
חלק ראשון
הנחות יסוד•
?איך זה עובד–כלבנות טיפולית •
אתגרים ויתרונות של הכלבנות הטיפולית•
תכנים ופעילויות במפגשי כלבנות טיפולית•
אלמנטים טיפוליים בתוך פעילויות•
תכנים ומבנה, מטרות, נושא: תכנון מפגש•

חלק שני
פעילויות ועזרים, דוגמאות למפגשים

חלק שלישי
התנסות מעשית

מתאוריה לפרקטיקה–כלבנות טיפולית 



...כמה הנחות יסוד לפני שמתחילים
אין דרך אחת שתהיה נכונה תמיד ולכולם, ישנן אפשרויות מגוונות לבניית מפגש כלבנות טיפולית•

לכל נושא אפשר למצוא הקשר טיפולי  •

ולהיפך  , כל נושא כלבי ניתן לקשר לעולם האנושי•

:ישנם הבדלים מהותיים בין מפגשים פרטניים לקבוצתיים•
לסוג הקשיים ולמטרות, שוני גדול בין הטיפולים בהתאם למטופל-פרטניים       

גמישות והתאמה מדוייקת לצרכי, טיפול המאפשר דינמיות-
המטופל

אך מסגרת הטיפול , הקשיים והמטרות משתנים, האוכלוסייה-קבוצתיים     
נשארת דומה  

הנחיה והכוונה גדולים יותר מהמטפל, נדרשים תכנון-

כל פעילות טומנת בחובה אפשרות לעבודה על מטרות טיפוליות שונות•



?איך זה עובד–כלבנות טיפולית 

?איך הנוכחות של הכלב תומכת בתהליך? מה יעזור לו להתרחש? מה יכול לעשות את השינוי

.  להניע וללוות תהליך של שינוי והטבה בחיי המטופל: מטרת הטיפול
.תהליך כזה יכול לגעת בתחומים רבים ולהתבטא באופנים שונים ובעוצמות משתנות

התנסות בחוויות חדשות יחשפו למטופל צדדים והיבטים על עצמו ויאפשרו לו לחוות את עצמו מזוויות חדשות ובלתי מוכרות•

לפתח מודעות לתגובות  , בעזרת הפעילויות והאינטראקציה עם המטפל ועם הכלב יוכל המטופל לפגוש את דפוסי הפעולה המניעים אותו•
לכוחותיו וליכולותיו, האוטומטיות שלו ולשנות את המחשבות והאמונות ביחס לעצמו

מסוגלות והצלחה, חיוניות, התקדמות, העשייה החווייתית והמאתגרת יכולה לגרום לשינוי באנרגיה ולספק תחושה של תנועה•

לחוויית ההקשבה והנראות המסופקת על ידי המטפל והכלב יכולה להיות השפעה אקוטית על התהליך הטיפולי•

ציפיות או אכזבות, שאין בה דרישות, נטולת שיפוטיות, בלתי אמצעית, שלמה, המפגש עם הכלב עשוי להעניק חוויה של קבלה נקיה•

ומעודד אינטראקציה( תגובה-פעולה)גורם מתווך היוצר ריאקציה , Ice Brakerהכלב יכול לשמש •

העבודה עם הכלב יכולה להוות גורם מוטיבציוני ומניע לפעולה•

כלב מייצר מרחב ייחודי בו נוצרת הכפלה של היחסים ואמפליפיקציה של כל מה שקורה ונרקם בתוכו-מטפל-המשולש מטופל•

ההשלכות וההקשרים, ומרחיב את פוטנציאל ההתייחסויות" השלישי בטיפול"מוסיף את מימד , כאובייקט שהוא גם סובייקט, הכלב•



שונות גדולה בטיפולים•
קבוצות בגדלים שונים, פרטני או קבוצתי:מספר משתתפים

בחוץ, במוסדות שונים, בבית הלקוח, בקליניקה:מיקום
קשישים, מבוגרים, מתבגרים, ילדים:גיל המטופלים
'וכו, בתי חולים, בתי סוהר, בתי אבות, בתי ספר, צרכים מיוחדים, אוכלוסיות בסיכון:אוכלוסיות יעד

מוטורים, תפקודיים, תקשורתיים, התנהגותיים, נפשיים, רגשיים:סוגי קשיים

זמנית-תשומת לב ושמירה על רווחתם של המטופלים ושל הכלבים בו•
אין עם מי להתייעץ ולחלוק, אין צוות שיתמוך–עובדים לבד •
"ממציא לעצמו את הגלגל"כל כלבן טיפולי •
מעט עזרים שניתן לרכוש, מעט חומר כתוב•

?מה האתגרים העומדים בפני כלבנים טיפוליים



יש גם יתרונות–בצד הקשיים והאתגרים 

כלבנות טיפולית
עבודה עם הכלב  , טיפול המשלב גם תקשורת

התייחסות ישירה  , וגם מגע, ופעילות פיזית
.טיפול ודאגה לרווחתו, והשלכתית

יכול להתבצע במקומות שונים

חווייתיים המבוססים על הקשר המשולש  -כל סוגי הטיפול הנעזרים בבעלי חיים הם טיפולים רגשיים
.בעל החיים-מטופל-מטפל

.הטיפול האחריםהקיימים בסוגי הכלבנות הטיפולית משלבת את רוב היתרונות 

טיפול בעזרת בעלי חיים
,  טיפול המבוסס בעיקרו על מגע
,  התייחסות ישירה והשלכתית

.טיפול בבעל החיים ודאגה לרווחתו
מתבצע בדרך כלל בפינות חי

רכיבה טיפולית
טיפול המבוסס בעיקרו על

עבודה עם הסוס  , תקשורת
.ופעילות פיזית

מתבצע תמיד בחווה



תכנים ופעילויות בתוך מפגשי כלבנות טיפולית
.מפגשי כלבנות טיפולית יכולים להכיל תכנים ופעילויות שונים ומגוונים

לאופי ויכולות של  , מבנה המפגש ומרכיביו משתנים בהתאם לאופי המטפל והגישה הטיפולית שלו
,  הקוגניטיביות, היכולות התפקודיות, סוג האוכלוסייה, גיל המשתתפים, הכלבים איתם הוא עובד

.והמטרות שהוגדרו לטיפול, הרגשיות והמוטוריות שלהם

,  טיולים, משחקים, ליטוף, אילוף)לעיתים יכיל מפגש טיפולי רק פעילויות עם הכלבים 
(.'וכו, טיפול בכלבים

