
  התכנית להכשרת מאמני כלבים מוסמכים       

 התכנית מיועדת לקהל אוהבי הכלבים, המעוניינים להפוך אהבה לקריירה.

 התכנית מועברת בבית הספר למאמני כלבים של דרור בר-אל.

 למסיימים בהצלחה יוענקו 2 תעודות:                                                                   

 מדריך אימון ואילוף כלבים מוסמך1.

 מטפל התנהגותי לכלבים2.

 מטרת התכנית הינה הכשרת אנשי מקצוע בתחום הכלבנות, אשר יהיו בעלי ידע מקצועי

 בתחומי עיצוב התנהגות כלב הבית, התאמת הכלב לסביבה האנושית, פתרון בעיות התנהגות

 והדרכת בעלי כלבים לתקשורת נכונה עם כלבם.

 בראש המרכז לאימון כלבים עומד דרור בר-אל, מאמן כלבים בכיר בעל ניסיון של 30 שנה

 בתחום, ומבכירי הענף בישראל.  מאות  מאמני כלבים שהוסמכו בקורסים שהעביר בשיטת

 "ארגז הכלים לאימון", משמשים עדות חיה להצלחת השיטה. את הידע המקצועי שלו רכש

 דרור בארה"ב, שם התמחה באימון ובהתנהגות כלבים.

 סטודנטים מקבלים יותר!

 רוב ההרצאות בקורס מועברות ע"י דרור בר-אל באופן אישי, בסיוע אנשי צוות●

 מהשורה הראשונה של מאמני הכלבים בארץ.

 שיטת "ארגז הכלים לאימון" המאגדת בתוכה טכניקות עבודה מגוונות ומאפשרות●

 התאמה לכל כלב ולקוח.

 מנטור אישי לכל תלמיד המלווה אותו במהלך הקורס וגם לאחריו.●



 התנסות בעבודה עם עשרות כלבים מגזעים וסוגי אופי שונים.●

 התנסות בעבודה מול לקוחות עוד במהלך הקורס.●

 מתקן לימודי מהשורה בסטנדרטים בינלאומיים לשיפור חווית ואיכות הלמידה.●

 מגוון קורסי המשך בתחומים שונים: כלבי עבודה, , כלבי הרחה, ספורט כלבני ועוד.●

oערכת ציוד אישי למאלף 

oקורס בשיווק עסקי עם דגש על כלבנות ואילוף 

o 

 נושאי הלימוד בקורס:

 יחידה 1- מבוא להתנהגות הכלב

 מקור הכלב, תכונותיו ויצריו של הכלב וכיצד באים כל אלו לידי ביטוח בראי הביות. נכיר סוגים

 שונים של כלבים – גזעים, טיפוסי גזע עפ"י החלוקה המקובלת ב FCI, טיפוסי מזג והתנהגויות

 מאפיינות לכל גזע.

 יחידה 2 – למידה

 במסגרת יחידה זו נכיר את הדרך בה מתבצעת למידה אצל בעלי חיים בכלל ואצל כלבים

 בפרט. נכיר שיטות שונות לביצוע חיזוק.

 יחידה 3 – תקשורת

 במסגרת יחידה זו נכיר את צורות התקשורת השונות בתוך הלהקה. נלמד לפרש התנהגויות

 שונות אצל כלבם, לקרוא את שפת הגוף של הכלב ולפרש בצורה נכונה מסרים שונים

 המועברים ע"י הכלב.

 יחידה 3 – בריאות הכלב

 במסגרת יחידה זו נכיר את הבסיס למערכות הפיזיולוגיות של הכלב, נכיר טיפולים עיקריים

 בכלב, שגרת חיסונים ועוד. במסדרת יחידה זו ישהה כל תלמיד במשך יום שלם בבית חולים

 וטרינרי הפועל בגישת FEAR FREE VISIT, לפיה יש להרגיל את הכלב לביקורים במרפאה

 כחוויה חיובית.

 יחידה 4 – עיצוב התנהגות

 במסגרת יחידה זו נלמד כיצד להציב לכלב גבולות רצויים, וללמד אותו את הכללים הרצויים

 להתנהגות בסביבה האנושית בה הוא חי. העבודה תתבצע דרך שימוש בפקודות בסיסיות:

FORCE FREE TRAINING שב, ארצה, רגלי, הישאר ו"אלי", תוך דגש על אילוף בשיטות
  שבבסיסן תקשורת נכונה עם הכלב, מתוך הבנת ההתנהגות והתקשורת הכלבית.

 יחידה 5 – אימון כלבים בסיסי



 במסגרת יחידה זו נרכוש מיומנויות אימון ואילוף כלבים למשימות בסיסיות, עם דגש על

 הצרכים המתאימים לכלב הבית המודרני. נלמד כיצד להשתמש ביצרים הבסיסיים של כל גזע

 כ "דרייב" והנעה לביצוע משימות בסיסיות. בפרק זה יינתן דגש על עבודה ללא רצועה, פקודות

 מרחוק ועיצוב התנהגות מתקדם. נכיר גישות נוספות באימון כלבים ואת ארגז הכלים של

 המאלף – מגוון הכלים והעזרים העומד לרשותו של המאלף בעבודתו.

 יחידה 6 – פתרון בעיות התנהגות

 יחידה זו עוסקת ב"פסיכולוגיה" של הכלב. נלמד כיצד לפרש התנהגות כלבית בסביבה

 האנושית, וכיצד לשייך כל התנהגות לייצר הבסיסי ממנו היא נובעת. מתוך ארגז הכלים

 שרכשנו נתאים את העזרים הנכונים לכלב.

 יחידה 7 – מדריך אילוף כלבים

 במסגרת יחידה זו נלמד כיצד להעביר את הידע הרלוונטי לכל לקוח, וכיצד להתאים את שיטת

 העבודה וכלי העבודה לכל לקוח. נלמד כיצד לבנות שגרת יום מותאמת לכלב וללקוח, וכיצד

 לבנות תכנית עבודה מותאמת לכל מקרה.

 יחידה 8 – כלבנות עסקית

 במסגרת יחידה זו נקבל את הכלבים הנחוצים להקמת עסק בתחום הכלבנות. בין אם מדובר

 בקריירה באילוף, ובין אם מדובר בהקמת פנסיון כלבים, מדובר בעסק. עבור רבים מתלמידינו

 מדובר בהתנסות הראשונה בעולם היזמות הפרטית.

 

https://klovelove.com/

