
 2018 מחנה כלבנילו"ז 
 89/ – יום ה' 88/ – יום ד' 7/8 – יום ג' 6/8 – יום ב' 5/8 – יום א'

 השכמה – 6:00 השכמה – 6:00השכמה  – 6:30השכמה - 6:00
בוקר ימעגל -6:20 ארוחת בוקר – 7:00בוקר ימעגל -6:20

הוצאת כלבים - 6:45
עגל בוקרמ - 6:20
בוקר  רוחתא – 6:45 הוצאת כלבים -7:40

ירביעאילוף 
כולל סבב שתיה

החזרת כלבים -9:00

– "אז מה למדנו?.." – 9:30
 למידה חוויתית על למידת הכלב

 סבב שתיה במבצר
שיחת הצבת מטרות  –10:30

 בתחום האילוף הקבוצתי

 *** מחנאי הצטייד בכריך*** 
 ****** הוצא את הכלב לטיול 

 בבוקר !!!)(לא להאכיל את הכלב 
 ** הכלב** בדוק ציוד של 

הוצאת כלבים -6:45
 שניאילוף 

 כולל סבב שתיה
החזרת כלבים - 8:10

בוקר רוחתא -8:30

י שישאילוף 
 כולל סבב שתיה

 האכלה בנק' אילוף – 7:50
החזרת כלבים - 8:10
 בוקר רוחתא – 8:30

הוצאת כלבים -7:30
 אילוף שמיני

 ב שתיהסבכולל 
 דשא בית הטבעאכלה בה – 9:00

 החלפה לבגדי ים – 9:30 החזרת כלבים – 9:20
 רחצה בבריכה

 בבריכה חצי כוס – סבב שתיה
 +יציאה מהמים  -11:15

 בדשא בית הטבע סבב שתיה 
 החלפת בגדים במבצר

 -"מזאב לכלב" – 11:45
מיצג אור קולי והרצאה על 

 כלב הבית כטורף מבוית

החלפה לבגדי ים - 9:30
 חצה בבריכהר
 +יציאה מהמים  -11:15

 בדשא בית הטבע סבב שתיה 
 החלפת בגדים במבצר

הרצאת וטרינריה   – 11:45
 בסיסית

איסוף מהגולפיטק  – 8:45
 אלונים צומתמ איסוף – 10:20

קליטה בכלביה - 11:30

קריאת  -התאספות מחנה – 13:00
 שמות, תדריך בטיחות ולבוש

 נהלים לחדר אוכל

 ברחבת אילוף שתיהסבב 
"מאסטר שף"  - 1511:

תיאוריה ומעשה  -תזונת הכלב
 סבב שתיה ברחבת האילוף

 סבב שתיה בבית הטבע

אינטליגנציה של כלבים - 10:15
 למידה עיונית והתנסות מחקרית

הרצאת גזעים ע"פ קבוצות -12:00

 צהריים רוחתא – 13:30 צהרייםרוחת א – 13:30ריים צה רוחתא –  13:30 צהרים רוחתא – 13:30 צהריים רוחתא – 13:30
החלפת בגדים במבצר – 14:15

אילוף לבגדי 

שיחת פתיחה ונהלים -14:35
 סבב שתיה+ בכלביה

 משחקי היכרות בקבוצות

 מנוחת צהריים – 14:30

חדרים מסדר - 16:00
 שיחת מחנאים – 16:20

 מנוחת צהריים
 שיחת מחנאים – 15:00

 ת הטבעיבדשא ב סבב שתיה
התאספות ברחבת  – 15:20

 האילוף

 -טיפוח הכלב – 16:00
 סדנא בהנחיית המדריכים

 מנוחת צהרים – 14:30
 שיח מחנאים – 15:45

 בדשא בית הטבע סבב שתיה
 הרצאת תקשורת כלבים –  16:15

 הוצאת כלבים – 17:30
 בגן הממשיכים אילוף שביעי

מנוחת צהריים - 14:30
 חנאיםשיח מ – 16:00

בבית הטבע סבב שתיה - 16:15

סדנת עזרה ראשונה - 16:30
 למידה והתנסות מעשית -לכלבים 

 בהיכל סבב שתיה – 16:40

למידה חווייתית על טפילי הכלב 
הסבר על תאוריות  –16:30 בהיכל

 האילוף
 טקס סיום קייטנה -18:00 כולל סבב שתיה

 בבית הטבע סבב שתיה

וצאת כלבים ה – 17:20
 אילוף ראשון
 סבב שתיה

 הוצאת כלבים – 17:15
 אילוף שלישי

 כולל סבב שתיה
 האכלה בנקודות אילוף – 18:10

 הוצאת כלבים  – 17:15
 אילוף חמישי

 כולל סבב שתיה
 האכלה בדשאי אילוף – 18:10

 ת כלביםחזרה – 18:20

באוויר ארוחת ערב – 19:15  ערב רוחתא - 19:30
 הפתוח

 דילמות ואתיקה – 20:00 ת כלביםחזרה – 18:30 החזרת כלבים –18:30 החזרת כלבים – 18:30
 בתחום הרפואה הוטרינרית

 – אתגרממשחק לילה   - 19:30
 ערב רוחתא –19:30 ערב רוחתא -19:30ערב  רוחתא -19:15 קבוצה נגד קבוצה -"תרגיל צבאי"  

 חושי הכלב – 00:20 ערב הוואי בלתי נשכח! – 20:00
הבנת הכלב וחושיו בהרצאות 

 והתנסויות מחקריות

שיחת סיכום קבוצתית - 21:00 כלבים בשר ודם"" - 20:00
 + סבב שתיה בבית הטבע

שיחת סיכום קבוצתית - 21:00
 + סבב שתיה בבית הטבע

שיחת סיכום קבוצתית   21:00 ליתלשיחת סיכום כ – 21:15
 + סבב שתיה בבית הטבע

 ליתלשיחת סיכום כ – 21:15

 מקלחות
 ולילה טוב...

