
   יום ה יום ד יום ג יום ב יום א
  

*** הכנת כריך ושתייה 
 לקייטן ***

*** הוצאה של הכלב לטיול 
 בפארק ליד הבית ***

)לא להאכיל את הכלב 
 בבוקר !!!(

** בדיקת ציוד של הקייטן 
 והכלב *

** הבאת שקית לאיסוף 
 צרכים **

ומדריכים  ילדים עזמים
מגיעים עם חולצות קייטנה 

 ילד וכלבו.

  

 איסוף מהגולפיטק – 8:45

 הקראת שמות

 איסוף מאם הדרך -9:10

 הקראת שמות

איסוף מצומת  – 10:30
 אלונים

 הקראת שמות

 קליטה בכלביה -11-30

 -חדריםהתארגנות ב
קייטנת  החלפה לבגדי 
 אילוף

 השכמה -6:100

 מעגלי בוקר -6:50

עם  השכמה 6:30- 
 בגדים למגרסה

מעגלים בוקר  -7:10
 עם שקים

שירותים ומים לפני 
 הנסיעה

 השכמה -6:10

 מעגלי בוקר -6:50

השכמה כלבנית  -6:30
 וקיפול חדרים

מעגלי בוקר  -7:40
 ומזוודות בחוץ ושקים

 חידון מדריכים -7:50

  

 הוצאת כלבים -7:10

פקודות  - אילוף שני
 "שב" ו"ארצה"

 משחקים לימודיים.

 כולל סבב שתיה

 החזרת כלבים - 8:30

 הוצאת כלבים 7:10 יציאה למגרסה:307- 

בדיקת  –אילוף רביעי 
הכלב והטיפול בו + 

הכנת תרגילי משמעת 
ברמה גבוהה לטקס 

 הסיום

 כולל סבב שתיה

החזרת כלבים  -8:30
והחלפת בגדים 

 לבריכה

  ארוחת בוקר -9:00

  

הגעה וארוחת :108- 
 בוקר

 סבב שתייה

 התחלת המסלול -:408

טיול מים חוויתי עם 
 כלבים

 -סיום המסלול -:2010
 סבב שתייה

החלפת בגדים מהירה 
 וחזרה לקיבוץ

הגעה עם חולצות  -9:45
 לצילומים

 הוצאת כלבים

 שני סבבי שתייה

 צילום תמונות סיום

 לעבור לחולצות ב.

ופרידה  שטיפת כלבים
 מהכלבים

סבב שתייה בבית 
 הטבע

 

   ארוחת בוקר -8:50 בוקרא  -8:50
 סבב צבעים -930:

סבב שתייה בבית 
 הטבע

החלפת בגדים  -10:40
 לבריכה

 בריכה -11:00

הנחיות מציל לפי חוזר 
 מנכ"ל

יציאה  -12:00
 מהבריכה, התארגנות,

  

  

 כלבי כלבייה -9:30

 סבב שתייה ברחבה

החלפת בגדים  -10:30
 לבריכה

 בריכה -11:00

לרוחץ הנחיות זהירות 
 ולמדריכים.

יציאה  -12:00
 מהבריכה, התארגנות,

 

   

שטיפת נעליים,  -:1011
 מקלחות והתארגנות

 

 א צהריים -12:45

מגוונת הפרדה צליאק 
 צמחוני

 הקפדה יום א מאד.

 א צהריים -12:45 א צהריים -12:45 א צהריים -12:45 א צהריים -12:45

  



נהלי בטיחות  -13:30
, שיחת פתיחה  וביטחון

ונהלים במועדון + סבב 
 שתיה

  

משחקי היכרות  3014: -
 בקבוצות במיזוג

)שיבוץ כלבי כלביית 
 אפיקים לקייטנים(

משלחות  -13:30
 לכלבייה

 מנוחת צהריים -14:00

 סידור חדרים -15:10

הורדת חניכים  15:40
 לסבב שתייה

  

משלחות  -13:30
 לכלבייה

 מנוחת צהריים -14:00

ומסדרון  סידור  -15:10
 חדרים

 הורדת חניכים -15:40

משלחות -13:30
 לכלבייה

 מנוחת צהריים -14:00

  

 סידור חדרים-15:10

 הורדת חניכים -15:40

 משלחות- 13:30

 משובים וסיכום -14:00

 שיחה עם יניב -15:00

התארגנות  -15-45
ליציאה שירותים, 

 ופרי. מים,

 

  

 סבב שתייה

 -אילוף תיאורטי16:20– 
 לומדים איך לאלף

 סבב שתיה ושירותים

הכנה  -15:50
 מגרסה/הרקדה

איך הכלב  -16:20
לומד? הרצאה 
 אינטראקטיבית

 סבב שתיה ושירותים

סבב שתייה בבית 
 הטבע

 הרצאת גזעים -16:10

 סבב שתיה ושירותים

סבב שתייה בבית 
 הטבע

ששטוס כלבני - 16:00
 אדיר

  

  

יציאה  -16:00
 מהכלבייה

 ספירת חניכים
לפני יציאה 
 ובכל עצירה

נתראה 
בקייטנות 
 הבאות!

 

 הוצאת כלבים  -17:20

יצירת  – אילוף ראשון
קשר, החזקת רצועה 
נכונה, פקודת "רגלי" 

 והליכה נכונה

 כולל שני סבבי שתיה

 החזרת כלבים -18:30

הוצאת  –  -17:40
 כלבים

פקודות   –אילוף שלישי 
"השאר" 

ל חשיבותה ש ו"אליי" 
נכונה, מתאימה תזונה 

 ומאוזנת

 שתיה כולל סבב

 החזרת כלבים 18:50

 האכלת כלבי בית

 הוצאת כלבים -17:30

"תנועה כלבנית" 
 בהנחייתו של יניב

 סבב שתייה

 החזרת כלבים -18:30

  

 סבב שתייה

מופע אילוף 18:00- 
ויכולות 

מיוחד   - כלבניות
 -וחוויתי עם יניב אסם

 מנהל הכלביה

  

  

 ארוחת ערב –19:00 ארוחת ערב -19:00 א ערב -19:00 ערבארוחת  -19:00

חלוקת חולצות 
לקייטנים לקראת 

 הטקס.
 

למיליון  המרוץ 20:00- 
 +שני סבבי שתייה

ערב הווי  -20:00
 ברחבת הכלבייה.

פעילות לילית  -20:00
 מסתורית

טקס סיום  -19:45
 מרגש

 יועבר בזום להורים
  

שיחת סיכום  -21:00
ולילה   מקלחותקבוצתית, 

 טוב

התאמות חדרים ושינויים 
 קלים.

שיחות  -21:00
והסבר על  סיכום

, המגרסה
הכנה שקיות  מקלחות,

 ולילה טוב למגרסה

 מסדר געגועים

שיחות סיכום,  -21:00
 מקלחות, ולילה טוב

 מסדר הכלבונים

שיחות סיכום,  -21:15
סבר על מקלחות, ה

 התארגנות בוקר.

 לילה טובבבב
 

 


