
רועים בלגים  
גרוננדל ומלינואה



היסטוריה  
תתי גזע הנחשבים רועים בלגים אשר נוצרו בין  4בקבוצת הרועים הבלגים ישנם 
המאוחרות19למאה ה18המאה ה

FCIב29\9\1891הוכר כגזע רשמי ב

:ארבעת הגרסאות הם
.גרוננדל הידוע גם ככלב כבשים בלגיהלאקנואהטרוורן,המלינואה

גרוננדללאקנואהטרוורןמלינואה
(כלב כבשים בלגי)



מלינואה  
של וטרינר בלגי בשם  " המצאה"הוא למעשה , המלינואה

אשר החליט להמציא גזע כלבים בלגי בסוף המאה  ראול
.כדי לשמור על עדרי הצאן והבקר. 18-ה

נעשה בעיר מכלן אשר בצרפתית " היצירה"תהליך 
.ומכאן מקור השם, מאליןנקראת 

גרוננדל
,  הרועה שחור הפרווה הזה נוצר על ידי המגדל ניקולס רוז

הגזע לוקח את שמו . 1893אשר הכלבייה שלו מתוארכת ל
שנמצאת מחוץ לעיר  , שאטו גרוננדל, מהאחוזה של רוז

.הבירה בריסל שבבלגיה

היסטוריה  



מידע כללי

מלינואה

,מ"ס66–61גובה–זכרים •
ג  "ק30-40משקל 

מ גובה  "ס56-61: נקבות•
.ג"ק31–25משקל 

הצבעים המקובלים של גזע מלינואה הם •
סוג של )בבסיסם בין חום בהיר למהגוני 

,  ועיניים ירוקותמעטה שחורעם( עץ
שנים  12–10חיים בין •

גרוננדל

הוא כלב בגודל בינוני בעל הגרוננדל•
פרווה ארוכה בצבע שחור בלבד

.  מ"ס61-ל51גובה הנקבות נע בין •
.מ"ס66עד 61-הזכרים 

.ג"ק29-ג ל"ק24משקלם בין •
.שנה14-ל12חיים בין •
אין הבדל של משקל ותוחלת חיים בין )

(  זכרים לנקבות



תכונות אופי

מלינואה

מציג רמות אנרגיה שהן בין הגבוהות מכלל גזעי  המלינואה•
.  הכלבים

מלינואה טיפוסי יהיה בעל אנרגיה טיפוסית לגור כלבים עד גיל  •
למרות שנפוצים גם מקרים שבהם הם יציגו את האנרגיה  , 3

.5הזו עד גיל 
חלק מהם יכולים להיות  . לרבים מהם יש חוש ציד מפותח•

.בעיקר בצעירותם, מלהיבים ובעלי צורך משחק באופן מופרז
,  הכלבים עשויים להיות הרסניים או לפתח התנהגויות עצבניות•

.  אם לא מסופקים להם מספיק תרגילים ותמריצים
ונהנים להיות  , כלבים בעלי גודל בינוני הדורשים אימון רב•

הם ידועים כקלים ביותר  . מאותגרים עם משימות חדשות
.בעקבות התמריצים הניתנים להם כפרסים, לאימון

גרוננדל

הוא בן משפחה נאמן שזקוק לתשומת  הגרוננדל•
משום שהוא נוטה להשתעמם ועלול  , לב רבה

.  להרוס את הבית
מלאי חיבה ומסורים לחלוטין לבני  הגרוננדל•

.משפחותיהם
החל  , הם צריכים להיות מעורבים בכל רגע ביום•

כלבי גרוננדל יגנו  . מהכביסות ועד למשחקים בחצר
.בשמחה על ביתם ועל משפחתם

אך לא מומלץ לעודד את אינסטינקט השמירה •
שלהם בצעירותם משום שהם עלולים להתבלבל  
. ולצאת להגנה גם במצבים שאינם מצריכים זאת

אינסטינקט השמירה הטבעי שלהם יתעורר באופן  
.טבעי בשעת הצורך



בריאות 
הם עלולים להתמודד , עם זאת. כלבי הרועה בלגי נחשבים לכלבים מאוד בריאים•

אלרגיות  , (בפרט אם ההורים שלו התמודדו עם בעיה דומה)עם בעיות מפרקים 
אך זה נדיר שכלבים מסוג זה יתמודד . וכן בעיות ראיה ואפילפסיה גנטיות, בעור

עם בעיות בריאותיות ולכן הם נוטים להאריך חיים

לא ידועים כבעלי נטיות למחלות גנטיות  והגרוננדלהמלינואה, ככל הרועים הבלגיים•
ולכן נחשב לכלב בריא

.יתכן ויסבול בגיל מבוגר מבעיות שונות באגן ובמפרק הירך•



אילוף

מלינואה

הוא מאוד אקטיבי ומאוד אינטליגנטי והוא המלינואה•
אם תשלבו את . אימונים ומשחקים, משתוקק לפעילויות

.שלושת הגורמים האלו יחדיו תקבלו כלב נפלא וצייתן
כלבי  . חשוב להתחיל באילוף בגיל צעיר ככל האפשר•

מתייחסים לאילוף כחלק מזמן המשחק  המלינואה
. שלהם

כדאי לשבח אותם ולהעניק להם פרסים על התנהגות  •
. חיזוקים חיוביים עובדים מצוין על כלבים אלו, טובה