משחקי השלכה, לעיתים ישולבו בו גם פעילויות אחרות כמו משחקי דמיון
לעיתים נשתמש ;'קלפים טיפוליים וכו, משחקי חשיבה וזיכרון, והזדהות

ולעיתים  , ('בישול וכו, דרמה, ספורט, כמו אומנות)בפעילויות מתחומים אחרים 
.ואחריםכלבנייםשיחות ודיונים על נושאים , סרטונים, מצגות, נוסיף תכני ידע

כל פעילות היא לגיטימית כל עוד היא מותאמת למטרות הטיפוליות  
".למלא את הזמן"ונעשית מתוך חשיבה עליהן ולא רק על מנת 



הכנת עוגיות לכלביםמשחק עם כדור"רגלי"פקודת סללאום

אלמנטים בתוך פעילויות והתאמתם למטרות טיפוליות
.  כל פעילות מכילה בתוכה אלמנטים טיפוליים שונים

.זווית ההתייחסות והאלמנטים עליהם נשים דגש ייגזרו מהמטרות הרלוונטיות למטופל הספציפי או לקבוצה

:דוגמאות לאלמנטים הקיימים בתוך פעילויות עם הכלבים

משחקי שולחן



אלמנטים בתוך פעילויות והתאמתם למטרות טיפוליות
:'סללאום'אלמנטים טיפוליים בתוך תרגיל 

קשיים  /שילוב יכולות, שיתוף פעולה עם הכלב)תקשורת ועבודת צוות •
(של שני גורמים

מודעות ואירגון הגוף•
תיכנון תנועה והתמצאות במרחב•
,  תיאום עם תנועת הכלב, עבודת ידיים ורגליים בהצלבה)קואורדינציה •

(שמירת מקצב התנועה
עבודה לאורך כמה מפגשים עד  )התמודדות עם תיסכול ודחיית סיפוקים •

(להצלחת התרגיל
(ל"כנ)פיתוח נחישות ויכולת התמדה , פיתוח סבלנות לעבודה תהליכית•
יצירת תחושת מסוגלות וחוויית הצלחה •
...ועוד•



אלמנטים בתוך פעילויות והתאמתם למטרות טיפוליות
:'רגלי'אלמנטים טיפוליים בתוך פקודת 

תקשורת  •

יצירת קשר עין•

(ביצוע המשימה תוך תשומת לב למה שקורה לכלב)אמפתיה וראיית האחר •

(שינוי מקצבים ושינוי כיוון)מוטוריקה •

מיקום הכלב     , אחיזת הרצועה והרפיה או משיכה שלה)קואורדינציה וויסות עוצמה •
(חטיפים עם היד שאינה אוחזת ברצועה' שימוש בפאוץ, ליד הרגל

(מתוך ההקשבה ושיתוף הפעולה של הכלב)יצירת תחושת מסוגלות וחוויות הצלחה •

(עצירה והתקדמות על פי הנחיות, שינויי קצב, שינויי כיוון)מעקב אחר הוראות •

ועבודה  (המטופל את הנחיות המטפל, הכלב את הוראות הנוהג)קבלת סמכות וגבולות •
בתוך מסגרת

...ועוד•



אלמנטים בתוך פעילויות והתאמתם למטרות טיפוליות
:אלמנטים טיפוליים בתוך משחק עם כדור

קואורדינציה•
(או עם אדם אחר/עם הכלב ו)עבודה על קשר עין •
(או חברי הקבוצה/הכלב ו)שיתוף פעולה והתייחסות אל האחר •
עבודה עם כדורים  )וויסות תחושתי , (עוצמת הזריקה)וויסות כוח •

(גדלים ומשקלים שונים, במרקמים
מסירות למרחקים  , מסירות תוך כדי תנועה)מוטוריקה ותכנון תנועה •

(  גלגול על הריצפה לעומת זריקה באוויר, שונים
הגדרת מספר מסירות מסויים בין חברי הקבוצה לפני  )קוגניציה •

(עבודה על הקשרים מתוך שימוש בכדורים בצבעים שונים, המסירה לכלב

(המטפל מנחה למי לזרוק את הכדור)הבנת הוראות ומעקב אחריהן •
יצירת חוויה אקטיבית ומהנה, חיבור למקום משחקי•
...ועוד•



עוגיות לכלביםהכנת 
.מאובחן על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, ילד בן שבע וחצי, בן

.כשהמאפיינים הבולטים אצלו הם אימפולסיביות ויכולות נמוכות מאד של קשב וריכוז, ADHDמאובחן גם עם 
(.DCD)קושי בוויסות חושי וסרבול תנועתי , כמו כן יש לו קושי בדחיית סיפוקים

(.ובעקבותיה קושי להתמודד עם הרוק של הכלבים)העיקרית שבהן היא פחד מחיידקים , בן סובל מחרדות רבות
.העבודה עם בן נמשכה לאורך שנה ופעילות הכנת העוגיות לכלבים היתה אחת מפעילויות הפרידה שעשינו

אלמנטים בתוך פעילויות והתאמתם למטרות טיפוליות



?מה קרה בתוך הפעילות הזו
.ורצון לעשות משהו עבורם"( האחר)"מחשבה על הכלבים -בתחילה •
מדידת כפות משמן  , מילוי כוסות בשיבולת שועל וקמח, גירוד גזר על פומפייה, והבטטה במזלגכמו מעיכת הבננה-פעולות פשוטות לכאורה •

שליטה ומיתון של התנועתיות  ובעיקר , קואורדינציה, ריכוזדורשות ממנו -העברה של כל אלה לקערה ושבירת ביצה לתוכה , הקוקוס
.שלוהאימפולסיבית

החומרים שעוד לא התאחו נדבקים לאצבעות וביניהן והוא . כשהוא לש בידיים חשופות את הבצק" מגעילים"מגע עם חומרים -וויסות חושי •
.ונכונות להתמודד עם התחושות הללויכולות איפוק נדרש לגייס . חווה לחץ ותחושת גועל בעקבותיהם רוצה מיד לשטוף את הידיים

הנוכחיים שלו ומציבה בפניו את הבחירה בין  גבולות היכולת המפגישה אותו עם , כולותיולי רידוד הבצק עם מערוך מתגלה כמשימה שהיא מעל •
.או לבקש עזרה, לוותר ולפרוש, להתייאש, "לשבור את הכלים"להתפוצץ ו: כמה דפוסי פעולה אפשריים

