לו"ז פסח 2019
 - 2018חילוץ והצלה  +מחנה כלבני

 – 9:00איסוף מהגולפיטק
 -10:00התחלת קליטה בכלביה
 – 10:30איסוף מאלונים
 – 12:45הורדת חניכים

 – 13:00הקראת שמות ,נהלי
חד"א ובגדי אילוף
 – 13:30ארוחת צהריים בחד"א
 -14:35שיחת פתיחה ונהלים +
משחקי היכרות בקבוצות
חלוקת כוסות  +סבב שתיה
 –15:25אילוף תיאורטי
כיצד מדברים עם כלבים?
 – 16:00הוצאת כלבים
אילוף ראשון -משמעת בסיסית
היכרות ,יצירת קשר ורצון
כולל שני סבבי שתיה
 – 17:30החזרת כלבים
 -18:00המשך משחקי היכרות
 - 19:00ארוחת ערב
 – 20:00הרצאת כלבי חיפוש,
חילוץ והצלה בהיכל

 – 21:00שיחות סיכום קבוצתיות
בבית הטבע  +סבב שתיה
 – 21:05שיחת סיכום כללית
מקלחות ולילה טוב...

 – 7:00השכמה

 - 7:10השכמה

 - 7:20השכמה

 -7:20מעגל בוקר כללי ומעגלי
בוקר קבוצתיים
 -8:00ארוחת בוקר בהסעדה
 -9:00הוצאת כלבים
אילוף שני – אילוף באווירת החג
כולל סבב שתיה
 - 9:50החזרת כלבים
" – 10:15מחפשים את האפיקומן"
משחק משימות ברחבי הקיבוץ
דילמות ואתיקה
סבב שתיה בבית הטבע
 – 12:00סבב הרצאות כלבניות
המירוץ למיליון בעקבות ידע
מעמיק וניסיון פרקטי

 -07:30מעגל בוקר כללי ומעגלי
בוקר קבוצתיים
 -8:00ארוחת בוקר בהסעדה
 –9:00הוצאת כלבים
אילוף רביעי

 -07:40מעגל בוקר כללי ומעגלי
בוקר קבוצתיים

 -12:00מלחמת המחלצים
שלדג 669

 - 9:15סנפלינג ,חילוץ והצלה
בגן הממשיכים
שני סבב שתיה
 – 11:30החזרת כלבים
סבב שתיה בבית הטבע

 -8:00ארוחת בוקר בהסעדה
 - 9:00אילוף שישי

 – 7:00השכמה  +קיפול חדרים
 -06:20עבודות כלבייה
 -7:20מעגל בוקר כללי ומעגלי
בוקר קבוצתיים
 -8:00ארוחת בוקר בהסעדה
 - 9:00הוצאת כלבים
אילוף שמיני -תרגילים מסכמים
ופרידה מן הכלבים
 -10:30החזרת כלבים

סבב תחנות חיפוש
כולל סבב שתיה
 -11:15החזרת כלבים

 -10:50סבב שתיה בבית הטבע
 - 11:15קיפול מזוודות

 - 11:30סבב שתיה
 –12:00אל תפיל את המיליון

 –11:45שיחות סיכום ומשוב
קבוצתיות

 – 13:30ארוחת צהרים בחד"א

 – 13:30ארוחת צהריים בחד"א

 – 13:00ארוחת צהריים בחד"א

 – 12:50סבב שתיה בבית הטבע
 – 13:00פעילות מסכמת קייטנה

 - 14:30מנוחת צהריים
 -15:30הורדת חניכים

 - 14:30מנוחת צהריים
 -15:30הורדת חניכים

 - 14:30מנוחת צהריים
 -15:30הורדת חניכים

 – 15:45סבב שתיה בבית הטבע
 –16:00הוצאת כלבים
אילוף שלישי -חיפוש במטעים
כולל סבב שתיה
]הסבר נהלי האכלה[
 – 17:30האכלה על גדר המערכת
 - 17:50החזרת כלבים

 – 15:45סבב שתיה בבית הטבע
 – 16:00הוצאת כלבים
אילוף חמישי קבוצתי
משמעת ,מקצי אימונים וחיפוש
כולל סבב שתייה

 – 15:45סבב שתיה בבית הטבע
 – 16:00הוצאת כלבים
אילוף שביעי -הכנת ת"סים
כולל סבב שתיה
 – 17:20החזרת כלבים
 -17:50סבב שתייה בבית הטבע
תדריך לבוש ובטיחות למשחק
לילה
הגעה למבצר  -החלפת בגדים
למשחק לילה
וסידור חדרים

 -18:10סבב שתיה בבית הטבע
הסבר על סידור חדרים
 -18:30סידור חדרים
 – 19:00ארוחת ערב
 – 20:00ערב הוואי וגיבוש
בדשא מסלול
-20:00פעילות חג בעקבות המצרים
והעבריים
 – 21:00שיחת סיכום קבוצתית
בבית הטבע
 +סבב שתיה
 – 21:05שיחת סיכום כללית
ותוצאות תחרות החדרים
מקלחות ולילה טוב...

 -17:30האכלה בנקודות הקשירה
שבדשאי האילוף
 –17:50החזרת כלבים
 -18:10סבב שתייה בבית הטבע

חידון כלבני מקצועי תחרותי

 -18:30סידור חדרים
 -19:00ארוחת ערב
 -20:00הרצאה על יחידת עוקץ
מלוחם יוצא היחידה

 -19:00ארוחת ערב
 – 20:00אימון שטח לילי

 - 21:00שיחת סיכום קבוצתית
בבית הטבע
 +סבב שתיה
 – 21:05שיחת סיכום כללית
ותוצאות תחרות החדרים
מקלחות ולילה טוב...

 - 21:00שיחת סיכום קבוצתית
בבית הטבע
 +סבב שתיה
 – 21:05שיחת סיכום כללית
ותוצאות תחרות החדרים
מקלחות ולילה טוב...

 -14:00התכנסות ברחבה

 -14:30יציאה בהסעות מאפיקים
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