
 אילוף כלבים לגמילה מצרכים

 

 

אבל , מביאים גור כלבים שהוא מאוד חמוד וכולם מתלהבים אנחנו
אז נוצר מצב , לעשות צרכים בלי הפסקה בבית ברגע שהגור מתחיל

לכן . מתייאשים כבר בהתחלה רוב האנשים. שהוא לא נוח ובעייתי
כבר מהיום הראשון שהכלב מגיע  מאלף כלבים חשוב להתייעץ עם

ייתן לכם את הכלים הנכונים וההדרכה  מאלף כלבים ,הביתה
 .לגידול הכלב בצורה הנכונה

 
הבעיה שהכי מפריע לבעלים היא שהגור לא מפסיק לעשות  לרוב

להבין שמבחינה פיזיולוגית הגור לא יכול  לכן חשוב, צרכים בבית
פיזיולוגית הוא לא מסוגל לשלוט על  , חודשים3.5להתאפק לפני גיל 

 חודשים ניתן להתחיל להכווין את 3.5לכן עד גיל  .הסוגרים שלו
אילוף  ומגיל זה מתחילים בתהליך, הגור לעשיית צרכים בחוץ

 .לגמילה מצרכים כלבים
 

וגם , ברוב הפעמים שותה משעמום ומלחץ כשאנחנו לא בבית ,הגור
השלפוחית שלו , הולך שותה ושותה הכלב. כשאנחנו בבית

לכלב לשתות בצורה  לכן רצוי לתת. מתמלאת ואז הוא עושה פיפי
 .מבוקרת

כלב שאוכל אוכל . חשיבות לסוג המזון שאנו נותנים לכלב יש,בנוסף
הצואה שלו תהיה יותר , נספג טוב יותר בגוף האוכל, סופר פרמיום

 . והוא יעשה פחות צרכים, טובה
 

, נאפשר לכלב את כל מרחב הבית הוא יעשה צרכים בכל מקום אם
כי , קטן הוא ינסה להתאפק כמה שיותר אבל אם נתחום לו מקום

כלבים  .יהיה לו לא נעים אם הוא יעשה צרכים במקום שהוא רובץ בו
 .לא עושים צרכים היכן שהם ישנים למעט מקרים מאוד חריגים

 פעמים 6-7לפחות – חייבים להוריד את הכלב מספר רב של פעמים 
 .אחרי משחק ואחרי ארוחות, ובעיקר אחרי שהגור קם משינה, ביום

עושה לפני שהוא  מלמד אתכם את הסימנים שהכלב מאלף כלבים
יש , אם מקפידים להוציא את הגור כמה שיותר פעמים. עושה צרכים

 .סיכוי גדול יותר שהכלב ייגמל הרבה יותר מהר
 

צרכים מובילים אותו לפינת צרכים  לעשות כאשר מורידים את הכלב
פינה שהיא יחסית  ,קבועה כשפינה זו צריכה להיות קרובה לבית

בגלל  אחרים סטרילית מבחינת כלבים אחרים וצואה של כלבים
חשוב לציין שהגיל בו בוחר הגור את . שהגור עדיין בלי כל החיסונים

לכן צריך להרגיל את ,  שבועות8-12המועדף עליו הוא בין  המצע



דשא או שניהם אבל לא למדרכה או  הכלב למצע של חול או
 .מצעים שמזכירים את המרצפות בבית, אספלט

 
לתגמל את הכלב כשהוא עושה צרכים בחוץ ואז הוא יבין  חייבים

משהו טוב ועל זה הוא מקבל משהו  הרבה יותר מהר שהוא עשה
לקחת איתכם  לכן לא להתעצל כשיורדים לטיול עם הכלב, טוב

 .צופרים לכלב
והכלב עשה צרכים בבית ולא תפסנו אותו על חם אז לא  במידה

לא , לא צועקים, לא כועסים, לצרכים דוחפים את הראש שלו
הכלב ממש . מרביצים לא עושים עליו חרם ובוודאי שלא, מענישים

 כי בסך הכול הוא מבחינתו עשה, לא מבין מה אתם רוצים ממנו
 .מבחינתו זו לא בעיה, זה שזה לא נוח או לא נעים לנו, פעולה טבעית

אין לתת לו פידבק . אסור להעניש גור כלבים על עשיית צרכים
 .בכדי שלא יקשר את שמו באופן שלילי– שלילי בצימוד לשמו 

 
שכאשר אתם תופסים את הכלב , אני ממליץ לכם מאלף כלבים כ

אלא , הכלב או לקלל אותו לא לצעוק על, עושה צרכים על חם
, כדור בד לגרום לכלב שיהיה לו לא נעים בעזרת קופסת רעש או

דעתו של הכלב תוסך מהרעש והוא יפסיק את , בלי לומר מילה
באותו הרגע לוקחים את הכלב ויוצאים איתו , שהוא עשה הפעולה

   .החוצה
 

מצרכים משתמשים בכמה שיטות  לגמילה  אילוף כלבים ב
טיסה ובשיטת  בעזרת כלוב, גמילה מצרכים בשיטת העיתונים: והם

הקשירה הקצרה ניתן להשתמש בשיטה אחת משלושת השיטות או 
 ..ביניהם לשלב

 
 

קישור פנימי לדף הסבר  )   לחץ כאן להסבר נוסף על כלוב טיסה 
 (על כלוב טיסה