"                                                                              לבזבז"שלב קריצת הצורות דורש ממנו תיכנון והתייחסות לצורה ולמרחב מוגדר כדי לא •
.                    לתכנון ולהתארגנות, לתפיסת המרחבמקום ובכך מופעלות מערכות הקשורות 

.  כדי שהצורה תיחתך מתוך הבצק מבלי להיהרסכוח מווסת הוא נדרש להפעיל •
-ניתוק העוגיות מהשיש והעברה שלהן אל התבנית מקלקל את הצורה של חלקן •

,                                                                                                                        חוסר הצלחה ותיסכולמפגיש עם , בזהירות ובסבלנות, מצריך אותו לעבוד בעדינות
.שלולמתן את התנועתיות האימפולסיבית ושוב עם הצורך , מוטוריקה עדינהעבודה של 

ואת                                                                                                                           הסבלנותזמן ההמתנה עד שהעוגיות יאפו ועד שיתקררו הוא זמן שמאתגר את •
.  ומעמת אותו עם תהליכים שאינם ניתנים לזירוז, הצורך בסיפוקים מיידיים

כל הדרך שעשינו יחד מתגלמת ברגע הזה בו הוא מושיט לכלבים. ובסוף יש לנו עוגיות•
.העוגיות בידיים חשופות ולא מתרגש מהרוק שהם משאירים עליהן בתמורהאת 



אלמנטים בתוך פעילויות והתאמתם למטרות טיפוליות
:דוגמאות לאלמנטים הקיימים בתוך סוגי פעילויות נוספות

פאזלים
חשיבה קוגניטיבית•
פיתוח אסטרטגיות לפתרון בעיות•
התמודדות עם אתגר•
ראיית התמונה הכללית•
תשומת לב לפרטים קטנים•
עין-תיאום יד•
מוטוריקה עדינה•
שיתוף פעולה בתוך קבוצה•
ראיית השלם -חשיבה רחבה •

הגדול מסך חלקיו

סולמות וחבלים
וויסות רגשי•
פיתוח סבלנות למשחק תורות•
הצלחה וכשלון, עם ניצחון והפסד, התמודדות עם תחרות•
,  מטאפורה לחיים שבהם לפעמים אנחנו מתקדמים•

ולכך שלא הכל תלוי בנו , לפעמים עוצרים ולפעמים נסוגים
חלק מהדברים הם בידי המזל או בידי גורמים  , ובשליטתנו

חיצוניים



מותאם למטופל  , מפגש טיפולי ממוקד
נשען על  -ורלוונטי למטרות הטיפוליות 

:שני צירים מרכזיים
מטרות ותכנים, נושא–1ציר 
מבנה המפגש–2ציר 

גם אם נתחיל את התכנון מבחירת  
גם אם נתחיל מהגדרת המטרות  , נושא

-וגם אם נתחיל מרעיון לפעילות 
התבססות על שני הצירים הללו תשמור 

ותעזור לנו לגבש מפגש קוהרנטי עם  
,  שבו הנושא, אמצע וסוף, התחלה

המטרות והתכנים קשורים ותומכים    
.זה בזה

תכנון מפגש

מטרות ותכנים, נושא

ש
פג
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ה 
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מ



דוגמאות לנושאים למפגשים  

נושא
הגדרת נושא למפגש תעזור לנו לתכנן ולבנות מפגש מגובש הסובב סביב עניין מרכזי אחד•
בחירת נושא משותף לעולם הכלבי ולעולם האנושי תאפשר לנו ולמטופלים לעשות קישור בין שני העולמות  •

איתם אנו עובדים ובתוכם אנו חיים
מהנושא ייגזרו תכני הידע אותם היינו רוצים להעביר למטופלים•

מרחב אישי ומגע•
בחירות ותכתיבים•
השדים הפנימיים וכוחות הנפש•
הגיבור הפנימי•
הדומה והשונה•
פרידות ושינויים•
חופש וגבולות•
משמעות של בית•

יחסי גומלין ועזרה הדדית  •
חושים•
צרכים קיומיים•
תוקפנות•
מודעות גוף•
הלהקה והקבוצה האנושית  •
קבוצות שייכות  •
תפקידים בקבוצה  , מנהיגות•

תקשורת  •
שפת הגוף ומשמעותה•
תכונות ויצרים  •
מוטיבציות ותגמולים•
עיצוב התנהגות •
מובל-מוביל–ושייפינגלורינג•
Fight-Flight-Freezeתגובות אוטומטיות •

ניצול מול תועלת הדדית–הכלב בשירות האדם •

מטרות ותכנים, נושא–1ציר 



מטרות

.                           אפילו אוטופית במידת מה, לא מדידה, לא מעשית, כוללנית, רחבה, מטרה גדולה-מטרת על •
.מתוכה ייגזרו מטרות הטיפול. מגדירה את הכיוון ואת השאיפה בעבודה שלנו עם המטופל

.             הגדרה נכונה של מטרות טיפוליות חיונית להצלחת הטיפול. לכל טיפול יש מטרות–מטרות טיפוליות •
. מדידות במידת האפשר, ספציפיות, הן אופרטיביות. מתוך מטרת העל ומכוונות לקידומהמטרות הטיפול נגזרות

מה תהיה זווית ההתייחסות   , מטרות הנגזרות מתוך המטרות הטיפוליות ומגדירות במה נתמקד–מטרות מפגש •
.                                                                                                                      ועל מה נשים דגש באותו מפגש

.קביעת מטרות למפגש תכוון לבחירת פעילויות שישרתו אותן

מטרות ותכנים, נושא–1ציר 



דוגמא להגדרת מטרות

ילד עם קשיים חברתיים 

שיפור התקשורת הבינאישית והיחסים החברתיים:מטרה טיפולית

הבנת מסרים המועברים עם שפת הגוף והשפעתם על הכלב:מטרה למפגש

,  זקופה וחדה)תרגול הפקודות תוך שימוש בשפת גוף שונה . אלי, הישאר, ארצה, פקודות שב:פעילות
(.'תזזיתית וסוערת וכו, קרובה ומאיימת, שפופה ואיטית

, תגובות לחץ, רמת הנוחות, רמת שיתוף הפעולה)התייחסות לתגובות הכלב במצבים השונים 
והשלכה לאופן בו משפיעה שפת הגוף על התקשורת בין בני אדם( 'תגובות פחד וכו

