
ישראלמדינת

החינוךמשרד

'מהזאב לכלב ומה שביניהם לכיתה ד

ביות הזאב ושילוב כלבים בחיי האדם  : נושא השיעור

נא הצטיידו בסקרנות

טל ברודר  : והזאותרפיסטעם המורה 



?מה נלמד היום

?מהו ביות •

?לכלביםביננו מהם קווי הדמיון •

אין מצב שזה מה  
...שיצא ממני 



מתחילים בכיף

י ברודר'ליצ: שם•

כלב רועים: סוגקוליבורדר: גזע•

נקבה: מין•

לבן וחום: צבע•

חודשים11: גיל•

כלבה דומיננטית: מקום בלהקה•

בית חנן:  מקום לידה•

שנותנים אוכל לנולי ואני צריכה לחכות בסבלנות: מה הכי שנוא עלי1.

להשתולל עם טל: ת לעשות/מה אני הכי אוהב2.

קופצת גבוהה: ה/מה אני עושה כשאני שמח3.

נובחת: ת/מה אני עושה כשאני כועס4.

את האוכל שלי עם רוטב של הבשר מאתמול: ת לאכול/מה אני הכי אוהב5.

עוד לא מצאתי משהו שאני לא אוהבת: ת לאכול/מה אני הכי שונא6.

.טל מספר אותי בקיץ. את הקיץ הכי כיף לרוץ בשדות: ת/איזה עונה בשנה אני הכי אוהב7.

לרדוף אחרי חתולים: איזו חולשה יש לי8.

להקשיב כשדעתי מוסחת: מה הכי קשה לי לעשות9.

את טל וגם את כול מי שמוכן ללטף אותי: ת/את מי אני הכי אוהב10.

אני קטנה אז עוד לא נפצעתי אבל לאחרונה עיקרו אותי: מחלה או פציעה שהייתה לי11.

אני מאוד אוהבת לבוא לעבוד בבוקר שטל פותח את האוטו אני מיד  : סיפור מעניין על עצמי12.
.לי תג עובד של משרד הבריאותיש.ראשונהרצה ועולה 



?מה אנחנו כבר יודעים

? יש בבית חיית מחמד לכמה •
בישראל כיום ? לכמה יש כלב 

עם השנים לצד  כחצי מיליון כלבים רשומים
ההתפתחות האנושית  

השתנה ייעודו של הכלב  
משותף לציד ושומר 

לעזר לשוטרים  , המאהל
מנחה לעיוורים גורר  

'מזחלות וכו

הוא בעל חיים שמקורו הכלב •
מה תפקידו בחברה  , בטבע

? המודרנית  



?מה אנחנו כבר יודעים

אני יונק 

רוצה  ? למה טורף 

? ליקוק 

כמה סוגי כלבים  

?אמרת שיש 



הכלביםביות 

האדם הקדמון החזיק גורי זאבים שגדלו •
.עם השבט

עדויות לזאבים אלו התגלו בחפירות באתרים  •
.שנה14,000מלפני 

כאשר החל  , הכלב היה המין הראשון שבוית•
האדם לצוד עם חצים הם נעזרו בכלבים  

.לאתר חיות פצועות
בתקופות אלה הכלב לא היה בן בית של •

ממש הוא חי בשולי החברה וניזון  
.  מהאשפתות עד היום ישנם כלבים כאלה



הזאב ביות 

את הגורים שנבחו חזק יותר  
לקחו לשמור על המאהל  

השקטים אילפו לציד כדי  את 
.שלא יבריחו את החיות

קשה לדמיין שמישהו 
ייקח זאב לגדלו כחיית  

לשער בית אך ניתן 
שהיה גור פחות חששן  

שהזדווג עם זאבה שכזו 
וכך נולד השגר  

.  הראשון

כך בויתו חיות הבית  
לאחר ברירה ומיון  

הגורים בעלי האופי 
הפראי אל מחוץ  
. למעגל ההרבעות



וכלב הביתהתן, השועל-כולם היו בני

על פי התאוריות  
המקובלות היום  
–הזאב האסיאתי 
הקטן שבזאבים  

הוא אביו של כלב  
.  הבית



סוגי ביות

ביות תרבותיביות ביולוגי

שנבעו  שינויים 
מתגובה לגורמים 

בסביבה האנושית 
.החדשה

חית הבר זקוקה לקליטה חושית 
מחודדת משולבת בתגובה  

החיה . מהירה למצבי לחץ 
:  המבויתת צריכה לנהוג להיפך

להיות רגועה לא לפחד ולעמוד  
.בלחץ

ביותשני סוגי 



הבדלים בין הזאב לכלב

הזאבהכלב תכונה

מוגדל                            בינוני/ גודל גוף                    מוקטן

מלתעות ושיניים        מוקטנות                                   גדולות

גודל גולגולת             קטנה בינונית או גדולה               תואמת את גודל הגוף

פרווה                      הבדלי צבע                                גווני אפור  

הרבעות                    זכר אינו מעדיף נקבה מסוימת     יעדיף את הנקבה הדומיננטית  



