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  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

  

 קורס אילוף כלבים

ישנם אנשים רבים שאוהבים בעלי חיים ומתחברים אליהם באמצעות חיבור רגשי כבר מהפגישה  
קורס אילוף  הראשונה. בכדי להפוך את אהבה זו לקריירה מקצועית מומלץ ללמוד

באמצעות טובי המרצים המלמדים במכללה האקדמית בוינגייט. המכללה מכשירה את  כלבים
יים ומעשיים, פרקטיקה וניסיון בכדי להכשיר אותם בצורה הסטודנטים באמצעות לימודים עיונ

וכל  שיטות שונות לאילוף כלבים הטובה ביותר להיות מאלפי כלבים מקצועיים ואיכותיים. ישנן
ייט שכבר במשך בית ספר משתמש בשיטה שונה ולכן חשוב לבחור במכללה האקדמית בוינג

שנים בעלת ניסיון בתחום ומלמדת אינספור סטודנטים מידי שנה בהצלחה רבה. ישנם כלבים 
אשר מיועדים לסיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, מה שמצריך אילוף הרבה יותר פרטני 

ומדויק. לדוגמא, כאשר כלב אשר מיועד להיות כלב נחייה לעיוור, אמור להיות מאולף בצורה 
דויקת ביותר וגם באופן מאוד ספציפי שיתאים לסיוע עבור אדם מוגבל בפעולותיו הן בבית והן המ

 מחוצה לו.

 לימודים עיוניים ומעשיים

מעניק לסטודנט התנסות והבנה של סיטואציות שונות מחיי היום יום של  קורס אילוף כלבים
ים כה תקשורתי וחם הכלב וכמובן פתרונות בהתאם לכל התנהגות. מאחר שמדובר בבעל חי

בדרך כלל, בשונה מבעלי חיים אחרים שלא מתקשרים באופן מיידי, האילוף הרבה יותר אישי 
מכשיר את הסטודנט כיצד לטפל בבעיות  קורס אילוף כלבים וכמובן מתגמל במידה רבה.

התנהגות וכיצד לבחור את טכניקות האילוף הנכונות ביותר עבור כל כלב באופן ספציפי. מלבד 
טכניקות אילוף, מבחינת הלימודים המעשיים, הסטודנט לומד להכיר בעיות התנהגות שונות 

דבר כיצד לפתור אותן. כמו כן, עליו ללמוד כיצד  וכתוצאה מהלימודים הוא גם יודע בסופו של
לתפעל כלבייה וכיצד להשתמש בכלים הנכונים לאימון. הלימודים העיוניים כוללים אנטומיה, 

פיזיולוגיה ופסיכולוגיה של הכלב, בכדי שהמאלף יוכל להכיר אותו מקרוב ולהבין את דרכי 
 ההתנהגות שלו ואת מה שהוביל אותו אליהן.

 בשוק העבודההשתלבות 

שעות אקדמאיות בהן הסטודנטים מתנסים באופן מעשי ובאופן  450כולל  קורס אילוף כלבים
קורס  כלבים. בסיום 120-עיוני ובנוסף עורכים סיורים בכלביות שונות ברחבי הארץ באילוף כ

, כל בוגר מקבל תעודת מדריך לאילוף כלבים מקצועיים ויכול להשתלב בשוק אילוף כלבים
אשר נחשבת  וינגייטהעבודה בקלות, לאור הביקוש הרב לבוגרים של המכללה האקדמית ב

ות לאחת המכללות הטובות ביותר בארץ אפשרויות התעסוקה הן רבות ומלבד עבודה בכלבי
שונות בארץ, המאלף יכול להקים כלבייה פרטית ולעסוק בתחום, בעודו רשום בהתאחדות מאלפי 

  הכלבים של ישראל.
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