מטרות ותכנים, נושא–1ציר 



דוגמא להגדרת מטרות

ילד עם קושי בוויסות חושי

העלאת סף הרגישות החושית:מטרה טיפולית

חשיפה והרגלה למגע עם הרוק של הכלבים:למפגשמטרה 

משחק בכדור עם הכלבים  -:פעילות
עבודה על פקודות שונות ומתן חטיפים מהיד בסיום ביצוע כל פקודה  -

כשקצב ההתקדמות  , העבודה בתוך הפעילויות תתבסס על חשיפה הדרגתית למגע עם הרוק
אחר כך חשיפת אצבע  , פ"חבשלב הראשון עבודה עם כפפות : לדוגמה)ייקבע על ידי המטופל 

(עד למצב בו הוא עובד ללא כפפות בכלל, בהמשך הורדת כפפה אחת, או כמה אצבעות

מטרות ותכנים, נושא–1ציר 



פעילות  -2 שיח פותח-1

שיח סוגר-4 עבודה -3
עם הכלבים

מבנה מפגש–2ציר 

.  מבנה מפגש הוא הרבה יותר מנוהל טכני או מהסדר הכרונולוגי בו הוא מתנהל
נדבך על גבי נדבך, המבנה מכיל ויוצר את התהליך הטיפולי המתרחש בתוכו ומאפשר לו להיבנות בשלבים



שיח פותח-1חלק 
.מצגת או סרטון, תמונות–יכול להתבצע כדיון פתוח או תוך שימוש בעזרים ויזואליים 

או להיפך, ממנו תעשה השלכה לעולם האנושי' כלבי'נושא 

מטרות השיח הפותח
להציג את נושא המפגש וליצור הטרמה•
להעביר ידע מסויים•
להרחיב את החשיבה וההסתכלות על הנושא•
לעורר רגש ועניין סביב הנושא•
ליצור השלכה אנושית ואישית•
לעודד מעורבות ושיתוף בתוך הקבוצה•

מבנה מפגש–2ציר 



פעילות -2חלק 
יכולה להתבצע ללא הכלבים, פעילות הנגזרת מנושא המפגש וקשורה אליו

,  משחקי שולחן, כרטיסיות, קלפים טיפוליים)ולהשתמש במגוון תחומים 
(         'וכו, בישול, דרמה, אומנות, משחקים חברתיים

מטרות הפעילות
לעשות עיבוד רגשי לנושא•
חשיבה ומודעות לנושא, תוכן, להוסיף עניין•
לתת אפשרות לביטוי אישי ולשיתוף כל אחד מחברי הקבוצה•
,                                                                                 יותר" החלשים"עשויה לגלות חוזקות שיש בחברי הקבוצה •

לתת להם מקום שבו הם יכולים להצטיין ולזרוח
מאפשרת השלכות וחשיפה של תחושות ורגשות לא מודעים•

מבנה מפגש–2ציר 



עבודה עם הכלבים-3חלק 
מבחינת ההתייחסות והדגשים, חשוב לקשר את הפעילות לנושא המפגש מבחינת התכנים

או מבחינת המטרות עליהן עובדים במפגש הזה

מטרות העבודה עם הכלבים
עיבוד נוסף של נושא המפגש•
פעילות מהנה המעוררת מוטיבציה לקחת חלק ולהשתתף•
חושית ומוטורית, רגשית-התנסות חווייתית •
:  מכילה בתוכה את כל המטרות הטיפוליות•

לצרכיו  , התייחסות לכלב, תרגול ואימון של תקשורת ומגע
,  חוויות תיסכול וחוויות הצלחה, ראיית האחר, ולרצונותיו

התמודדות עם  , איפוק ודחיית סיפוקים, תחושת מסוגלות
,  וויסות מגע, תחושות כישלון ודפוסי הימנעות, פחדים

...ועודועוד , מוטוריקה, פיתוח קואורדינציה, וויסות חושי

מבנה מפגש–2ציר 



שיח סוגר-4חלק 
שיח המסכם את המפגש

מטרות השיח הסוגר
עיבוד לתחושות שעלו בפעילות•
מאפשר לחברי הקבוצה לבטא את המחשבות  •

והרגשות שלהם ביחס למפגש ולדברים שחוו בו
של כל מה  ' סגירה'סיכום ו, חיבור, איסוף, שיקוף•

שעלה במפגש  
חיבור למיומנויות בחיים ולמציאות שמחוץ למרחב  •

הטיפולי

מבנה מפגש–2ציר 



?איך ניגשים לכלבים

,  דוגמאות למפגשים
פעילויות ועזרים



קבוצות שייכות  / הלהקה והקבוצה האנושית –1מפגש 
קבוצות שייכות/ הלהקה והקבוצה האנושית  נושא

זיהוי המקום האישי בתוך  , התבוננות ומודעות עצמית, יצירת מצבי תמיכה ועזרה הדדית, יצירת שיתוף פעולה בתוך הקבוצה
התבוננות על התפקיד שלי בתוך קבוצות שונות, חוסר שייכות/זיהוי תחושות שייכות, הקבוצה מטרות

?  מה צורת החיים החברתית של בני אדם? מה צורת החיים החברתית של כלבים•
השתייכות שלא מבחירה, השתייכות מבחירה, השתייכות מלידה: סוגים ודוגמאות לקבוצות שייכות•
?בקבוצה אנושית/מה החסרונות של חיים בלהקה? בקבוצה אנושית/מה היתרונות של חיים בלהקה•
איך כלב  ? המבוייתיםמה ההשפעות של זה על חיי הכלבים . הצורך בלהקה הוא צורך ראשוני והישרדותי אצל הכלבים•

?מרגיש כשהבעלים הולכים בבוקר לעבודה והוא נשאר לבד בבית
'  המנהיג, 'הוא הפחדן–' המאותת, 'למשל)דיון על תפקידים בתוך להקת זאבים ועל התכונות הנדרשות לכל אחד מהם •

.השלכות לקבוצות אנושיות. דגש על התרומה של כל אחד ללהקה(. 'וכו, אמיץ ונאמן–' הלוחם, 'שקול ואחראי–
האם יש ? האם נוח לנו יותר בתוך הקבוצה או לבד? האם הקבוצה מחזקת אותנו? איך אנחנו מרגישים בתוך הקבוצה•

