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*** הכנת כריך ושתייה לקייטן 
*** 

 *** הוצאה של הכלב לטיול ***
(לא להאכיל את הכלב בבוקר 

(!!! 
** בדיקת ציוד של הקייטן והכלב 

* 
** הבאת שקית לאיסוף צרכים 

** 

 איסוף מהגולפיטק – 9:00
 איסוף מצומת אלונים – 10:30

קליטה בכלביה -11:00

קריאת -הורדת חניכים - 13:00
 שמות, תדריך בטיחות ולבוש

 נהלים לחדר אוכל
 מתחת למבצר

השכמה -6:00
מעגלי בוקר -6:20

השכמה עם בגדים -6:20
 למג'רסה

השכמה -6:00
מעגלי בוקר -6:15

השכמה -6:15
מעגלי בוקר -6:30

הוצאת כלבים -6:40
פקודות "שב"  -אילוף שני 

 ו"ארצה"
 שתיה כולל סבב

האכלת כלבים -7:45
החזרת כלבים -8:00

 הוצאת כלבים 6:40ארוחת בוקר -7:00
בדיקת הכלב  –אילוף רביעי 

והטיפול בו + הכנת תרגילי 
משמעת ברמה גבוהה לטקס 

 הסיום
 כולל סבב שתיה

החזרת כלבים -8:00

ארוחת בוקר -6:45

 שירותים לפני הנסיעה
העמסת כלבים בכלבייה) -7:20(

סבב שתייה ושירותים -7:40
יציאה לנחל המג'רסה -8:00

 סבב שתייה
התחלת המסלול -8:35

טיול מים חוויתי עם כלבים
סבב -סיום המסלול -10:15

 שתייה
החלפת בגדים מהירה וחזרה 

 לקיבוץ

חלוקת חולצות -7:30
 הוצאת כלבים

 שני סבבי שתייה 
 צילום תמונות סיום
 תרגול מופע סיום

פת כלבים בנקודותשטי -9:45
 השטיפה

 סבב שתייה בבית הטבע

ארוחת בוקר -8:30ארוחת בוקר -8:30

 סבב שתייה בבית הטבע
"איך כלב לומד?" -9:15

הכנה סבב שתייה+  10:00
 למג'רסה

 "משחק הטירוף הגדול" 10:30

 סבב שתייה בבית הטבע -9:30
 סבב הרצאות כלבניות 

 סבב שתייה ברחבה
הרצאת כלבי כלבייה -11:00
 "הכה את המומחה" – 11:45

JUST DANCE 

קיפול חדרים -11:00
 סבב שתייה בבית הטבע -11:45
שיחות סיכום במבצר -12:00

שטיפת נעליים, מקלחות -11:30
 והתארגנות

 הקרנת סרט במועדון

 א צהריים -13:30 צהרייםא  -13:30 א צהריים -13:00 א צהריים -13:30 א צהריים -13:30

החלפת בגדים במבצר -14:15
 לבגדי אילוף

שיחת פתיחה ונהלים -14:35
 סבב שתיהבמועדון + 

 משחקי היכרות בקבוצות

 מנוחת צהריים
 משלחות לקניות בכלבייה

סידור חדרים -15:20
סבב הורדת חניכים ל 15:40

 שתייה בבית הטבע

 מנוחת צהריים
 משלחות לקניות בכלבייה

םסידור חדרי -15:45
הורדת חניכים -16:10

 מנוחת צהריים
 משלחות לקניות בכלבייה

החלפה לבגדי ים וסידור -15:25
 חדרים

הורדת חניכים -15:45

התכנסות ברחבה -14:30
חידון מדריכים-15:00
שיחה עם יניב -16:30
הוצאת כלבים -17:30

 (שיבוץ כלבי כלבייה לחניכים)
 סבב שתייה

 -אילוף תיאורטי16:45– 
 לומדים איך לאלף

 רחצה בבריכה 16:00
 יציאה מהמים 17:00

 סבב שתייה בבית הטבע 17:10
 החלפת

 סבב שתייה בבית הטבע
הרצאת גזעים -16:30

 סבב שתייה בבית הטבע
טקס סיום -18:00 רחצה בבריכה

נתראה בקייטנות 
הבאות!

הוצאת כלבים  -17:20
יצירת קשר,  –אילוף ראשון 

החזקת רצועה נכונה, פקודת 
  "רגלי" והליכה נכונה

 כולל סבב שתיה
החזרת כלבים -18:30

הוצאת כלבים –  -17:40
פקודות "השאר"   –אילוף שלישי 

ו"אליי" וחשיבותה של תזונה 
 נכונה, מתאימה ומאוזנת

 כולל סבב שתיה
האכלת כלבים -18:30

 החזרת כלבים 18:50

כלביםהוצאת  -17:30
"תנועה כלבנית" בהנחייתו של 

 יניב
 סבב שתייה

האכלת כלבים -18:10
החזרת כלבים -18:30

יציאה מהמים, החלפת -17:10
 בגדים במבצר
 סבב שתייה

מופע אילוף ויכולות 18:00- 
מיוחד וחוויתי עם יניב   - כלבניות

 מנהל הכלביה -אסם
 תדריך בטיחות 

 ארוחת ערב – 18:45 ארוחת ערב -19:00 א ערב -19:20 ארוחת ערב -19:00

כלבים נגד האנושות"" -20:00  ערב הוואי -20:00
תחרות הכלבנות הגדולה של 

 הקיץ

אילוף שטח לילי -19:45 "אני והכלב שלי" -20:00

שיחת סיכום קבוצתית +  -21:00
 סבב שתייה

שיחות סיכום, מקלחות, -21:15
 ולילה טוב

שיחת סיכום קבוצתית +  -21:00
 סבב שתייה

שיחות סיכום, מקלחות, -21:15
 ולילה טוב

שיחת סיכום קבוצתית +  -21:00
 סבב שתייה

שיחות סיכום, מקלחות, -21:15
 ולילה טוב

21:00- + שיחת סיכום קבוצתית
 סבב שתייה

שיחות סיכום, מקלחות, -21:15
 ולילה טוב



 
 


