כל הדברים ,מבריקים כיפים
כל היצורים ,גדולים כקטנים
כל הדברים ,נבונים כמופלאים
את כולם ברא ריבון העולמים.
ס .פ .אלכסנדר

א.ג.נ,.
שלום רב,
אנו שמחים להיענות לפנייתך ולשלוח מידע מפורט על מסלולי הלימוד במכללת "מגן דוד ירוק"
המכללה ללימודים פארא  -וטרינריים .מכללת "מגן דוד ירוק" חרטה על דגלה עם הקמתה בשנת ,1994
להוביל את התחום הרחב של קשר אדם  -חיה על כל היבטיו מתוך הבנה והתייחסות לצרכים המשתנים
של כל הגורמים הפועלים בתחום.
לבקשתך אנו שולחים לך ידיעון אודות המכללה ,מסלולי הלימוד ,תהליך ההרשמה ועוד.
סגל ההוראה ואני נשמח לראותך נמנה על תלמידינו.

ד"ר אבי ליליאן
רופא וטרינר

מנהל המכללה

"חברה נמדדת לפי יחסה לבעלי -

חיים" .מהטמה גנדי.

על החברה

חברת מגן ירוק בע"מ הוקמה ע"י ד"ר אבי ליליאן  ,וטרינר במקצועו.
החברה הינה חברה פרטית הפועלת מאז  1994במספר תחומים:
 לימודי מבוגרים – מגן דוד ירוק ,מכללה ללימודים פארא-וטרינריים.
 מרפאה וטרינרית פעילה.

מכללת "מגן דוד ירוק"

מכללת "מגן דוד ירוק" הינה המכללה הפארא  -וטרינרית הראשונה והיחידה בישראל אשר פיתחה
ומציעה למבוגרים קורסים ללימודי תעודה בתחומים הבאים:





עוזרים לרופא וטרינר ומנהלי פינות חי
טיפול בעזרת בעלי חיים
מאלפי כלבים
ספרות וטיפוח כלבים וחתולים

תנאי הקבלה

גיל  20ומעלה ,ראיון אישי 12 ,שנות לימוד לפחות ,ידע בסיסי בשפה האנגלית ,בריאות תקינה אשר תואמת את
דרישות המקצוע .מקרים מיוחדים יידונו לגופם .

דרכי ואמצעי הוראה

תוכניות הלימוד משלבות לימודים עיוניים ומעשיים הכוללים סטאז' .בנוסף ,משולבים בתוכני ות הלימוד סיורים
לימודיים בין היתר בספארי בר"ג ,בבית ספר לכלבי נחייה לעיוורים  ,במוסדות לימודיים וטיפוליים שונים בתי ספר
לחינוך מיוחד ,מוסד לנוער בסיכון  ,בית אבות וכו') .הסיורים בהתאמה לקורס(
צוות המרצים ילווה אישית את הסטודנטים במהלך ואחרי הקורס .ההרצאות מלוות באמצעי המחשה כגון :מצגות,
שקפים ,שקופיות ,סרטי וידאו ,ותוכנות מחשב על פי צורכי הקורסים השונים.

מקום הלימודים

כל הקורסים )מלבד קורס ספרות כלבים המתקיים בר"ג(
מתקיימים במבנה "אשכול פיס" -
ברח' ליאונרדו דה וינצ'י  1פינת רחוב הארבעה ,בתל אביב
מול שרונה מרקט )מאחורי הסינמטק(.

זכאות לתעודה

השתתפות מלאה בשיעורים ,ביצוע המטלות ,עמידה
במבחנים והתרשמות המרצים.
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הרשמה
שלב א' :בחירת קורסים בשנת הלימודים תשע"ו-תשע"ז

ימי לימוד

שם הקורס

שעות הלימוד

):(2016-2017

מחיר

תאריך פתיחה

טיפול בעזרת בעלי חיים
טיפול ,חינוך ושיקום בעזרת
בעלי חיים

ד

15:45 - 21:00

₪ 17,400

 26אוקטובר 2016

עוזר/ת לרופא וטרינר ומנהל/ת
פינות חי

ד

15:45 - 21:00

₪ 13,700

 26אוקטובר 2016

ספרות וטיפוח כלבים וחתולים

ג'

09:30 – 14:30

** ₪ 14,000

ניתן להצטרף
לקורס בכל יום ג'

ספרות וטיפוח כלבים וחתולים
לדוברי רוסית

ג,

09:30 – 14:30

** ₪ 14,000

ניתן להצטרף
לקורס בכל יום ג'

ב' ,ד'

יום ב' 15:45-21:00
יום ד' 18:00-21:00

מאלפי כלבים

***₪ 16,600

יתפרסם בהמשך

)המשך בעמוד הבא(

הערות:
*הנחה מיוחדת לבעלי תואר אקדמי במקצועות טיפוליים וחינוכיים.
**כולל ערכת ספרות.
***כולל ערכת מאלף.
המחירים נכונים לאוקטובר 2016
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שלב ב' :משלוח הטפסים הבאים בדואר רשום בלבד לכתובתנו ברמת-גן.
 .1טופס פרטים אישיים מלא )דף אחרון בידיעון זה(.
 2 .2תמונות פספורט כולל ציון פרטים מאחור שם מלא ומספר תעודת זהות.
)תמונה אחת עבור תעודת סטודנט למי שמעוניין(
 .3צילום תעודה אחרונה מביה"ס תיכון או אוניברסיטה.
שלב ג' :תשלום דמי רישום  +ראיון קבלה.
שלב ד' :לאחר ראיון קבלה ,יש למלא את טופס ההתחייבות ולהסדיר את תשלום
שכר הלימוד.
דגשים נוספים:
מידע נוסף אפשר לקבל בטלפונים המצוינים מטה וגם בראיון האישי.
לחיילים/ות משוחררים/ות עד שנה מהשחרור תינתן הנחה של  10%על קורסים שאינם
מוכרים למימוש פיקדון לחיילים משוחררים.
הקורסים" :עוזר/ת לרופא וטרינר ומנהל/ת פינות חי " ו"ספרות וטיפוח כלבים וחתולים"
מוכרים למימוש פיקדון לחיילים משוחררים.
כל הקורסים )למעט ספרות כלבים( מוכרים ע"י הועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות,
למי שאינם עובדי הוראה ,ע"י משרד החינוך  -האגף לקשרי חוץ ואונסקו.
לסטודנטים ובוגרים הנחה של  10%במרפאה הווטרינרית של החברה.
סטודנט ובוגר הלומד קורס נוסף יקבל  10%הנחה ממחיר הקורס הנוסף.
פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
המחירים הרשומים לעיל נכונים לשנת הלימודים תשע"ו.
נוכחות בשיעורים  -הנוכחות בשיעורים הינה חובה ,ניתן לאשר היעדרות של עד 20%
מסיבות מוצדקות ,רצוי בתיאום מראש.
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4