?למה? באיזו קבוצה הכי נוח לנו? הבדל בתחושות בין קבוצות שונות
?מי אני הכי אוהב להיות? יש לי בכל קבוצה' תפקיד'איזה ? מי אני בתוך קבוצות השייכות שלי•
מה נותנות לנו זוויות ההתבוננות ? מה נותנות לנו קבוצות שייכות שונות-" אני בראי המשקפיים המסתכלות עלי"•

?מה קורה לנו כשאין לנו קבוצות שייכות שונות? איך זה תורם לתפישת העצמי שלנו? השונות על עצמנו

שיח פותח



כל אחד בוחר קלף עם כוח שמוצא בחבר שיושב לידו ומסביר איפה  . עבודה עם הכוחות בלבד–' ארץ יצורי הנפש'קלפי •
.אפשר לבחור כוחות גם לכלבים. רואה את הכוח הזה בא לידי ביטוי אצל החבר

מה  , כל אחד בוחר להקה אליה היה רוצה להשתייך ומסביר למה–תמונות של להקות בעלי חיים בסיטואציות שונות •
(.'אווירת התמונה וכו, הדינמיקה בתוך הלהקה, החיה)מה הוא מוצא בה , בלהקה הזו מדבר אליו

גזעים שהיה לוקח איתו לאי בודד ומסביר  3כל אחד בוחר . כרטיסיות גזעי כלבים עם תכונה מאפיינת לכל גזע–אי בודד•
(.אפשר לעבוד גם עם קלפי חיות וגם ללא תכונה מאפיינת)למה חשוב לו שדווקא התכונות האלו יהיו בקבוצה שלו 

?האם ובאיזו מידה התכונות שבחרתי מתקיימות בתוך קבוצות השייכות שלי: אפשרות לדיון רפלקטיבי
.ים של הפאזל ומרכיבים ביחד את הפאזל השלם/מחלקים לכל אחד חלק–פאזלים של תמונות כלבים •
מרכיבים את כל החלקים  . כל משתתף צובע ומקשט חלק אחד. סילואטה של כלב גזורה לחלקים–פאזל כלב ביצירה •

.'שלם הגדול מסך חלקיו'התייחסות לחוסר המשמעות של חתיכה בודדת ול. ליצירת כלב שלם

פעילות  

עבודה עם הכלבים

עמידת בפיסוק  –האחרים בונים מעצמם מסלול מכשולים , משתתף אחד נוהג את הכלב–מסלול מכשולים אנושי •
-שש ליצירת איי/עמידת ארבע', חישוק'שילוב ידיים ליצירת , הידיים/משוכות עם הרגליים, בין הרגליים' מנהרה'ויצירת 
.  'וכו, פריים

המטרה היא להצליח כמה שיותר מסירות מבלי  . הכלבים שותפים, עומדים במעגל ומתמסרים בבלון–משחק עם בלון •
(.את הבלון לפני שנוגע ברצפה' להציל'לשתף את כולם אך גם לעזור זה לזה ו: דגשים)שהבלון נופל לרצפה 

המטרה היא להצליח להתמסר כמה  . בפריסבי/עומדים במעגל גדול ומתמסרים בכדור–פריסבי /משחק עם כדור•
תשומת לב למי שאליו זורקים . הצלחה של כולם היא הצלחת היחיד: דגשים)שיותר מסירות מבלי שהכלבים יתפסו אותו 

(.בדיקת המוכנות שלו לתפיסה, יצירת קשר עין, קריאה בשם–



?  מבודדים/האם היינו שותפים או הרגשנו בודדים? איך הרגשנו בפעילות היום בתוך הקבוצה•
?האם קיבלתי עזרה ותמיכה מהחברים בקבוצה? האם היה שיתוף פעולה בתוך הקבוצה•
?האם הקבוצה חיזקה אותי או הפריעה לי במשימה•
?האם למדתי על עצמי משהו שבעקבותיו ארצה לעשות שינוי באופן ההתנהלות שלי בתוך קבוצות אחרות•

שיח סוגר

:למשל לחג החנוכה–אפשר להתאים לאירועים ספציפיים 
".כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן"לקשר את הדיון למוטיב 

להכין מראש בריסטולים  –' ארץ יצורי הנפש'במקום עבודה עם קלפי -בפעילות 
,  קטן שהוא מוצא בחברו' מאור'גזורים בצורה של נר ולבקש מכל אחד לכתוב 

.להכין גם לכלבים. להקריא ולתת לחבר את המאור

וריאציה מותאמת



תקשורת–2מפגש 
תקשורת בין כלבים ובני אדם נושא

העלאת המודעות לדרכים בהן אנחנו מתקשרים עם  , דרכים ומשמעויות-פיתוח ההבנה של תקשורת כלבית ואנושית 
המקדמים  /זיהוי הערכים החוסמים, זיהוי דפוסים ותגובות אוטומטיות, הסביבה מטרות

?  באילו דרכים הם מעבירים מסרים אחד לשני? איך כלבים מתקשרים זה עם זה•
?מתי ישתמשו באמצעים הנוספים? מה האמצעי המשמעותי והשימושי ביותר עבורם•
?(שפת גוף)ולמה פחות ( מילים)למה אנחנו שמים לב ? באיזה אמצעי תקשורת משתמשים בני האדם•
בעבודה עם הכלביםסימן+במילהקישור לשימוש ? איזה אמצעי תקשורת משותפים לכלבים ולבני האדם•

שיח פותח

האחרים מנסים לנחש  . מצב רוח אותו הוא מציג בפנטומימה/מחלקים לכל אחד פתק עם רגש-משחק פנטומימה •
.י הסתכלות על שפת הגוף שלהם באותו רגע וזיהוי הרגש"אפשר לשתף את הכלבים ע. מצב רוח הוא מציג/איזה רגש

.  המשתתפים מנסים לזהות איך הכלב מרגיש או איזה מסר הוא מעביר–תמונות של כלבים בתנוחות גוף שונות •
.                                      מנתחים ביחד את פרטי התמונה תוך שימת דגש על הפרטים של שפת הגוף ומשמעותם

או להרחיב את תשומת ? מה קורה מחוץ לפריים: אפשר לבקש מהמשתתפים להוסיף תיאור דמיוני של המשך התמונה
?  האם הזנב היה סטטי או בתנועה–אם היינו מסתכלים על סרטון : 'וידאו'הלב לפרטים של שפת הגוף על ידי תיאור 

?מה משמעות ההבדלים? היו קצרים ומהירים או ארוכים ואיטייםהכשכושיםהאם 
כל אחד בוחר תמונה . פורסים על השולחן תמונות עם פנים של אנשים בכל מיני הבעות-התאמת רגש להבעת פנים •

