
 

 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 טיפול בעזרת כלבים, הוא תחום ייחודי אשר תופס תאוצה בשנים האחרונות, ומבטא את הקשר המיוחד חינוך ו   
 מדריכי  ., נוצרות כל העת אינטראקציות חדשות ומרתקותלכלביםבין האדם לכלב. בחיבור שבין הסביבה האנושית    
 צרים ממנו תהליכים משמעותיים של חינוך, החלמה והעצמה. יונמצאים בלב המפגש הזה וטיפולית  -יתחינוככלבנות    
 שייה , מאפשרת קבלתהביטחון העצמי , מהווה מוטיבציה לעהיכולת לשתף פעולה ולשלוט בכלב, תורמת להעלאת    
    בעזרת כלבים, אפשר להגיע לתוצאות  חינוך, אמפתיה ועוד . באמצעות , קבלת האחר, מפתחת סובלנותוהצבת גבולות   
 . ולהצלחות רבות, גם במטופלים קשים ביותר   

 
   הליכים לימודיים, רגשיים תלהוביל ו ךחנתוכשרו לחווייתית ומעשית, עם מרצים מובילים בתחומם,  בתכנית   
  חינוכיות פורמאליות ובלתי  בפעילויותמגוונות:  . כבוגרי הקורס תוכלו להשתלב במסגרותכלבים בעזרת וחברתיים   
  מידה ועוד.פורמאליות, בבתי ספר וגנים, במסגרות החינוך המיוחד, לקויות ל   
 

  כלביית אפיקים היא מהמובילות בארץ באילוף, טיפול וחינוך כלבי  .יניב אסם, מנהל כלביית אפיקים :רכז התכנית   
 טיפול לסביבות חינוכיות וטיפוליות ומכשירה אנשי מקצוע לפעול בחזית תחום זה.    
    

   * חינוך בעזרת הנחייה קבוצתית ופרטנית בעזרת כלבים באוכלוסיות נורמטיביות ומיוחדות  :נושאי הלימודבין    
    ים על בני אדם * התאמת הכלב לאדם,סוציאליות של כלב-כלבים * שילוב הכלבים בהוראה * השפעות  פסיכו   
 ועוד.הכנת הכלב לסיוע לתהליכים נפשיים, תפקודיים, חברתיים  -למקום ולסוג הבעיה * הכשרת כלבי שירות    
 הכלבייה מאפשרת לסטודנטים חשיפה למסגרות רבות ומגוונות בהן מתקיימות פעילויות בעזרת כלבים.   
 
 2202 נובמבר  :מועד פתיחה   
 ראיון אישי  תנאי קבלה:   
 שעות לימוד אקדמיות המשלבות לימודים עיוניים ומעשיים. 240  :היקף הקורס   

    .וניים בתחום החינוך והפסיכולוגיהשעות לימודים עי 100+  שעות לימודים מעשיים ותאורטיים בכלביה.   100 
 במהלך הקורס ישולבו הדרכות במעונות יום והדרכות לתלמידים, בספקטרום    .ההכלבייימי התנסות עם מדריכי  3 +   
 ההתנסות המעשית מתקיימת בימים נפרדים, בתיאום עם צוות הכלבייה. רחב של התמודדויות.  
 במכללה ובכלבייה. חודשי לימוד( 6-)כ 09:00-16:00בשעות   בימי ג'הלימודים יתקיימו    
 .סות מעשית ומטלות לימוד תקופתיותעבודת גמר או בחינה, התננוכחות,  85% מטלות הקורס:   
    ₪  1,000לקורס אילוף כלבים מקצועי בכלבייה, זכאים להנחה בסך  מקבילנרשמים בל דמי רישום. ₪  ₪500 +  ,2509 :עלות הקורס   

                         אפיקים.מטעם המכללה האקדמית כנרת וכלביית  הבהצלחה, תוענק תעודיסיימו את הקורס בוגרים אשר ל :ת סיוםתעוד   
 "מדריך כלבים מוסמך".תעודת כלבים( תוענק ילוף למסיימי הקורס המשולב )כלבנות טיפולית וא  

 אנו ממליצים לעבור את קורס הכלבנות המלא בכלביית אפיקים קורס אילוף התנהגותי וגידול כלבים, מהווה כלי חשוב** 
 ביכולות העבודה עם כלבים בתחום החינוך והטיפול.

 מקוונת לחץ כאןהרשמה ל

 

 בעזרת כלביםחינוך וטיפול  – לבנותכ
 בשיתוף כלביית אפיקים

04-6653661  |04-6653762 | teuda2@kinneret.ac.il 

 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

נוספים: היחידה ללימודי חוץ כנרתלהרשמה ופרטים   
|  04-6653634 | 04-6653751 |   04-6653762 
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