טיפול בעזרת בעלי חיים

טיפול ,חינוך ושיקום בעזרת בעלי חיים
רקע
"...בעל חיים השונה מבני מינו ,בדומה לנו בני האדם ,לעולם אינו משולל תכונות משובבות לב ואחד הדברים
מפיסי הדעת בעולם החיות הוא המפגש עם בעל חיים ייחודי בהתנהגותו או במראהו שנגלית בו תכונה מקסימה
ושובת לב"....
הזואולוג הנודע ג'ראלד דארל ,מצא במחקריו דמיון מפתיע בין העולם של בעלי החיים לבין עולמו של האדם .הוא
ראה בכל חיה את קרבתה לאדם ,הוא מצא בין היתר בכל חיה את ההומור שבהתנהגותה ואת היופי אשר נשקף
ממנה .בדיעבד ,מעיון בכתביו ובספריו אפשר לטעון שהוא זה שהניח את היסודות למקצוע זואו-תרפיה.
טיפול בעזרת בעלי חיים  -רציונאל
העולם בו אנו חיים עשיר בטבע ,במגוון קבוצות בעלי חיים המתקיימים בו  ,באזורי מחיה שונים ולצדם חיים אנו בני
האדם .זואו-תרפיה הינו מודל טיפולי ייחודי הנלמד במכללת מגן דוד ירוק ומתבסס על עובדות אלו .בעולם הזואו-
תרפיה נכנסים המטפל והמטופל אל מרחב המחיה של בעל החיים שהופך להיות המרחב הטיפולי .סביבת
המחיה ,אורח החיים ,התכונות ,המאפיינים ההתנהגותיים ומזונו של בעל החיים הופכים להיות התוכנית
התרפויטית החינוכית או השיקומית אותו מתכנן המטפל.
בוגר לימודי זואו-תרפיה יטפל באנשים ,ילדים או מבוגרים ,הנמצאים בתהליכי טיפול או שיקום נפשי או פיסי,
המוגבלים באופן זמני או מתמשך ביכולותיהם הקוגניטיביות ,הפסיכוסוציאליות או הפיזיות .הטיפול בעזרת בעלי
חיים ,מהווה התערבות פעילה הבאה לתרום לתהליך הטיפולי ,כאשר מרחב המחיה של בעל החיים על כל
מרכיביו הופכים לחלק אינטגרלי של התוכנית הטיפולית .מודל טיפולי זה הוכיח עצמו בעבר כמודל עם מקדם
הצלחה גבוה ואפשרות להשיג תוצאות מרחיקות לכת.
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מבנה הקורס
 הקורס כולל שיעורים תיאורטיים ,התנסות חווייתית ויישום מקצועי – מעשי.
 420 שעות אקדמיות )כולל שעות סטאז'(.
 הסיורים נערכים באמצע השבוע בשעות הבוקר בין השעות  .13:00 - 08:00תכנית לימודים ותאריכי
הסיורים נמסרים עם פתיחת שנת הלימודים.
 ההגעה לסיורים הינה עצמאית.
 לחלק מהסיורים נדרש הסטודנט להביא בע"ח למעט כלבים או חתולים.
 הקורס מוכר לגמול השתלמות ,כמפורט באישור פתיחת הקורס מטעם משרד החינוך ובפיקוחו – האגף
לקשרי חוץ ואונסקו .מוכר בקרנות ההשתלמות למורים וגננות ועובדי הוראה בשנת השתלמות.
תעודת גמר
תעודת גמר מטעם מכללת מגן דוד ירוק ומשרד החינוך ,האגף לקשרי חוץ ואונסקו.
סגל ההוראה

ד"ר אריק אלון  -מרכז אקדמי ,אחראי שיבוץ ומלווה העבודה מעשית  -סטאז'
 - PhDבפסיכולוגיה רפואית קלינית ,אונ' ת"א

טיפול זוגי ומשפחתי  -ת.ל.מ .ת"א
פסיכולוג קליני  -ביה"ח אברבאנל
פסיכולוג חינוכי בכיר -מדריך ,בשירות הפסיכולוגי של ת"א
מרצה לפסיכולוגיה  -האונ' הפתוחה ,המכללה למנהל ,מכללת ר"ג

גב' ניצה טייכמן -
 M.Aבחינוך B.A ,במדעי החיים ,חינוך וטיפול בעזרת בע"ח ,מרצה בכירה ,מדריכת מורים למדעים ,כותבת ספרי
זואולוגיה ותוכניות לימוד.
מרכזת התחום המעשי

מרצים נוספים מבכירי העולם האקדמי בתחום בישראל ,מנהלי פורומים באינטרנט ,מורים וחוקרים בעלי שם עולמי:

מר דודי רז  M.A -בחינוך מיוחד ,בעל תעודת הוראה בחינוך המיוחד B.A ,במדעי החברה התמקדות
בפסיכולוגיה ,מרצה ,מטפל בעזרת בעלי חיים.
גב' טל אשר  M.A -בייעוץ חינוכי לבעלי צרכים מיוחדים ,זואולוגיה של פרימטים.
ד"ר כהן  -סבר  ,D.V.M -רופאה וטרינרית לזוחלים וחיות אקזוטיות.
ד"ר רחל זילברמן  -מרצה בנושא דולפינים וטיפול בעזרת דולפינים .בעבר רופאה וטרינרית של
ריף הדולפינים באילת.
ד"ר אבישי לובלין  ,D.V.M -מרצה בתחום המכרסמים והעופות ,חוקר ורופא וטרינר.
ד"ר צחי בן דוד  - DVM -רופא וטרינר מרצה בתחום הרפואה הווטרינרית ועזרה ראשונה .מתמחה בתחום
התזונה של בעלי חיים
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פירוט יחידות הלימוד ונושאי הלימוד בקורס זואו-תרפיה
מס'