מסכמים עד כאן

דיברנו על המשותף לנו ולכלבים•

הכלב מקורו בטבע•

למדנו שהכלב התפתח מהזאב •

.האדם היה שותף פעיל בהפיכתו של הזאב לכלב הבית•

משמעות הביות•

הבדלים של אלפי שנות ביות•

אז איך נוצרו גזעים  
?  רבים כל כך 



איך נוצר גזע

כלבי מזחלות צריכים יצר -ברירה לתפקיד1.
כלבי שמירה , ריצה ואסור שיריבו זה עם זה

,  צריכים כוח רב ואסור שיפחידו את העדר
.כלבי רועים יצר איסוף ותקשורת טובה

רביהנוצרו קבוצות –בידוד גאוגרפי. 2
.בשל שטח רביה מוגבלקובעו והתכונות

: בעבר 

:בהווה

בשל דרכי התחבורה שהשתכללו ב  
שנה האחרונות כלבים פרצו את 150

מכשול הבידוד הגאוגרפי וכך נוצרו 
.הכלאות שונות וגזעים שונים

שנה האחרונות יש ניסיון  100ב 
למטרות  יחודיםלפתח גזעים 

.  מסוימות



הבורדר קולי

?למה אנו מפתחים גזעים גזעיים •

איזה גזעים אנחנו מכירים ומה סימני ההיכר  •
? שלהם 

נבחר סוג כלב אחד•

קולי  אינסטינקט רעייה  לבורדר.קולי  גודל לשם סיוע לרעיית צאן בורדר
מגדליו טיפחו את נכונותו  . חזק הוא פותח במקור באזורי הגבול בסקוטלנד

קולי  הבורדר. ולא את הופעתו החיצונית, לקבל אילוף וחוכמתו הרבה
.במבחני עבודה ולא בזירת התצוגה, בדרך כלל, מופיע

שנים17עד 10:תוחלת חיים 
,  לילך, אפור שיש מנומר, אדום שיש מנומר, כחול, לבן, שחור:צבע 

חום-אדום, זהוב, ,צבע כבד, חום שוקולד, מנומר
ג"ק19–12: נקבה, ג"ק20–14: זכר:משקל 

מ"ס53–46: נקבה, מ"ס56–48: זכר:גובה 
ערני, נלהב, אינטליגנטי, אנרגטי, עיקש:אופי 

אירלנד,בריטניה וולס, סקוטלנד:מוצא 



גזעי כלבים בכל העולם



.....יש עוד קצת



?אז איזה כלבי עבודה אנחנו מכירים 

-עוקץ 
צבא

-משטרה
כלבי גישוש

כלבי נחיה 



המשך-כלבי עבודה 

חיפוש והצלה



המשך-כלבי עבודה 

כלבי  
מזחלות



המשך-כלבי עבודה 
אתרוג אילוף כלבי רעייהעדי 

כלבי רועים 



המשך-כלבי עבודה 

כלבי שירות



מסיימים ומסכמים

נוצרים גזעים חדשים בעבר ובהווהאיך •

גזע ייחודי ונוצר למטרה מסוימת  שכל •

עבודה וכיצד הם שותפים לחיינו  בכלבי •

יש לי עוד משהו קטן  
....בשבילכםבשבילכם 



ממשיכים לתרגל

:שם•

:  מין•

: צבע שיער •

:  צבע עיניים •

:  גיל•

:  מקום במשפחה•

:מקום לידה•

: מה הכי שנוא עלי1.

:  ת לעשות/מה אני הכי אוהב2.

:ה/מה אני עושה כשאני שמח3.

:ת/מה אני עושה כשאני כועס4.

:  ת לאכול/מה אני הכי אוהב5.

:  ת לאכול/מה אני הכי שונא6.

:ת/איזה עונה בשנה אני הכי אוהב7.

: איזו חולשה יש לי8.

:מה הכי קשה לי לעשות9.

:  ת/את מי אני הכי אוהב10.

:מחלה או פציעה שהייתה לי11.

:  סיפור מעניין על עצמי12.



ישראלמדינת

החינוךמשרד

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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