רצוי להימנע מנזיפות קשוחות בגלל שהם מאוד רגישים  
.וטון שלילי בקול שלכם לא יתקבל טוב אצלם

חשוב להקפיד שהאימון יהיה על בסיס יומי מכיוון שהם •
תהליך  המלינואהמומלץ להעביר את כלבי . מצפים לו
עם כלבים ואנשים אחרים בגיל צעיר אחרת הם חשיפה 

.יכולים להפוך לביישנים או אגרסיביים

גרוננדל  
לרמות תקשורת  הגרוננדללהגיע עם האילוף מאפשר •

קשר העין עם הבעלים והתלהבות , גבוהות מאוד
.בפקודות המשמעת

כלבים אלה מככבים בתחרויות אילוף למשמעת והגנה  •
.ומגיעים להישגים מעולים, בכל העולם

.  מה שמייחד אותם זה אהבתם הנדירה למשחקים•
את המשחקים האלה  . משחקי נשיכה שונים וכדורים

בצורה זו גורמים  , מקשרים עם פקודות המשמעת
ביותר הן הכייפיתלהפוך את האילוף לחוויה לגרוננדל

,  בזמן עבודה על רגלי: דוגמא), לכלב והן לבעלים
מציגים את המשחק כגירוי ובסיום התרגול משחררים  

(.את הכדור בחופשי כתגמול
בצורה זו הכלב יחכה לסיום הפקודה והתלהב מאוד 

מהאילוף



רגישות והתאמה

מלינואה  
כלבי מלינואה זקוקים לגבולות ולחוקים מאוד  •

.ברורים בשילוב אתגרים מנטליים
הוא כלב שלרוב מסוגל להסתדר  המלינואה•

בהנחה והוא גדל בסביבתם  , מצוין עם ילדים
.  ומקבל חינוך מתאים, כבר מגיל הגורות שלו

הם  המלינואהעם זאת חשוב לזכור כי כלבי 
נטיהולכן יש להם , כלבי רועים במהותם

טבעית לרדוף אחר יצורים שמתרוצצים ואף  
זה כולל גם ילדים קטנים  . לנגוס בהם קלות

.בביתובעלי חיים נוספים החיים 
.  לא בהכרח יתאימו לכל בית•
נוח לאילוף  •

גרוננדל  
שישמח  , הוא בעל יצר הגנה גבוההגרוננדל•

.להגן מכל משמר גם על הילדים
להבדיל מכלבים שעלולים לשחק בצורה  •

המסירות הגבוהה של הכלבים הללו  , מסוכנת
מובילה אותם להפגין עדינות ולשחק בצורה  
.  נוחה ונעימה שמתאימה גם לילדים צעירים

בניגוד לכלבים שמביעים התרגשות  , בנוסף
רוב כלבי הגזע מצליחים  , באמצעות נביחות

לנהוג בשקט ולהימנע מנביחות שעלולות  
.  להרתיע או לאיים על חלק מהילדים

מתאים לבית עם ילדים קטנים•
נוח לאילוף•



שימושים

מלינואה

כלב הרועים הבלגי הוא במקור גזע שפותח  1.
.למטרת רעיית צאן

כיום כלבי מלינואה מתפקדים ככלבי לחימה  2.
ושירות ביחידות כלבנים וכוחות ביטחון בכל  

,  הם משתלבים בהצלחה ככלבי גישוש. העולם
.ח"וכלבים לגילוי אמל, כלבי תקיפה, כלבי שמירה

כלבי מלינואה מתאימים במיוחד למשימות  3.
.שדורשות יכולת של כלב עבודה והמון חוכמה

במדינת ישראל כלבי הרועה הבלגי נמצאים 4.
,  ככלבי שמירה ואיתור, בשימוש בצבא ובמשטרה

.בעיקר
•

גרוננדל
חזק  וככלב משטרההגזע משמש כיום ככלב רועים•

.ואמין
משמש הגזע בעיקר ככלב מרדף וכלב  ל"בצה•

.חומרי נפץחיפוש
כלבנות טיפולית  •
כלבי בית  •



סיכום 

מלינואה
לילדים קטנים הוא בהם כמשחק ממולץפחות •

ואללו לנשוך 
לזרים הוא חששן מאוד  להפתחקשה לו •
עם ילדים  להסתדדרבחשיפה נכונה הוא יכול •

בבית בתנאי שהוא מגיע  איתוקטנים השאר גרים 
בתור גור לבית  

לא טוב עם כלבים  להפתחכלפי זרים קשה לו •
וחתולים מצריך עבודה מרובה

בראי למעט בעיות גנטיות  •
רגשיותוקל לאילוף בגישה חיובית בגלל 

גרוננדל
טוב עם אנשים וילידם כלב מאוד משפחתי  •
גנתיותאין בעיות בריאותיות למעט בעיות •

שמגיעות מההורים 
ולבעלים עצמם  לכבקל מאוד לאילוף אילוף מהנה •
מעדיף משחק מאשר אוכל  •
נא בין רצון לרצות את עצמו ובים את הבעלים  •
מעולה ככלב ראשון ומתאים לכלב טיפולי  •
והכי חשוב הוא יפיוף  •