שם החטיבה

.1

פרקים
נבחרים
בפסיכולוגיה

.2

פרקים
בזואולוגיה




.3

זואו-תרפיה
כלים ודרכים
ליישום

.4

סיורים
לימודיים

.5

.6



























תפקידיו
וגבולותיו
של זואו-
תרפיסט
פרקטיקום

נושאי הלימוד
מושגי יסוד בפסיכולוגיה,
מושגים בסיסיים בפסיכופתולוגיה ואוכלוסיות
עם צרכים מיוחדים
גישות מרכזיות בפסיכותרפיה,
קריאת מאמר מדעי מקצועי,
הכרת מאפייני ארגונים ,מוסדות ואוכלוסיות יעד
טיפוליות,
הדרכה קבוצתית בתחום הטיפול.
מרחבי מחיה בטבע
גידול בע"ח ורווחתם,
התנהגות בע"ח,
הכרת החיה וטיפוחה ככלי טיפולי,
אפיונים פסיכולוגיים של בע"ח,
וטרינריה.
פיתוח מיומנויות אישיות כמטפל,
קשר אדם-חיה,
התאמת בע"ח,
משמעויות סימבוליות של בע"ח והשפעתן,
תכנון וביצוע הפעלה עם בע"ח,
הכרת מצבים מיוחדים בפינת-חי
ודרכי התמודדות.
סיורים במוסדות ובתי ספר לחינוך מיוחד,
סיור במוסדות שיקום ו/או פסיכיאטרי,
סיור בבית אבות.
מותר ואסור בטיפול )אתיקה מקצועית(,
תחומי העבודה הטיפולית בעזרת בע"ח,
תפקידו של המטפל בעזרת בע"ח,
העבודה כחלק מצוות רב מקצועי-טיפולי,
תחקור ,תיעוד ודיווח.
עבודה מעשית

 340שעות קורס
 80שעות סטאז' מעשי
סה"כ  420שעות
הערה :יתכנו שינויים מסוימים בתכנית בהתאם לניסיון המצטבר ודרישות משרד החינוך.
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עוזרי וטרינר ומנהלי פינות חי
רקע
הקורס פותח בארץ לראשונה בשנת  1994ע"י ד"ר אבי ליליאן ,מבעלי החברה ונועד להכשיר בישראל כוח עזר
רפואי מיומן בפרקטיקה הווטרינרית לסוגיה השונים.
תכני הלימוד מקבילים ללימודי טכנאי וטרינרי בחו"ל ) .(VETERINARY TECHNICIAN
הדרישה לפתיחת הקורס נבעה בתחילה מצורך אמיתי בשטח  ,מדרישת הציבור הרחב ומאוחר יותר מרצונם של
רופאים וטרינריים ומוסדות שתחום עיסוקם בעלי-חיים ונושאים הנלווים.
הקמת המכללה נתנה מענה לאותו חלק בציבור המעונ יין להשתלם בנושאים אלו ונאלץ בעבר לנסוע ללמוד בחו"ל
או לחילופין לוותר על החלום .התפקיד מהווה פונקציה חשובה במעש ה ווטרינרי והמיומנות כוללת ניהול
אדמיניסטרטיבי וממוחשב של המרפאה ,מתן מענה ללקוחות המעוניינים במידע על בעלי חיים ,דרך גידולם,
הגזעים השונים ובעיקר מנתב ומפנה את הלקוחות לפי העניין והדחיפות אל הרופא הווטרינר.
מיומנות זו דורשת הכרה של האמצעים והעזרים הרפואיים לסוגיהם בעבודה ה ווטרינרית בין היתר כלי הניתוח,
התרופות ,התכשירים ותוכנות המחשב המתקדמות.
העוזר לווטרינר נוטל חלק פעיל בניתוחים כירורגיים מסובכים ,בהכנה לניתוח ולאחריו ) PRE AND POST
 ,(OPERATIONעל כן עליו לרכוש רמת מיומנות גבוהה בנושאים כגון  :אנטומיה השוואתית ,כירורגיה,
סטריליזציה והענקת עזרה ראשונה בזמן ניתוחים וכחלק משגרת העבודה במרפאה בפיקוחו של ה ווטרינר.
הקורס מכשיר את בוגריו לעבודה במרפאות לחיות מחמד ,עבודה עם חיות גדולות ,מעלי גירה גדולים וקטנים,
טיפוח ותחזוקה של פינות חי וכן הכרת בעלי חיים אקזוטיים כגון זוחלים ,ציפורי נוי ומחמד ,מכרסמים  ,דולפינים,
פרימאטים ועוד .ככלל אנו משתמשים במודל של כלב ,סוס ואדם לשם לימוד השוואתי .במהלך הלימודים נכיר גם
אספקטים פחות ידועים לציבור הרחב כגון הרפואה ה ווטרינרית הרשותית ,חקיקה וטרינרית ,אתיקה מקצועית,
וטרינריה ויהדות ,זואולוגיה ועוד מגוון רחב של נושאים זואו טכניים ורפואיים.
קהל היעד
הקורס מיועד לעוסקים במקצועות הקשורים לבעלי חיים ומעוניינים בהעשרה ובהרחבת הידע האישי וכן לקהל
הרחב של אוהבי בעלי חיים המעוניינים לעסוק בקשר שבין האדם והחי ורוצים לרכוש מידע מקצועי מעודכן.
מטרות הקורס
הכשרת כוח עזר פארא-רפואי מיומן בתחום הווטרינריה והמחקר הרפואי ,הגדרת מהות המקצוע ,מטרותיו ואת
הדרכים להשגתן על רקע המציאות העכשווית בה פועלים הרופאים ה ווטרינריים בדיסציפלינות השונות.
אנו מאמינים כי בוגרי הקורס יתרמו להעמקת הידע בציבור הרחב לגבי בעלי חיים בנושאים אקטואליים כגון :
העברת מחלות ,פיקוח על הרבייה ,צער בעלי חיים ודומיהם .
נושאי הלימוד  -עיוני ) כ 200 -שעות(
אנטומיה וטרינרית )בהשוואה לאדם( ,מבואות בהיסטולוגיה ,פיזיולוגיה של בע"ח ואדם ,הזנת בעלי חיים,
אתולוגיה וטרינרית ,עקרונות הביות והאילוף ,קלסיפיקציה של בעלי חיים ,הכרת חיות מחמד ,משק וחיות בר
אקזוטיות ,עזרה ראשונה לבעלי חיים ולאדם ,רפואת חירום ,סיעוד וטרינרי ,פרקים בווירולוגיה ,מיקרוביולוגיה
ופרזיטולוגיה ,הכרת תחום הפרמקולוגיה וחומרי ההרדמה ,בדיקות מעבדה ,רנטגן ,אולטר א סאונד ואמצעי הדמיה
אחרים ,ניהול אדמיניסטרטיבי של מרפאה וטרינרית ,הכרת המחשב ותוכנות לעיבוד תמלילים וניהול ממוחשב של
לקוחות ומלאי ,אתיקה רפואית וטרינרית ,חקיקה וטרינרית ורפואה רשותית .כמו כן נלמד פרקים נבחרים
באנדוקרינולוגיה תוך דגש על הורמוני המין והשפעתם על ההתנהגות ,פרקים בפתולוגיה כללית ובאימונולוגיה ,
הבנת תהליכים אפידמיולוגיים ,פרקים נבחרים ברפואת דגים ,רפואת זוחלים וחיות אקזוטיות ,הכרת המחלות
הזואונוטיות ומשמעותן בקשר בין האדם לחי ,פרקים נבחרים באקולוגיה.
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מעשי )כ 20 -שעות(
בדיקה פיזיקאלית וכללית של בעלי חיים ,הכרת כלי הניתוח ,מכונת ההרדמה ,הרנטגן ומכשור נוסף .הכנת בעלי
חיים לניתוח ,הכרה ושימוש של הנוזלים השונים באינפוזיה ,ידע מעשי בתפירה כירורגית ,מתן זריקות ותרופות על
פי הנדרש ובהוראת וטרינר ,השימוש היומיומי בסטטוסקופ ,מיקרוסקופ ,אוטו סקופ ,תפעול המכשור לניקוי וליטוש
שיניים ,חיבור ותפעול א .ק .ג ,.עבודה מעשית מול המחשב.
סיורים ) 20שעות(
במהלך הקורס יערכו סיורים במקומות רלוונטיים כגון בית החולים ה ווטרינרי ,מרכז לכלבי נחייה  ,אורווה ,פינות חי
וספארי.
התנסות אישית ) 60שעות(
מתבצעת במרפאה וטרינרית כדי לתרגם הלימוד להתנסות אישית ומעשית בעבודה עם רופא וטרינר .הו וטרינר
ירשום חוות דעת על תפקוד הסטודנט בסוף ההתנסות האישית.
מבנה הקורס
 300שעות אקדמיות) .שעות לגמול השתלמות כמפורט באישור לפתיחת קורס מטעם משרד החינוך – האגף
לקשרי חוץ ואונסקו(.
תכנית לימודים
תכנית לימודים מפורטת תינתן לנרשמים עם תחילת הלימודים .התכנית בנויה על פי המודלים המקובלים בארץ
ובחו"ל והיא מקיפה מגוון רחב של נושאים בדומה ללימודים בבתי הספר לרפואה וטרינרית ,ההבדל בין לימודי
וטרינריה ללימודים אלו מתבטא בהיקף החומר אך לא באיכותו!
תכנית הלימודים הוכרה על ידי אוניברסיטה ישראלית לצורך מתן נקודות זכות למעוניינים בהמשך ללימודים
אקדמיים לתואר  BSCבמדעי החיים.
תעודת גמר
תעודת גמר מטעם מכללת מגן דוד ירוק ומשרד החינוך  -האגף לקשרי חוץ ואונסקו ,מותנית בנוכחות בשיעורים,
עמידה במבחנים ,ציון "עובר"  ,60סיום הסטאז' ושעות מרפאה.
סגל ההוראה
סגל ההוראה של מכללת מגן דוד ירוק הכולל מרצים ידועים ורופאים וטרינריים מנוסים,
מבכירי העולם האקדמי בישראל.

