדת חינוך ומדרשה.

הכלבנים בישראל ושופטת מקיפה .מגדלת שנאוצר
בעברה ושופטת מנחה למתמחים רבים בשיפוט.

וחזרה
במורפולוגיה
9

״זה הקטן גדול

יו"ר המדרשה הראשונה בהתאחדות הישראלית
לכלבנות.
כלים לבחירת גור בשגר .מר אטילה צגלדי ,ממובילי

24/3/19 Mr. Attila Czegledi,

המרצים במסלולי הכלבנות והכשרת השופטים

יהיה״ .מורפולוגיה
התפתחותית – חלק

בהונגריה ,שופט מקיף ומומחה לגזעי הציד כמו גם
מגדל נודע בגזע הקוקר ספניאל אנגלי – יסייע
בהבנת מבנה גור הכלבים ותנועתו על פני רצף

א'.

ההתפתחות עד כדי בוגר במשך השנים ויסייע לנו
בכלי נוסף להחלטות גידוליות בעת בחירת גורים
ופרטנרים להרבעה .ההרצאה תתמקד בחשיבות
הבנת החלק הקדמי בכלבים וההתפתחות במשך
השנים כפי שבא לידי ביטוי בגזעים שונים – תוך
דגש על חשיבות החלטות גידוליות כפועל יוצא מכך.
מר אטילה צגלדי בעל ניסיון עשיר בהעברת
סמינרים וסדנאות במדינות רבות ,העוסקות בגידול,
שיפוט וטיפוח.

Hungary.

*יום א'

10

גידול ,משפט ומה

עו"ד בן קרפל ,שופט ומגדל בולדוג אנגלי ,לשעבר

עו"ד בן קרפל.

26/3/19

מבקר ההתאחדות הישראלית לכלבנות ובעל ניסיון

שביניהם .על כריתת
חוזים עם בעלי גורים

עשיר בתיקי משפט העוסקים בכלבנות – יספר
אודות חשיבות כריתת חוזים עם בעלי גורים ,מה
עליהם להכיל וממה יש להימנע כמו גם חוזים

; חוק צער בעלי חיים
והשלכותיו על גידול

נוספים רלוונטיים לנו כמגדלים .כמו כן ,יעסוק בן
בחוק צער בעלי חיים ,הגדרותיו והשלכותיו על תחום
גידול הכלבים בכל הקשור להחזקת כלבים ורווחתם

כלבים והחזקתם.
11

״זה הקטן גדול

כפי המשתמע מלשון החוק וביטויי מאכיפתו.
כלים לבחירת גור בשגר .הגברת פאולה הייקינן-

7/4/19 Ms. Paula Heikkinen-

להקונן ,בעלת ניסיון עשיר בגידול פוקס טרייר

יהיה״ .מורפולוגיה
התפתחותית – חלק

ובעלת הישגים פורצי דרך בתחום ,היא שופטת

Lehkonen, Finland.

מקיפה מבכירות המערכת הכלבנית הפינית
והכשרת השופטים במדינתה .הגברת פאולה

ב'.

הייקונן-להקונן תתאר ההתפתחות המבנית מגור
לכלב בוגר כפי שהיא משתקפת מזווית ראייתו של
מגדל ושופט ותעמיד לרשותנו כלים נוספים לקבלת
החלטות גידוליות .לגברת פאולה הייקונן-להקונן
ניסיון עשיר בהעברת הרצאות וסמינרים במדינות
רבות.

12

ראשונים בחזית.

טל יפה ,יו"ר ועדת חינוך ומדרשה ,מגדל קולי ושופט

מר טל יפה ,יו"ר ועדת

9/4/19

המתמחה בדיפלומטיה ציבורית ויחסים בינלאומיים

מחוץ ומבית .על
תדמית ,קשרים

– יספר אודות חשיבות יצירת הקשרים הבינלאומיים

חינוך ומדרשה.

לטובת התכנית הגידולית והכלים השונים לבנייתם
וטיפוחם; יחד עם דובר ההתאחדות ,מר יוגב הראל,

לאומיים ובינלאומיים

העוסק ביחסי ציבור ,יעמדו על חשיבות המגדל

והמגדל כשגריר.

בעיצוב תדמית הכלבנות המתועדת במדינת ישראל.

מקרים ותגובות.

דר' לזר ג'רסי ,מגדל קאנה קורסו ובוסטון טרייר,

מר יוגב הראל ,דובר
ההתאחדות הישראלית
לכלבנות.

13

דר' לזר ג'רסי – יו"ר

יו"ר ועדת הגידול המדעית מזה שנים – יספר אודות

משולחנה של ועדת
הגידול המדעית.

מקרי בוחן גידוליים אשר התגלגלו לשולחנה של

ועדת גידול מדעית.

ועדת גידול ,הלקחים אשר ניתן ללמוד מהם בראי
המחשבה הגידולית וההתנהלות במסגרת
ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

סה"כ שעות לימוד 52 :שעות אקדמיות.

16/4/19