קרובות  /האחרים יכולים להוסיף רגשות תואמים לתמונה על ידי שימוש במילים נרדפות. ומזהה מה הרגש המובע בה
.לאותו רגש או להציע רגש אחר שיותר תואם לדעתם

מזהים את הרגש המתאים לתמונת  –תמונות פנים של בני אדם בהבעות שונות+ תמונות של כלבים בתנוחות שונות •
.אחר כך מחפשים תמונת אדם התואמת לאותו רגש, הכלב

פעילות



עבודה עם הכלבים

רק  (2)ללא פקודות קוליות , רק עם סימנים(1: )המשתתפים מבצעים בשני אופנים–הישאר ואלי , ארצה, פקודות שב•
.  ללא סימנים וללא שפת גוף תומכת, עם פקודות קוליות

מתי היה להם    ? האם שיתפו פעולה? האם הבינו את שתי הדרכים–מסתכלים ומתייחסים לתגובות הכלבים 
?קל יותר להבין מה שביקשנו

,  כעוס ועצבני, עייף וחסר אנרגיה)כובעים עם מצבי רוח שונים /לוח/כרטיסיות אישיות-תרגיל פקודות ומצבי רוח •
כל אחד מהמשתתפים עושה עם הכלבים את  (. 'וכו, היפראקטיבי וסוער, מבולבל/מהוסס, עדין ורך, החלטי ותקיף

.אחד ממצבי הרוח' מתוך'הפקודות 
,  פחד/תגובות לחץ, רמות שיתוף הפעולה וההקשבה–מסתכלים על תגובות הכלבים בכל אחד מהמצבים 

.של הנוהג לרגש של הכלב' מצב הרוח'מתייחסים לקשר בין . 'וכו, חוסר ריכוז, שמחה, בילבול

?  איך הרגשתם בעבודה עם הכלבים•
?  איך הם הגיבו? האם הם הגיבו למצב הרוח אותו שיחקתם? האם הכלבים הבינו אתכם•
?מבולבל/לחוץ/איך הרגשתם אם היה נראה שהכלב לא מעוניין לשתף פעולה או אם הוא מפוחד•
?האם היה הבדל בתחושות כשעבדתם עם הכלבים וכשהסתכלתם מהצד על עבודה של מישהו אחר•
?מתי תשתפו פעולה ומתי פחות? איך אתם מרגישים כשאנשים מתקשרים אתכם מתוך מצבי הרוח האלה•
?האם יש מאפיין ברור לצורת התקשורת שלכם עם אנשים•
?האם יש מאפיין תקשורתי שהייתם רוצים לשנות בעצמכם•

שיח סוגר



יצרים ותכונות–3מפגש 
יצרים ותכונות נושא

הזדהות והשלכות, יצירת מודעות והסתכלות עצמית, הבנת הגורמים להתנהגויות מסויימות אצל הכלבים מטרות

.  אישיות+ גנטיקה –כלבים נולדים עם יצרים ותכונות •
רעיית  , למשל)החלישו תכונות מסויימות בהתאם לצורך ולייעוד של הכלב /בתהליך פיתוח הגזעים חיזקו

אך  , המרדף והתפיסה', טרף'ההתבייתות על ה, השאירו את המארב–עדרים שמבוססת על יצר הצייד 
(.הכחידו את ההרג

.האדם משתמש ביצרים ובתכונות הטבעיות של כלבים כדי להכשיר אותם לעשות עבודות שונות•
(  חיפוש והבאה)? איזה תכונות קשורות ליצר הצייד-

חיפוש , חיפוש ואיתור נעדרים)? תפקידים יוכלו לעשות כלבים שיש להם תכונות אלו/איזה עבודות
(.'חים וכו"איתור אמל, חומרים אסורים במזוודות בשדה תעופה

(  הגנה על הלהקה, שמירה על הטריטוריה)? איזה תכונות קשורות ליצר הלהקה-
(שמירה והגנה)? תפקידים יוכלו לעשות כלבים שיש להם תכונות כאלו/איזה עבודות

?לאיזה תפקיד פותחו הלברדורים? אווה'מאיזה גזע ג•
?לאיזה תפקיד פותחו השלטים? מאיזה גזע איזי

?איזה תכונות חזקות נצפה למצוא אצל כל אחד מהם–בהתחשב בתפקיד אליו הם פותחו 

'?טוב'הוא כלב פחות מסויימותהאם כלב שפחות טוב במשימות •

שיח פותח



מנסה לשייך אותה  , כל אחד מקבל תכונה או שתיים-תמונות שלהם + אווה ואיזי 'כרטיסיות עם תכונות אופי של ג•
.לכלב הנכון ומדביק את הכרטיסייה על התמונה המתאימה

מחליט למי , כל אחד מקבל כמה תכונות–(בצורת שרשרות)כרטיסיות עם תכונות אופי של כלבים קשורות לחוטים •
.לדעתו התכונה מתאימה ועונד את השרשרת על הכלב

כל . פורשים על השולחן. תכונות מאפיינות לכל גזע+ כרטיסיות עם גזעי כלבים -? איזה כלב הייתי–אם הייתי כלב •
.אחד מהמשתתפים בוחר את הגזע איתו הוא הכי מזדהה או שבו הוא מוצא את עצמו

פעילות

עבודה עם הכלבים

הבאה של , רדיפה אחרי צעצוע)מחלקים לכל משתתף כרטיסייה עם משימה –בדיקת יצרים ותכונות של הכלבים •
כל אחד מהמשתתפים בודק את היכולת של כל אחד  (. 'משחקי נשיכה ומשיכה וכו, חיפוש קלמר חטיפים, כדורים

.מהכלבים במשימה ונותן להם ציון
נוהג שעובר עם  + מעגל ידיים עם חטיפים באגרופים , "נוהג עיוור"משחק )משחקי חיפוש " + חפש"לימוד פקודת •

החבאת חטיף , נוהג שעובר עם הכלב במעגל חיצוני+ מעגל עם החבאת כדור טניס בגב מתחת לחולצה , הכלב ביניהן
(נותנים לכל כלב בתורו לחפש עצמאית+ מתחת שורת קונוסים או קערות הפוכות 

שיח סוגר

האם הציונים האלה משנים  : שהכלבים קיבלו במשימות' הניקוד'סיכום •
? את התחושות שלנו כלפי הכלבים