רכז הקורס :ד"ר אבי ליליאן

השכלה - DVM :רופא וטרינר
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פירוט יחידות הלימוד ונושאי הלימוד לקורס עוזר/ת לרופא וטרינר ומנהל/ת פינות חי:
מס'

שם החטיבה

.1

מבוא
כללי

.2

אנטומיה
ופיזיולוגיה של
בע"ח

.3

מבוא לביולוגיה
כללית








.4

רפואה
וטרינרית
קלינית







.5

ניהול ותפעול
מרפאה
וטרינרית

.6

הסתכלות
ויישומים

.7

סטאז'










נושאי הלימוד
הקשר המקצועי בין הציבו ר לווטרינריה,
אתולוגיה וטרינרית ,
קלסיפיקציה של עולם החי,
כלבת ומחלות זואונוטיות.
אוריינטציה כללית וכיוונים בגוף ,
מבנה והתפתחות השלד,
שרירים משורטטים,
אנטומיה ופיזיולוגיה לפי מערכות.
מבנה התא והרקמות,
מבוא לבקטריולוגיה ,
מבוא לווירולוגיה ,
מבוא לאימונולוגיה ,
מבוא לפרזיטולוגיה,
פתולוגיה כללית.
מחלות אופייניות ,
פרמקולוגיה,
בדיקות פארא-רפואיות,
תחומי התמחות ברפואה וטרינרית ,
העבודה המעשית במרפאה

 ניהול שוטף של מרפאה וטרינרית ,
 בטיחות וגיהות בעבודת המרפאה.






התנסות כירורגית בניתוחים ,
שכיחים,
טיפולי חירום,
סיורים לימודיים ,
חזרות,סיכום הקורס ומבחן הסמכה.
עבודה מעשית

 - 240שעות עיוני +סיורים
 - 60שעות סטאז' מעשי

סה"כ  300 -שעות
הערה :יתכנו שינויים מסוימים בתכנית בהתאם לניסיון המצטבר ודרישות משרד החינוך ומערכת הביטחון .
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0

ספרות וטיפוח כלבים וחתולים
רקע

בשנים האחרונות עלתה מודעות הציבור בכל הנוגע לטיפוח חיות מחמד ביתיות .עקב היות ישראל מדינה חמה ולחה
במרבית ימות השנה ,נוצר הצורך לדאוג לרווחת בעל החיים ,לניקיון סביבת המגורים שלה ושל בעליה.
לפיכך רבים בציבור מגדלי הכלבים והחתולים מבקשים לספר את חיית המחמד שלהם מספר פעמים בשנה ,על מנת למנוע
נשירת שיער מלכלכת ,התפתחות טפילים ודלקות עור ולדאוג למראה מטופח ושובה עין ולב של הכלב או החתול.
מטרה זו של טיפוח חיית המחמד מושגת באמצעות הקפדה על הברשה תכופה ,דרך רחצה מקצועית ומיומנת ,הן בחורף והן
בקיץ.
אי לכך עלה הצורך בהכשרת אנשי מקצוע רבים בארץ בתחום הטיפוח והספרות של כלבים וחתולים.

על הקורס

קורס ספרות וטיפוח כלבים וחתולים מקנה לבוגריו ידע מקצועי ומעשי בתחום המאפשר תעסוקה באופן פרטי ועצמאי
בתחום .הלימוד מתבצע בקבוצות קטנות ובהנחיה אישית .בסיום הקורס מבחן עיוני ומעשי.

קהל יעד

המעוניינים בפתיחת עסק עצמאי בתחום הטיפוח המקצועי לחיות מחמד ,המעוניינים בעבודה במרפאות וטרינריות ובעבודה
בחנויות לחיות מחמד.

מטרות הקורס

הכשרת כוח אדם למקצוע הספרות וטיפוח כלבים וחתולים ).(Pet Grooming
הקניית ידע פארא -וטרינרי נדרש למקצוע הספרות.

