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תואר ראשון תואר שני הכשרת אקדמאים מכינות רפואה משלימה הסמכה
בספורט תיירות ופנאי אתגרי תעודה והשתלמויות
הכלב הוא חברו הטוב של האדם
אמרו זאת לפני שנים רבות .הכלב הוא החיה הנאמנה והידידותית ביותר לאדם ,מבויתת
לחלוטין .אך עדיין אסור לשכוח את העובדה שמוצאו של הכלב הוא טבע פראי ,שכלב הוא קרוב
משפחה רחוק אומנם של הזאב.
כל כלב ,לפני הפיכתו לחבר הטוב ולבן משפחה לכל דבר ,זקוק לתהליך למידה .כמו שאדם זקוק
לתהליך חיברות (סוציאליזציה) ,על מנת להשתלב בחברה האנושית ,כך אילוף כלבים מהווה
תהליך חברות שכזה לצורך שילובו של בעל החיים בסביבה האנושית אלא שכלבים חושבים קצת
אחרת מאיתנו בני האדם
כיצד פותרים את הבעיה ?
כדי לאלף כלב ,האדם צריך לקיים מספר תנאים ,ראשית לחשוב מנקודת המבט הכלבית ולהבין
את התנהגותו של הכלב מנקודת מבט זו  .כוח רצון ,התמדה ,זמן פנוי ,סבלנות והרבה אהבה.
חשובים גם הם אך לא תמיד מכלול התכונות הזה במלואו נמצא ברשותו של אדם אחד או שאין
בידיעתו כיצד להפעיל ולפתח תכונות אלו .הפתרון לבעיה הוא להעזר במאלף כלבים מוסמך .
ניתן לשכור מאמן שסיים "קורס הכשרה כמאלף כלבים" או ללכת על לימודי אילוף
כלביםבעצמו .
קורס הכשרה של מאלפי כלבים מקנה בן השאר ידע אודות גזעים שונים ותכונות האופייניות לכל
סוג .האדם לומד להבין את כלבו ,לקרוא את שפת גופו ופשר הנביחות שלו .לימודי אילוף
כלבים מקנים ידע בפסיכולוגיה של הכלב ,ובמנגנוני למידה והנעה של הכלב מגוון רחב של
טכניקות ושימוש בכלי עבודה של מאלפי כלבים ידע בתיכנון ניהול והקמה של כלבייה והכל
לקראת קריירה בתחום אילוף הכלבים .
ומה אם אין לי כלב ?
אל דאגה –בקורס ההכשרה למאלפי כלבים ,לומדים להיות מאלף כלבים לא של כלב בודד אלא
של רוב כלבי הבית ומשכך אנו בקורס מספקים התנסות מעשית לכל תלמיד עם למעלה מ120
כלב במהלך הקורס ובכך להשיג את מטרתו ולשלב אהבה לכלבים ןלבעלי חיים אלו יחד עם
מקצוע חשוב ,ובכך לעזור לאנשים .למשל ,לאלף כלבים עבור לקוחות פרטיים או להכשיר כלבים
לשימוש מקצועי .
לימודי אילוף כלבים הם כרטיס כניסה מבטיח לעולם הכלבנות וביכולתם של בוגרי קורס זה
להמשיך ולהתמקצע בקורסים והשתלמויות בתחום כלבי נחייה לעורים ,כלבי אכיפת חוק כלבי
הגנה ושמירה כלבי הרחה ואיתור  .טיפול באמצעות בעלי חיים ,פתרון בעיות התנהגות של
כלבים ועוד ...
זיכרו הכלב איננו רק חברו הטוב של האדם ,אלא גם שותף יעיל ומסור לעבודה ,וראוי ליחס
הולם .שמירה על כבוד הכלב נפשו וגופו הם חלק בלתי נפרד ממשנתנו בכלל ומתהליך הלימוד
אותו אנו מקנים לתלמידנו בפרט  .כללים אלו ומהווים צעד חשוב בהשגת מטרות האילוף
ותורמים לאופטימיזציה בעבודתנו.
לימודים הם כמו כל מוצר – תמיד ניתן להשיגם זול יותר (פחות כסף פחות שעות לימוד פחות

נסיון פחות כלבים לאימון ).אלא שעלינו תמיד לשאול את עצמנו – על מה ויתרנו כדיי להשיג
מחיר נמוך זה.
כותב המאמר הינו מרכז תחום אילוף כלבים במכללה האקדמית בוינגייט