?יותר או פחות' טובים'האם הכישורים שלנו עושים אותנו •
? איך הכישורים שלנו משפיעים על התפישה והדימוי העצמיים שלנו•
איזו תכונה היינו רוצים לחזק  ? במה היינו רוצים להיות יותר טובים•

במה אנחנו חושבים  ? למה חשובה לנו דווקא התכונה הזו? בעצמנו
?שהיא יכולה להיטיב את החיים שלנו



דחפים וכוחות–4מפגש 
דחפים וכוחות נושא

זיהוי כוחות ומשאבים קיימים העוזרים להתמודדות, שלהם' נירמול'זיהוי דחפים ו, פיתוח התבוננות ומודעות עצמית מטרות

בכולנו קיימים גם כוחות העוזרים לנו  . או לסביבתנו/בכולנו קיימים דחפים המובילים אותנו להתנהגויות לא רצויות לנו ו•
.לשלוט ולרסן את הדחפים הללו

:'ארץ יצורי הנפש'בשפת ' כוחות הקסם'ו' שדונים'הסבר על הגדרת ה•
דפוסי התנהגות וחשיבה שכאשר הם משתלטים עלינו הם מובילים אותנו להתנהג או  , דחפים, רגשות–שדונים 

,  מאוכזבים מאתנו, כועסים עלינו–להתנהגות הזו יש מחיר אותו אנו משלמים . להרגיש באופן שפוגע בנו או באחרים
.  'מתרחקים מאתנו וכו, שוללים מאתנו פריווילגיות, מענישים אותנו

הכוחות המרפאים בנפשנו המאפשרים לנו להתמודד עם קשיים פנימיים וחיצוניים  , כוחות האגו–כוחות הקסם 
.דפוסים שליליים/ועוזרים לנו לגייס מוטיבציה להתגבר על התנהגויות

שיח פותח

,  כל אחד מהמשתתפים בוחר שדון משמעותי עבורו ומסביר מתי הוא פוגש אותו–' ארץ יצורי הנפש'עבודה עם קלפי •
אם  . אחר כך בוחר כוח שיכול לעזור לו בריסון השדון. באיזה מצבים השדון משתלט עליו ואיך הוא גורם לו להתנהג

.  המטפל יציעו לו כוח מתאים שהם מכירים בו/חברי הקבוצה–מישהו מתקשה למצוא כוח 
אחר כך מציעים כוחות שיכולים לעזור  . אווה ולאיזי'בוחרים שדונים מתאימים לג–' ארץ יצורי הנפש'עבודה עם קלפי •

.להם להתמודד עם השדונים

פעילות



עבודה עם הכלבים

אם הם מתקשים  )מבקשים מהמשתתפים להציע שדונים שהם מכירים בכלב -עבודה עם שדונים וכוחות שיש בכלבים 
(.  נציע בעצמנו שדונים–למצוא כאלה 

.עושים חשיבה משותפת על הכוחות שיכולים לעזור לכלב להתגבר על כל אחד מהשדונים
:לדוגמה. מתרגלים עם הכלב את השדונים ואת השימוש בכוחות

עד  ', כוח האיפוק'חטיפים ומבקשים ממנו להפעיל את /מניחים מולו ערמה של אוכל, הכלב בארצה: 'הזללנות'שדון •
.'בתיאבון'שאומרים 

ולהישאר ללא  ' הכוח להתעלם'מגלגלים לידו כדורים ומבקשים ממנו להפעיל את ', להישאר'הכלב ב–'' הגירויים'שדון •
.תזוזה

הכוח לשחרר  'בעזרת ' עזוב'לוקחים חפץ שהכלב אובססיבי לגביו ועובדים איתו על פקודת –' האובססיביות'שדון •
.'מטענים ודברים מיותרים

שיח סוגר

האם היה להם קשה להתגבר על  ? בתירגול עם הכלביםראינומה •
?  באיזו מידה הם הצליחו? האם הם הצליחו? השדונים

? האם היה לנו קשה לעבוד איתם על זה? בתירגול עם הכלביםהרגשנומה •
?מה הוא פגש בתוכנו? מאיפה הגיע הקושי? למה

האם כעסנו ? האם ריחמנו עליהם? איזה רגשות עלו בנו כלפי הכלבים•
?איזה רגשות עלו בנו כשהם הצליחו ואיזה כשנכשלו? עליהם

איזה רגשות ומחשבות על עצמנו עולים בנו כשאנחנו מצליחים להתגבר על  •
?מה עולה כשאנחנו נכשלים? שדון

?מה יכול לעזור לנו להתגבר על שדונים•



הכלב בשירות האדם–5מפגש 
הכלב בשירות האדם נושא

אמפתיה, חשיבה ודאגה לאחר, ראייה, הסתכלות על צרכי הכלב, חשיבה על נושא של תועלת הדדית מול ניצול מטרות

.בעידן המודרני פחתו משמעותית סוגי העבודות בהן נעזרים בכלבים. מסויימתבעבר רוב גזעי הכלבים פותחו במטרה לעשות עבודה •
,  כוחות הביטחון, חים"ואמלחיפוש חומרים אסורים , איתור והצלה, חיפוש, שמירה והגנה)? באילו תחומים אנו עדיין נעזרים בכלבים•

('סחיבת משאות באזורי ספר וכו, רעיית עדרים, כלבי שירות, נחיית עיוורים
שיח פותח

של עבודות שכלבים עשו בעברתמונות היסטוריות / שבו רואים סוגי עבודות שכלבים מבצעים הקרנת סרטון •
:                                                                                               התמונות המתייחס לנקודות הבאות/בעקבות הסרטוןדיון רפלקטיבי •

האם כלב עובד  ? האם חושבים שכלבים נהנים מהעבודות שהם עושים? בתמונות/איזה תחושות ומחשבות עולות אחרי הצפייה בסרטון
האם אנחנו יכולים להיות מאושרים  ? האם היינו בוחרים לעבוד–אם היינו יכולים לבחור ? מאושר יותר או פחות מכלב שאינו עובד

האם יש לאדם צורך להרגיש שהוא מממש את הפוטנציאל שלו ומביא לידי ביטוי ? ומסופקים אם לא תהיה לנו עבודה או ייעוד כלשהו
?איך זה משפיע על רמת האושר שלנו ושל הכלבים? האם יש לכלבים צורך כזה? את יכולותיו