מבנה הקורס

 150שעות אקדמיות) .כולל שעות הסטאז'(.
הלימודים מתקיימים במרפאת "מגן דוד ירוק" ברח' עוזיאל  ,4רמת  -גן.
מסלול זה מוכר למימוש הפיקדון ,ע"י משרד המסחר והתעשייה ,לחיילים משוחררים.
ערכת ציוד מקצועי )כלולה במחיר הקורס(
סטודנטים לספרות כלבים וחתולים יקבלו ללא תשלום נוסף ,ערכת ספרות הכוללת את הציוד הנדרש לעבודה במקצוע .הציוד
ישמש את הסטודנטים בעת הלימודים ולאחריהם .הציוד כולל:
תיק נשיאה ,חלוק ,מברשת ,מספריים ,מספרי דילול ,מסרק ,מסרק פותח קשרים ,קוצץ ציפורניים ,מכונה לייבוש שיער
)פאן( ,מכונת תספורת "ואאל"  4 ,whalסכינים ,מחסום עם סקוטש' ,ספריי קירור וחיטוי ,ספרי הקורס.

תעודת גמר

תעודת ספר/ית כלבים וחתולים מטעם מכללת "מגן דוד ירוק" תינתן לתלמידים שנכחו בשיעורים ,עמדו במבחן המסכם
ולמסיימים את הסטאז'.
סגל ההוראה
ד"ר אבי ליליאן  -רופא וטרינר  ,DVMמנהל המכללה.
גב' טניה פולייקו  -מומחית בעיצוב תספורות כלבים לתערוכות ובעלת ניסיון בתחום הספרות והטיפוח של גזעים
כגון :פודל ,שיצו ,יורקשייר ,פומרניאן ,מלטז' ועוד רבים אחרים .עובדת בעסק עצמאי בתחום.
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פירוט חטיבות הלימוד ונושאי הלימוד בקורס ספרות וטיפוח כלבים וחתולים:
מס'
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
.8

.9

.10
.10
.11

נושאי הלימוד

שם החטיבה
 כללי בטיחות,
הכרה ותפעול
 כלים ושיטות עבודה – עבודה עם מכונה ועבודה עם מספריים,
הציוד במספרה
 מיומנות השימוש במייבש השיער ובציוד כולו.
 לימוד כל שלבי הטיפול והטיפוח של חיית מחמד בין היתר :רחצה,
הברשה ,התרת קשרים ,קיצוץ ציפורניים ,ניקוז בלוטות אנאליות,
יסודות וסודות
ניקוי אוזניים ,תספורות מסורתיות על פי גזע ובדיקת הכלב מקצה
הטיפול והטיפוח
החוטם עד קצה הזנב ,כאשר השאיפה היא שגוף חיית המחמד
במצב יהיה בטוב ללא פצעים ,ללא דלקות חיצוניות וללא טפילים.
 חשיבותה של ההיגיינה למניעת מחלות ,
 היגיינה אישית וציבורית,
שמירת היגיינה
 שמירה על ההיגיינה במספרה ,
 גזירת ציפורניים – כלים ושיטות.
 התא – הגדרת התא ומבנה התא,
 רקמות – סוגי רקמות,
גורמי מחלות,
 מערכת הדם והלב,
טפילים חיצוניים
 חיידקים,
 קרציות ,פרעושים .
 העור -מבנה ותפקיד העור בשמירה על טיפוח חיית המחמד,
 השיער -מבנה השיער ,ליקויים ,חשיבות ניקיון השיער ,שיטות
תורת העור
לשמירה וטיפוח השיער ועזרים לשמירה על השיער,
והמזון
 מזון  -אבות המזון ,השפעת המזון על מראה השיער והטיפוח בכלל.
 הכרת תספורות שונות לפי גזעי כלבים,
הכרת חיות
מחמד לפי גזע  ארוכי שיער ,קצרי שיער – המאפיינים והמשמעויות בהיבט של
שיטת התספורת והזמן הנדרש לכל לקוח.
וסוגי שיער
 התנסות מעשית בתספורות כלבים וחתולים על פי גזע,
התנסות מעשית  התנסות מעשית בתספורות ובטיפוח כלבים וחתולים של כלבים
מעורבים לצורכי טיפוח ולא לצורכי תערוכות.
 הימנעות מנשיכות ,אבחון פגיעות ,עצירת שטפי דם,חבישה ,טיפול
טיפולי חירום
בחתך או כוויות ממכשיר חם .
ועזרה ראשונה
 שירות לקוחות – דרכים לשירות אמין ויעיל ,
 שביעות רצון הלקוח – כיעד מרכזי ,
שירות לקוחות
 תקשורת בינאישית – תרבות הדיבור ,
 הדרכת לקוחות לטיפול וטיפוח חיית המחמד .
 ניהול עסק עצמאי,
שיווק וקידום
 מכירות מוצרים משלימים.
מכירות
תערוכות/תצוגות  כלבים לתערוכה.
 עבודה אישית – הגשת סטאז'.
פרקטיקום

 120שעות הנחיה והתנסות מעשית ו  60 -שעות סטאז'
סה"כ 180 :שעות
הערה :יתכנו שינויים מסוימים בתכנית בהתאם לניסיון המצטבר ודרישות משרד התמ"ת.
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בית הספר הגבוה למאלפי כלבים
מאלפי כלבים

"כי לעולם ערב אדם לשלומו של אותו שהוא מאלפו)"...מתוך הספר הנסיך הקטן(
קורס מאלפי הכלבים במכללת מגן דוד ירוק מבוסס על שיטות אילוף ייחודיות וחדשניות פרי פיתוחו של מר ניר
הרמן ,מאלף כלבים בדרגת אומן ,מבכירי המאלפים בישראל ,מרצה בכיר במכללת מגן דוד ירוק ומרכז הקורס.
הקורס מקנה לבוגריו תעודת מקצוע יוקרתית מטעם מכללת מגן דוד ירוק ,המכללה היחידה והו ותיקה בארץ
למקצועות הפארא-וטרינריים  ,בפיקוח משרד החינוך ,האגף לקשרי חוץ ואונסקו ,הועדה לאישור קורסים לגמול
השתלמות )למעט עובדי הוראה( ומכשיר אותם להשתלב בשוק העבודה המגוון מול גופים ממשלתיים )צבא,
משטרה ועוד( ובסקטור הפרטי.
היקף הלימודים הנרחב ,מכלול התכנים הייחודי ושיטות הלימוד אשר פותחו ע"י מר ניר הרמן המוצעים בלעדית
במכללת מגן דוד ירוק ,מעניקים לבוגרי המסלול את כל הכלים המקצועיים הנדרשים למאלף כלבים ומטפל בבעיות
התנהגות של כלבים על פי סטנדרטים בינלאומיים.
העובדה כי מר ניר הרמן מעביר ומתרגל באופן אישי את הסטודנטים בקורס ,מאפשרת לכל סטודנט לסיים את
הקורס ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,עם המוכנות המלאה לדרישות הגבוהות שמציב התחום כולו.
הקורס מיועד למתעניינים בתחום האילוף ופתרון בעיות התנהגות של כלבים ,לעוסקים במקצוע הכלבנות ולכל
המעוניינים בתכניות המשך ללימודי משמעת מתקדמת וקורסים למאלפי כלבים בכירים המתקיימים במכללה.