 ליתלשיחת סיכום כ – 21:15
שיחות סיכום קבוצתיות  – 21:00

 + סבב שתיה בבית הטבע
שיחת סיכום קבוצתית  – 21:00

 + סבב שתיהבבית הטבע
 מקלחות

 ולילה טוב...
 מקלחות

 ולילה טוב...
 שיחת סיכום כללית – 21:15

 מקלחות
 ולילה טוב...

 שיחת סיכום כללית – 21:15
 מקלחות

 ולילה טוב...



 801/ -יום ו'
   

 841/ – 'גיום  831/ – 'ביום  821/ – 'איום  811/ – 'שיום 
השכמה - 6:15השכמה - 6:00התארגנות והכנת ציוד  – 6:00 השכמה – 8:00השכמה - 6:00
תחרות הפנסיון המובחר – 06:3 עגל בוקרמ – 8:15 מעגל בוקר  -6:20

ניהול, אחזקה, ניקיון, טיפול 
 והאכלה

התארגנות בוקר ימעגל -6:20
 ארוחת בוקר – 7:00

הוצאת כלבים - 6:45
תשיעי אילוף 

 כולל סבב שתיה
החזרת כלבים - 8:10
 בוקר רוחתא – 8:30

כלכלה  – אחזקת כלביה – 9:30
 וכלבנות

 מנהל הכלביה -יניב אסם
 ברחבת האילוף יהסבב שת

 "המושלם בשבילכם" – 00:11
יצירת ושיווק קמפיינים לגזעים 

 שונים

 הוצאת כלבים – 6:40ארוחת בוקר - 8:30
 שנים עשר

  אילוף תרגילי סיום
 הכנה לטקס

 ארוחת בוקר – 8:30

חלוקת חולצות -7:30
 אילוף שלוש עשרה הוצאת כלבים

 סבב שתיה בדשא המזרחי
 ות סיוםצילומי תמונ

תרגול מופע סיום 

בדשא בית  האכלת כלבי בית
 הטבע

ודותבנקכלבים  תשטיפ -9:45

ארוחת בוקר – 8:30  מסדר וניקיון שבת -9:30

 מסדר על המתקנים – 9:30

אילוף  – "הגודל כן קובע!"– 00:10 הרצאת עוקץ –10:45
 כלבים זעירים

ברחבת סבב שתיה -11:30
 האילוף

 " לוחמים על ארבע"-1:401
 כלבי צבא לאורך ההיסטוריה

 

החלפה לבגדי ים - 9:30
 רחצה בבריכה

 +יציאה מהמים  -11:15
 בדשא בית הטבע סבב שתיה 

מנוחה קלה לפני יציאה -11:45
 לסיור הכלבני

 שטיפה

 בבית הטבע סבב שתיה – 10:30

, קיפול חדריםמקלחות,  – 11:00
ים בקבוצות ואיסוף תיק אריזה

 מתחת למבצר
 צהריים רוחתא – 13:30 צהרייםרוחת א – 13:00 ארוחת צהריים -13:00 צהרים רוחתא – 12:00 צהריים רוחתא – 12:30 

 מנוחת צהרים– 13:15
מושקע חדרים מסדר - 15:00

 לכבוד שבת
 16:00 – "מונופול הכלביה"
 צוחק מי שצוחק אחרון...

 מנוחת צהריים

הורים ביקור -13:00

 מנוחת צהריים
 שיח מחנאים – 15:30

 סבב שתיה בבית הטבע – 16:00
הכנת תרגילי סיום למופע  – 16:30

 הגדול

 יציאה לסיור כלבני
שיחות סיכום ומשובים  – 14:30

 במבצר
 בבית הטבע סבב שתיה –15:40

 התאספות ברחבת האילוף
 שיחה עם יניב על כלבנות – 16:30

 סיור בכלבייה – 16:00 ודות)(מדריכים מכינים תע

זמן מקלחות והתארגנות  – 17:00
 לכבוד שבת

 קבלת שבת מיוחדת– 00:18

 הוצאת כלבים – 17:30
אילוף אחד עשר אילוף הכנה 

 בדשא מסלול לטקס
 כולל סבב שתיה

 האכלת כלבים – 18:30
 החזרת כלבים – 19:00

וצאת כלביםה - 18:00 
ת סבב שתיה ברחב – 17:10

 האילוף

 הוצאת כלבים עשירית – 17:20

טקס הסיום -18:30 ארוחת ערב -18:00

 והביתה...

"מסע גיבוש קבוצתי" – 20:00  ערב רוחתא - 19:30
בקורסי  להתראות טיול שטח חוויתי ומגבש

ההדרכה של 
תנועת הנוער 'ילד 

 וכלבו'!



ערב רוחתא -19:00 ערב  רוחתא  - 18:30
 הקרנת סרט חוויתית – 19:30

ולינה הכנת סמורס ופופקורן 
 משותפת במועדון

שיעור הבנת צרכי הכלב  - 20:00
והמענה שפנסיון מעניק + הכנה 

 ותדרוך לעבודה מעשית

חידון סיכום מטורף -15:20

שיחת סיכום קבוצתית - 21:30
 + סבב שתיה מתחת למבצר

 לינת שטח
במתחם סגור

לחותמק - 21:30
 ולילה טוב...

שיחת סיכום קבוצתית  – 21:00
 + סבב שתיהבבית הטבע

 ליתלשיחת סיכום כ – 21:40

 מקלחות
 ולילה טוב...

 שיחת סיכום כללית – 21:00
 מקלחות

 ולילה טוב...



 


