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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

טיפול באמצעות חיה -לימודי רכיבה טיפולית
 נאמנה

  

, הנמצא תחת קטגוריית קורס רכיבה טיפוליתאחד הקורסים הפופולאריים במכללה האקדמית בוינגייט הוא 
רפואה משלימה, טיפול יעיל עבור ילדים ומבוגרים הסובלים מבעיות מוטוריות, נפשיות, 

מיועד לאנשים שאוהבים לעזור לזולת, טובים במגע ורוצים  קורס רכיבה טיפוליתוקוגניטיביות.   התנהגותיות
להפוך את הטיפול באנשים לקריירה. לימודי רכיבה טיפולית מאפשרים תעסוקה רבה בהמשך, אם בטיפול בבני 

כפרים ובפנימיות, אם מטפל במרכז טיפולי למניעת התמכרויות, בתי ספר לחינוך מיוחד, משרד הביטחון, נוער ב
משרד החינוך, עסק פרטי ועוד. כל בוגר מקבל תעודת מורה לרכיבה טיפולית ורשאי לטפל ולהתמחות 

ומים הקשורים בתחומים נוספים ברפואה משלימה. המכללה האקדמית בוינגייט מכשירה מטפלים במגוון תח
בספורט, כושר, שיקום ובריאות, מה שמקנה לאותם מטפלים לשלב מספר תחומים ולרכוש מספיק ידע, כדי 

 להרוויח כמה שיותר אפשרויות תעסוקה.

 טיפול באמצעות חיה נאמנה

מלמדים את המטפל לעתיד כיצד לעשות אבחון פסיכו מוטורי, כיצד לזהות ולטפל  לימודי רכיבה טיפולית
קויי יציבה, כיצד לטפל בבעיות התנהגות, כיצד לשקם נכים, לנתח תנועה וליצור ביטחון אצל המטופל. מאחר בלי

שמדובר בטיפול באמצעות סוס, הידועה כחיה נאמנה ומאוד חכמה, המטופל יוצר קשר אישי ואינטימי עם הסוס 
חבר אליו ולסמוך עליו בעיניים וצובר ביטחון עצמי עם הזמן. התנועות שהסוס עושה, מאפשרות למטופל להת

עצומות, כל עוד הוא מעניק לו ביטחון. במהלך הטיפול באמצעות הרכיבה, המטפל משתמש בעזרים שונים 
בכדי לגרום למטופל לעשות בכל מפגש צעד אחד קדימה. כל אותם גירויים כמו טבעות, מוטות וכדורים, אמורים 

 לקדם את הטיפול ואת מטרותיו.

 אמוןכלים לרכישת 

הם מאוד מאתגרים ומספקים, מאחר ורוב העבודה היא עם אנשים עם לקויות שרבים  לימודי רכיבה טיפולית
מהם הם ילדים. חלק גדול מהעבודה היא להעניק למטופל את הכלים הנכונים ואת הרגלי העבודה המתאימים, 

הביטחון העצמי וההתמודדות  בכדי שיידע כיצד להשתפר מבחינת טווח התנועה, הקשב והריכוז שלו, העלאת
מצריכים מהמטפל לעתיד,  לימודי רכיבה טיפוליתעם הקשיים, כמובן בהתאם לסיבה בעקבותיה הוא מטופל. 

להיות מאוד סובלני, קשוב וחם כלפי המטופלים שלו. מטופל שנפגע בתאונת דרכים ואיבד את היכולת שלו 
חר שאם אחד מהם יעשה טעות, הוא עלול לאבד את ללכת, מעניק את כל הביטחון שלו בסוס ובמדריך, מא

שיווי המשקל ולהיפצע. הביטחון נרכש רק לאחר מספר טיפולים, כאשר המדריך מעניק למטופל את ההזדמנות 
די שיידעו כיצד מכשירה מטפלים ומעניקה להם את הכלים, כ וינגייטלבטוח ולהאמין בו. המכללה האקדמית ב

 לרכוש את האמון של המטופל, אך בכל מקרה מדובר בתהליך שנוצר עם הזמן ולא תמיד ניתן ללמוד אותו.
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, מציעים לסטודנטים מקום משפחתי ללמוד בו, כאשר תחת קורת גג אחת ניתן ליהנות וינגייטהאקדמית ב

ממגוון גדול של תחומים ומקצועות, יעילים עבור פיתוח קריירה ועבור הידע האישי. צוות המרצים במכללה 
האמיתי ומחוויות שיעזרו מקצועי ובעל ניסיון של שנים, המעשיר את הסטודנטים בסיפורים אישיים מהעולם 

להם ללמוד. במהלך השנים הראשונות הסטודנטים ירכשו את הכלים לעבודה עם מטופלים, על ידי התנסות על 
חבריהם. המכללה האקדמית בוינגייט מאמינה בניסיון, לכן היא דוגלת בזריקה מהירה למים ולמידה מטעויות. 

 ת שלהם ושל האחריםהסטודנטים מתנסים אחד על השני ולומדים מהטעויו
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