______________________________________________________________________________________

כתובתנו :עוזיאל  ,4רמת גן טלפון 03-6161237 :פקס03-6160547 :

www.mdy.co.il

mdy@mdy.co.il

מבנה הקורס

הקורס מורכב מ  18 -חטיבות לימוד הכוללות שיעורים עיוניים ,שיעורים מעשיים ,וסיורים בהיקף
כולל של  196שעות אקדמיות.
פירוט חטיבות הלימוד ונושאי הלימוד בקורס מאלף כלבים ומטפל בבעיות התנהגות של כלבים:
מס'

שם החטיבה

.1

כלבנות

.2

פסיכולוגיה של
הכלב

.3

גזעים וחושים

.4

חינוך גורים

.5

שיטות אילוף

.6

סירוב מזון

.7

אילוף כלבים –
תרגול מעשי

.8

שיטות הדרכה

נושאי לימוד
הרצאות מבוא  -הסדרה ,הלהקה,
האבות הקדמונים של הכלב,
 מקצועות האילוף,
 ציוד הכרחי למאלפי כלבים.
 שפת הגוף של הכלב,
 כלבים ותינוקות .
 מושגים בסיסיים בפסיכולוגיה של הכלב,
 יצרים ותכונות של הכלב,
 השתלשלות גירויים,
 חוקי ההירארכיה של הלהקה /משפחה
 קבוצות גזעים ,סקירה מעמיקה על גזעים
נבחרים ) 56גזעים(,
 חושים דומיננטיים ע"פ גזעים.
 תקופות קריטיות בחיי הגור,
 אימון לחינוך גורים  -למניעת
נשכנות ,למניעת קפיצות ,לשליטה
וחינוך לניקיון ,לשליטה וחינוך
למניעת נזקים,
 שיטות אילוף ייחודיות לגזע,
 שיטות אילוף חיוביות ואימון מבוא עם
"קליקר"
 שיטות אילוף באמצעות קולר האלטי,
 אילוף על פי התכונות הטבעיות של הכלב,
 שיטות נוספות לפקודות בסיסיות " -שב",
"רגלי"" ,ארצה"" ,במקום"" ,אלי".
 שיטת כלוב טיסה – יתרונות וחסרונות.
 הפקודה "פוי"  -אחד מהנושאים
המטרידים ביותר בקרב לקוחות.
 תרגול כל שיטות האילוף לפקודות,
 תרגול אילוף לסירוב מזון,
 תרגול שיטות הדרכה,
 אבחון מקרי בעיות התנהגות.
 פרטני  -אחד מול אחד ,תוך התייחסות
לאופי הכלב ובעליו,
 קבוצתי – התנהלות ותנועה מול קבוצת
אילוף ,התאמת הכלבים בקבוצה.
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.9

בעיות
התנהגות של
כלבים

.10

הפרעות
התנהגות
בשלב
ההתפתחות
המוקדמת

.11

הפרעות
התנהגות של
כלבים
מתבגרים -
דומיננטיות

.12

הפרעות של
כלבים בוגרים

.13

רפואה
וטרינרית

.14

זואולוגיה

.15

חוקים ותקנות

.16

סיורים לימודיים

.17

כיתת אומן

.18

הקמה ,ניהול
וקידום עסק
עצמאי בתחום
האילוף
והכלבנות

 אבחון הפרעות התנהגות – שיטת האבחון
ואתיקה.
 היפר אקטיביות/היפר סנסטיביות,
 תסמונת מכלאות ,Dog Deprivation/
 חרדת נטישה ראשונית,
 דה סוציאליזציהDyssocialisation /
 מתח חריף /דיכאון תגובתי
 .reactive depression דומיננטיות כלפי אנשים /בעלים,
 הפרעת הסתגלות ,הירארכית,
 הפרעת זעם לסירוגיןEpisodic /
,Dyscontro
דומיננטיות כלפי כלבים אחרים .


















תוקפנות ,פוביות ,חרדה ,דיכאון,
דיסטימיה.
אנטומיה של הכלב,
טיפוח הכלב,
עזרה ראשונה וטיפולי חירום,
מחלות ,חיסונים וטיפולים.
קלסיפיקציה של עולם החי והתנהגות בעלי
חיים בטבע.
חוק צער בעלי חיים,
פקודת הכלבת,
חוקי עזר עירוניים.
בי"ח וטרינרי,
מרכז לכלבי נחיה.
הלקוח הראשון שלי  -הלכה
למעשה.
מאלף בכיר למשמעת מתקדמת.
אסטרטגיה שיווקית ,ניהול פעילות עסקית,
המימד האישי וניהול מערכות גומלין
עסקיות,
פרסום ויחסי ציבור ,ערוצי שווק ופרסום,
אינטרנט ,פייסבוק ועוד.

סה"כ  196שעות עיוני  +מעשי
תעודת גמר
תעודת גמר מטעם מכללת מגן דוד ירוק ומשרד החינוך  -האגף לקשרי חוץ ואונסקו ,הועדה לאישור קורסים
לגמול השתלמות )למעט עובדי הוראה( מותנית בנוכחות בשיעורים ,עמידה במבחנים וסיום סטאז'.
ערכת מאלף כלבים מפוארת )כלול במחיר הקורס(
כל סטודנט מקבל ערכת מאלף מפוארת בשיתוף חברת "פורינה" הכוללת את הפריטים הבאים :רצועת אילוף מעור

 2מ' ,רצועת אילוף מבד 10מ' ,מחסום בד )גדלים שונים( ,קולר מתכת )גדלים שונים( ,קולר דוקרנים ,שרשרת  2מ' ,קולר בד ,קליקר,
מחסום האלטי ,פאוץ' פרסים ,תיק נשיאה.
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סגל ההוראה:
ד"ר אבי ליליאן מנהל המכללה  -רופא וטרינר.
מר ניר הרמן ) (M.Aמאלף ומטפל בבעיות התנהגות של כלבים,
מרכז מסלולי הלימוד בבית הספר הגבוה לאילוף במכללה ומרצה בכיר.
סגל הרופאים הווטרינריים של המכללה.
מרכז הקורס ומרצה:
מר ניר הרמן  -מאלף בדרגת אומן ומטפל בבעיות התנהגות של כלבים.
השכלה M.A :בפסיכולוגיה וקרימינולוגיה.
מוסמך מטעם משטרת ישראל ,צה"ל ובוגר המדרשה לכלבנות.
מנהל היחידה המיוחדת לאילוף כלבים ,יועץ בכיר לגורמים ביטחוניים ואזרחיים.

