קורס הכשרת מאלפי כלבים וטיפול התנהגותי בכלבים
סנטרל בארק פותחים בקרוב קורס אילוף כלבים וטיפול התנהגותי בכלבים.
הקורס מיועד לאוהבי ובעלי כלבים שרוצים לקחת את אהבתם להולכים על ארבע צעד אחד קדימה -
ולהפוך את האהבה למקצוע.

למה אצלנו?
●

צוות ההדרכה הינו בעל רקע וניסיון עשירים בתחום כלבי הבית )ניהול פנסיון גדול(.

●
●

לצוות ההדרכה ,וותק וניסיון בהדרכה מכוחות הביטחון –שירות בתי הסוהר.
לימוד מגוון שיטות אילוף במטרה לאפשר למאלף הכלבים להשיג את התוצאה הטובה ביותר
לכלב ולבעליו.

●

המיקום  -כפר גלים.

●
כלבים

הקורס משלב עבודה מעשית בכלבייה שלנו ובפנסיון לכלבים בשיטת הלהקה והתאמות
ללהקה.

●

וותק בעבודה מול קבוצות הדרכה בחטיבת הביניים ובית הספר התיכון "גלים" בכפר גלים.

.1

לימוד לבגרות במגמת חקלאות  5יחידות לימוד עם התמחות בכלבנות.

.2

ימי משק מרוכזים לחטיבת הביניים ולתיכון.

.3

עבודה עם בעלי צרכים מיוחדים והדרכת כיתות החינוך המיוחד בבית הספר "גלים".

●
מחנה

העברת מסלול אילוף כלבים במחנה הקיץ "קימאמה כרמל –  :"Camp Kimamaחניכי
הקיץ משתתפים בפרויקט חינוכי מיוחד אשר מכשיר אותם לאלף ולפתור בעיות התנהגות
בכלבים.

כל אלו יחד יביאו את הסטודנט לרמת מקצועיות רבה בתחום על ידי רכישת כלים רבים ומגוונים
להתמודדות עם כל סיטואציה בה יתקלו במהלך הקריירה.

מטרות הקורס:
●

הכשרת מאלפי כלבים לעבודה בלהקה.

●

לימוד מגוון שיטות אילוף.

●

הבנת שפת הגוף והצרכים של הכלב.

●

הכשרה בעבודה מול קבוצות הדרכה.

●

ליווי צמוד בעבודה מול לקוח פרטי.

מתן מידע וכלים מעשיים לניהול מוצלח של העסק )למי שמעונין לפתוח עסק בתחום
●
האילוף(.

איפה יתקיים הקורס:
כפר נוער ,פנימייה ובית ספר אזורי מוביל בחוף הכרמל" -כפר גלים".
ממוקם סמוך לטירת הכרמל ,קרוב לתחנת הרכבת "חוף הכרמל" ותחנה המרכזית.
קו אוטובוס  921מתנת חוף הכרמל לכפר גלים.
הקורס מתנהל בשטחו המדהים של הכפר ,כיתות חדישות ,כלבייה גדולה.
כל סטודנט יעבור הכשרה בהדרכת קבוצות לימוד בבית הספר והפנימייה )שילוב של כל מה שנדרש
במתחם אחד :כלביה עם כלבים מסוגים שונים ,שטחים ירוקים פתוחים ומוצלים  ,כתת לימוד וכו'(.
הכשרה אשר תעשיר את יכולות ההדרכה של הסטודנט ואת מקצועיותו בהתמודדות מול מספר
לקוחות וכלביהם באילוף הקבוצתי.

שיווק וניהול:
לסטודנטים בקורס תועבר סדנת ניהול ושיווק הכוללת הדרכה להקמת עסק – לאילוף  /פנסיון  ,שווק
ופרסום ומידע חשוב להצלחה בניהול העסק .

וטרינריה:
תחום הווטרינריה הוא חלק בלתי נפרד מלימודי הקורס.

סילבוס בי"ס לאילוף "סנטרל בארק":
●

הכרת עולם הכלבים :מוצאו של הכלב והתפתחותו לאורך ההיסטוריה ,קבוצות כלבים וגזעי
כלבים ,חוק ומשפט )חוק צער בע"ח(.

●

תהליכי למידה בסיסיים :בניית אמון ,בניית יחסי היררכיה ,התמודדות עם מצבי לחץ ואתגר,
מבחני מזג.

●

שפת הגוף של כלבים :יצרים ותכונות של כלב ,חושים של כלב ,קריאת מסרים ,מבעים פיזיים
וקוליים.

●

חינוך גורים :תקופות קריטיות ומבחני אופי.

●

חינוך לצרכים  :עבודה עם תיחום והרגלה לכלוב.

●

חיי להקה :מבט היסטורי ,מדרג המעמדות ,דמות המאלף וחיזוק מעמדו מול הכלב )מנהיג

הלהקה(.
●

פסיכולוגיה ואנטומיה של כלב :השתלשלות גירויים ,התניה קלאסית ואופרנטית ,חוקי הדיגר.

●

שיווק והקמת עסק עצמאי

●

תזונת כלבים

●

משמעת בסיסית ומתקדמת

●

הדרכות מול לקוחות פרטיים ומול קבוצות לימוד

●

פתרון בעיות התנהגות :פתרון בעיות התנהגות בכלבים ,סדר העבודה בטיפול התנהגותי,
טיפול בחרדת נטישה ,תרגולים מעשיים.

●

מבוא לווטרינריה – מחלות וטפילים ,טיפולים מונעים

●

סדנת טריקים ומשחק

●

הכרת עולם הכלבים למטרות ביטחון :כלבים בשירות הביטחון ובשרות בתי הסוהר ,כלבים

במערכת אכיפת החוק ,אימון כלב לאבטחה ושמירה.

דרישות הקורס:
●

נוכחות חובה של לפחות  80%מהמפגשים )חיסור ממפגש בהודעה מראש בלבד(.

●

עמידה במבחנים תקופתיים ,עיוניים ומעשיים.

●

הכשרת כלב למשמעת במהלך הקורס ,אפשרי להביא כלב אישי.

משך הקורס:
●

מתאריך -----------ועד ------------------

●

כ 216 -שעות לימוד )אקדמאיות( מעשי ועיוני.

●

הקורס:

למסיימים בהצלחה:
●

תוענק תעודת מאלף כלבים מוסמך מטעם "סנטרל בארק"

●

תוענק תעודת מטפל בכלבים )פנסיון/כלביה(.

●

למצטיינים:

תהיה אפשרות להשתלב במערך ההדרכה של הפנסיון.

עלות הקורס:
●

 ₪ 460דמי הרשמה.

●

 ₪ 16,500עלות הקורס.

●

כל חניך יקבל ערכת אילוף מקצועית בשווי של כ.₪ 600-

●

פתיחת הקורס מותנית בכמות ההרשמה לקורס.

יצירת קשר:
●

משרד כפר גלים  :א'-ה'  08.00ועד  16.00בטלפון1800-21-21-10 :

●

אריק פיבקו050-2244784 -

●

אימיילarikpivco@gmail.com :

●

פקס153-502244784 :