______________________________________________________________________________________

כתובתנו :עוזיאל  ,4רמת גן טלפון 03-6161237 :פקס03-6160547 :

www.mdy.co.il

mdy@mdy.co.il

6

טכנאי כלבנות וטרינרי
רקע
קורס הדגל של מכללת מגן דוד ירוק המכשיר מאז שנת  1994את בכירי הטכנאים במסגרות ממשלתיות
ופרטיות בישראל.
תכנית הקורס משלבת בין עולם הרפואה ה ווטרינרית המרתק לבין עולמו של מאלף הכלבים והמטפל בבעיות
התנהגות של כלבים היוצרת קשת נרחבת של תחומי ידע אשר הופכים את בוגר הקורס לבעל מקצוע ייחודי.
הקורס פותח ע"י ד"ר אבי ליליאן ,מנהל המכללה ומבכירי הרופאים ה ווטרינריים בישראל ומר ניר הרמן ,מאלף
כלבים בדרגת אומן ,אשר פיתח שיטות אילוף ייחודיות וחדשניות הנלמדות על ידו באופן אישי בקורס.
היקף הלימודים הנרחב )למעלה מ  700 -שעות אקדמיות( ומכלול התכנים העשיר  ,מעניקים לבוגרים את כל
הכלים המקצועיים המאפשרים להם לעסוק בתחום הן בגופים ממשלתיים כגון :צבא ,משטרה ,שב"ס ,הן בגופים
עירוניים ברשויות המקומיות והן בעסקים פרטיים כגון :כלביות ,חברות אילוף ,בתי גידול ,פנסיונים ועוד.
הקורס מקנה לבוגריו תעודת מקצוע יוקרתית מטעם מכללת מגן דוד ירוק ,המכללה היחידה והותיקה בארץ
למקצועות הפארא-וטרינריים  ,בפיקוח משרד החינוך ,האגף לקשרי חוץ ואונסקו ,הועדה לאישור קורסים לגמול
השתלמות )למעט עובדי הוראה( .
מבנה הקורס

הקורס מורכב מ  21 -חטיבות לימוד הכוללות שיעורים עיוניים ,שיעורים מעשיים ,סיורים וסטאז'
בהיקף כולל של  710שעות אקדמיות.

פירוט חטיבות הלימוד ונושאי הלימוד בקורס טכנאי כלבנות וטרינרי:

מס'

שם החטיבה

.1

מבוא
כללי

.2

אנטומיה
ופיזיולוגיה של
בע"ח

.3

מבוא לביולוגיה
כללית

.4

רפואה
וטרינרית
קלינית

נושאי הלימוד
 הקשר המקצועי בין הציבו ר לווטרינריה,
 אתולוגיה וטרינרית ,
 קלסיפיקציה של עולם החי,
 כלבת ומחלות זואונוטיות.
 אוריינטציה כללית וכיוונים בגוף ,
 מבנה והתפתחות השלד,
 שרירים משורטטים,
 אנטומיה ופיזיולוגיה לפי מערכות.
 מבנה התא והרקמות,
 מבוא לבקטריולוגיה ,
 מבוא לווירולוגיה ,
 מבוא לאימונולוגיה ,
 מבוא לפרזיטולוגיה,
 פתולוגיה כללית.
 מחלות אופייניות ,
 פרמקולוגיה,
 בדיקות פארא-רפואיות,

______________________________________________________________________________________

כתובתנו :עוזיאל  ,4רמת גן טלפון 03-6161237 :פקס03-6160547 :

www.mdy.co.il

mdy@mdy.co.il

.5

ניהול ותפעול
מרפאה
וטרינרית

.6

הסתכלות
ויישומים

.7

כלבנות

.8

פסיכולוגיה של
הכלב

.9

גזעים וחושים

.10

חינוך גורים

.11

סירוב מזון

.12

שיטות אילוף

.13

אילוף כלבים –
תרגול מעשי

.14

בעיות התנהגות
של כלבים

.15

הפרעות
התנהגות בשלב
ההתפתחות
המוקדמת

 תחומי התמחות ברפואה וטרינרית ,
 העבודה המעשית במרפאה.
 ניהול שוטף של מרפאה וטרינרית ,
 בטיחות וגיהות בעבודת המרפאה.
 התנסות כירורגית בניתוחים  ,שכיחים,
 טיפולי חירום,
 סיורים לימודיים ,
 חזרות,סיכום הקורס ומבחן הסמכה.
 הרצאות מבוא  -הסדרה ,הלהקה,
האבות הקדמונים של הכלב,
 מקצועות האילוף,
 ציוד הכרחי למאלפי כלבים
 שפת הגוף של הכלב,
 כלבים ותינוקות.
 מושגים בסיסיים בפסיכולוגיה של הכלב,
 יצרים ותכונות של הכלב,
 קבוצות גזעים ,סקירה מעמיקה על גזעים
נבחרים ) 56גזעים(,
 חושים דומיננטיים ע"פ גזעים.
 תקופות קריטיות בחיי הגור,
 אימון לחינוך גורים  -למניעת
נשכנות ,קפיצות ,לשליטה וחינוך
לניקיון ,לשליטה וחינוך למניעת
נזקים.


הפקודה "פוי"  -אחד מהנושאים
המטרידים ביותר בקרב לקוחות.
שיטות אילוף ייחודיות לגזע,
שיטות אילוף חיוביות ואימון מבוא עם
"קליקר",
שיטות אילוף באמצעות קולר האלטי,
אילוף על פי התכונות הטבעיות של הכלב,
שיטות נוספות לפקודות בסיסיות " -שב",
"רגלי"" ,ארצה"" ,למקום"" ,השאר" "אלי".
שיטת כלוב טיסה – יתרונות וחסרונות .
תרגול כל שיטות האילוף לפקודות,
תרגול אילוף לסירוב מזון,
תרגול שיטות הדרכה – אחד על אחד,
קבוצה,
אבחון מקרי בעיות התנהגות.
אבחון הפרעות התנהגות – שיטת האבחון
ואתיקה.







היפר אקטיביות/היפר סנסטיביות,
תסמונת מכלאות ,Dog Deprivation/
חרדת נטישה ראשונית,
דה סוציאליזציהDyssocialisation /
מתח חריף /דיכאון תגובתי
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.reactive depression -

.16

הפרעות
התנהגות של
כלבים מתבגרים
 -דומיננטיות






דומיננטיות כלפי אנשים /בעלים,
הפרעת הסתגלות ,הירארכית,
הפרעת זעם לסירוגין, Episodic Dyscontro/
דומיננטיות כלפי כלבים אחרים.

.17

הפרעות של
כלבים בוגרים



.18

חוקים ותקנות

.19

שעות מעשיות
וסיורים

.20

כיתת אומן

.21

הקמה ,ניהול
וקידום עסק
עצמאי בתחום
האילוף
והכלבנות

תוקפנות ,פוביות ,חרדה ,דיכאון,
דיסטימיה.
חוק צער בעלי חיים,
פקודת הכלבת,
חוקי עזר עירוניים.
בי"ח וטרינרי,
מרכז לכלבי נחיה,
ספארי,
חוות רכיבה.
הלקוח הראשון שלי  -הלכה
למעשה.
מאלף בכיר למשמעת מתקדמת.
אסטרטגיה שיווקית ,ניהול פעילות עסקית,
המימד האישי וניהול מערכות גומלין
עסקיות,
פרסום ויחסי ציבור ,ערוצי שווק ופרסום,
אינטרנט ,פייסבוק ועוד.















תעודת גמר ,תעודת טכנאי כלבנות וטרינרי
ומשרד החינוך האגף לקשרי חוץ ואונסקו לגמול
מטעם מגן דוד ירוק ,המכללה ללימודים פארא -וטרינריים
השתלמות ,תינתן ל עומדים בדרישות הקורס :נוכחות בשיעורים ,עמידה במבחנים וסיום הסטאז' .
ערכת מאלף כלבים מפוארת )כלול במחיר הקורס(
כל סטודנט מקבל ערכת מאלף מפוארת בשיתוף חברת "פורינה" הכוללת את הפריטים הבאים :רצועת אילוף
מעור  2מ' ,רצועת אילוף מבד 10מ' ,מחסום בד )גדלים שונים( ,קולר מתכת )גדלים שונים( ,קולר דוקרנים,
שרשרת  2מ' ,קולר בד ,קליקר ,מחסום האלטי ,פאוץ' פרסים ,תיק נשיאה.
סגל ההוראה
ד"ר אבי ליליאן
רכז הקורס עוזר לרופא וטרינר ומנהל פינות חי ,מרצה בנושאי הרפואה הווטרינרית
מר ניר הרמן -
מאלף כלבים מוסמך ע"י משטרת ישראל ,צ.ה.ל ובוגר המדרשה לכלבנות ,בעל ניסיון של שנים בתחום.
ניר בשרותו הצבאי הדריך ופיקד בביה"ס לאילוף כלבים של חיל  -האוויר ואף הגיע לשלב המקצועי הגבוה
ביותר בצבא .באזרחות ניר מפעיל את אחד החוגים הגדולים בארץ לאילוף כלבים בשם "היחידה המיוחדת
לאילוף כלבים " חוג המעביר עשרות קורסים בתחום אילוף הכלבים .ואף יועץ בתחום לגורמים אזרחיים
וביטחוניים.
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מרצים ידועים ורופאים וטרינריים מנוסים ,מבכירי העולם האקדמי בישראל ,מומחים בעלי שם בתחומם:
ד"ר אבי ליליאן  DVM -רופא וטרינר בעל תעודת הוראה
"מגן דוד ירוק"  -רופא וטרינר ,מנהל המכללה ומרצה
עיריית תל-אביב  -רופא וטרינר רשותי
"עמל הישגים" -מורה ומחנך במכללה
ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט – הרצאות בנושא התנהגות בעלי חיים
ד"ר יוני פרס –  DVMרופא וטרינר .מרצה בתחום רפואת החירום .מנהל המרכז הווטרינרי בכפר הירוק.
ד"ר רחל זילברמן –  DVMרופאה וטרינרית – LLB .תאר ראשון במשפטים .מרצה בנושאי דולפינים וטיפול
בעזרת דולפינים .לשעבר רופאה וטרינרית של ריף הדולפינים באילת.
ד"ר אבישי לובלין –  DVMרופא וטרינר .מרצה בנושאי רפואת מכרסמים ועופות .חוקר ורופא וטרינר במכון
הווטרינרי ,מרצה באונ' העברית לאנטומיה ופיזיולוגיה של עופות.
ד"ר צחי בן דוד –  DVMרופא וטרינר .רכז הקורס עוזר לרופא וטרינר ומנהל פינות חי ,מרצה בנושאי הרפואה
הווטרינרית ועזרה ראשונה .מתמחה בתחום התזונה לבעלי חיים.

הערה :יתכנו שינויים מסוימים בתכנית בהתאם לניסיון המצטבר ודרישות משרד החינוך ומערכת הביטחון.
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לשימוש המשרד:
ראיון קבלה_____________ :

הערות_____________________________ :

שכר לימוד ______________________:מס' קבלה_____________ :
 תעודת סטודנט

 2 תמונות

_____________________________

 2 חוזים

_____________________________

טופס פרטים אישיים

שם הקורס_____________:

תמונה

ימי הלימוד_____________:
כיצד נודע לך על הלימודים :עיתון  /אינטרנט  /אחר________________
פרטים אישיים:
שם האב/האם
תאריך לידה
שם משפחה ת.ז.
שם פרטי
כתובת:
רחוב

עיר /ישוב

מס'

שרות צבאי  /לאומי  /אחר _______________ :
תאריך שחרור

תאריך גיוס

השכלה:
שם בי"ס היסודי

טלפון

שם חטיבת
הביניים

תעודת בגרות :כן/לא

חיל

מ.א.

שם בי"ס התיכון

תעסוקה________________ :

סלולארי

___________________________________e-mail:

פרופיל )לא חובה(

0B

תפקיד

מיקוד

מצב משפחתי

מוסדות להשכלה גבוהה

1B

קורסים שונים

תואר אקדמי/חוג/מגמה

מקצוע______________________ :

שנים במקצוע

מקום עבודה נוכחי

טלפון

כתובת

בריאות :למיטב ידיעתי ,מצב בריאותי בעת חתימת הצהרה זו תקין לחלוטין ואינני חולה בכל מחלה שהיא /
אני לוקה במחלות הבאות_____________________________________ :
אינני סובל/ת מליקויי למידה/בעיות קשב וריכוז אשר בגללם נזקקתי בעבר להתייחסות מיוחדת בלימודים או במהלך בחינות/
אני סובל מליקויי הלמידה/בעיות קשב וריכוז______________________ :
הריני לאשר שכל הפרטים לעיל נכונים .חתימה  ______________________ :תאריך_________________________ :
לשימוש ועדת קבלה בלבד:
תאריך
2B

התאמה:

התרשמות:
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