פעילות

עבודה עם הכלבים
:  לימוד ותירגול פקודות הקשורות לעבודה של כלבי שירות

הדלקת  , מגירה והבאת חפץ המונח בפנים/פתיחת ארון, הרמת צרור מפתחות או חפץ אחר מהרצפה, הורדת גרביים, ר'סווטצהורדת •
.'וכו, וכיבוי אור

שיח סוגר
האם הכלבים נהנים מהעבודות שהם עושים או שהיו מעדיפים ? האם השימוש שהאדם עושה ביכולות הכלבים לצורך עבודה הוא הוגן•

? איך היא באה לידי ביטוי? האם יש סימטריה ביחסים בין האדם לכלב? "כלבי בית"להיות 
?  מה יכול לקרות ביחסים בהם אין הדדיות? מתי יש ביחסים תועלת הדדית ומתי הם הופכים ליחסי ניצול•



מנהיגות–6מפגש 
מנהיגות נושא

תחושות ורגשות בהקשר למקום האישי ולנטיות הלב, הסתכלות ומודעות עצמית, חשיבה על הגדרת התפקיד ועל תכונות המנהיג מטרות
?איזה כישורים ותכונות מאפיינים אותו? מי הוא המנהיג•
?האם מנהיגות היא תכונה מולדת או נרכשת•
?האם כל אחד רוצה להיות מנהיג? האם כל אחד יכול להיות מנהיג•
?מתי מנהיגות היא חיובית ומתי שלילית? האם יש סוגים שונים של מנהיגות•

שיח פותח

ישר  , סמכותי, תקשורתי, יצירתי, חרוץ, שקול, יפה תואר, הוגן, חכם, אמיץ)לוח עליו כתובות תכונות שונות : גרף דירוג תכונות המנהיג
.לפי המספור, מדבקות ומדביק אותן ליד התכונות החשובות ביותר לטעמו למנהיג3כל משתתף מקבל (. 'וכו

.מסתכלים על התכונות שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר וחושבים ביחד למה דווקא הן נבחרו: דיון רפלקטיבי
פעילות

עבודה עם הכלבים

כל אחד בתורו הוא המנהיג ועליו לחלק  . כל משתתף מקבל כרטיסיה עם משימה המערבת את כל חברי הקבוצה: תרגילי מנהיגות
עליך לסדר את כל חברי הקבוצה בטור צפוף : "משימה לדוגמה)כשלרשותו זמן מוגבל , לארגן את המשימה ולהוציא אותה לפועל, תפקידים

המנהיג צריך לארגן את  ". בזה אחר זה על כל אחד מחברי הקבוצה להעביר את איזי במנהרה. 'מנהרה'כאשר כולם עומדים בפיסוק ויוצרים 
(.'וכו, לפתור בעיות וקונפליקטים אם יעלו כאלו, לדאוג להחלפת הנוהגים וסידור הטור מחדש, לקבוע את סדר העבודה עם איזי, כולם

בסיום כל תרגיל  . להסתכל על אופן ההתמודדות של כל משתתף עם תפקיד המנהיג ועל התחושות שעולות בו: מטרות ודגשים בתרגיל
.חוזרים למעגל ועושים דיון רפלקטיבי

שיח סוגר
?האם הוא איתגר אותך? האם הוא היה לך טבעי ונוח? איך הרגשת בתפקיד הזה? האם היה בך רצון להיות בתפקיד המנהיג•
?מה היה יכול לשנות אותן? מה השפיע על התחושות שלך•
?איך הרגשת אם כן ואיך הרגשת אם לא? האם הקבוצה שיתפה איתך פעולה? מה היו האתגרים בהם נתקלת כמנהיג הקבוצה•



חשיבה משותפת–התנסות מעשית 

תוקפנותמפגש בנושא 

חיקוימפגש בנושא 

הבדלים ושונימפגש בנושא 



נוער בסיכון, קבוצות בבתי סוהר, קבוצות בקהילות נגמלים אוכלוסיית יעד

תוקפנות נושא
הכרות עם הצד התוקפני שקיים בנו, הבנת מקור התוקפנות ומה יוצר אותה מטרות

הסבר על משמעויות חוק הגזעים המסוכנים, פוסטר עם תמונות הגזעים שהוגדרו כמסוכנים בארץ•
?  למה לדעתכם הוכנסו דווקא הגזעים האלו לרשימה? לאיזה מטרות פותחו הגזעים האלו•
?איך מפתחים תוקפנות בכלבים? האם כל כלב מהגזעים האלו יהיה תוקפן•
מה הרגש בו הוא נמצא רוב  ? האם יש לו בטחון עצמי גבוה? האם כלב תוקפן הוא אמיץ? האם תוקפנות מגיעה מכוח או מחולשה•

?הזמן
?מה המשמעות של זה בתקשורת שלהם עם כלבים אחרים? למה נהגו לקצוץ להם את האוזניים והזנב•
למה הגיבו כפי שהגיבו? מה הרגש העיקרי שחשו באירוע: סבב שיתוף באירועים אלימים בהם היו מעורבים•

שיח פותח

האם כל מצב יכול  (1: )ניתוח מצבי עימות פוטנציאליים בין כלבים תוך התייחסות לשני ממדים–בניית סולם הסלמה דו כיווני לכלבים •
(סוג האיום שמולו, אופי הכלב)? במה תלויה התפתחות העניינים(2)? להתפתח לשני הכיוונים

.מחשבות ויכולת השליטה בכל אחד מהשלבים, תוך התייחסות לתחושות פיזיות–בניית סולם הסלמה אישי •
פעילות

בסוף המשחק" לנצח"דגש על לתת לכלבים , (או חבלפאפירול, עם כרית נשיכה)משחקי נשיכה ומשיכה עם הכלבים  עבודה עם הכלבים

?משעשע? מלחיץ? האם זה היה מפחיד? איך הרגשתם בעבודה עם הכלבים•
?אווה ואיזי יכולים להגיע למצב שבו הם יתקפו'האם ג? איך נראה לכם שהם הרגישו? האם מה שיצא מהכלבים במשחק זו תוקפנות•
?מה יוצר את ההבדל? "המפסיד"האם מול אנשים יהיה לכם קשה יותר להיות בצד ? "לנצח"האם היה קל או קשה לתת לכלבים •
?האם הבנתם משהו חדש על עצמכם במפגש הזה•

שיח סוגר

תוקפנותתכנון מפגש בנושא 



ASDבתפקוד גבוה אוכלוסיית יעד

חיקוי נושא

פיתוח יכולת ההשתלבות החברתית, פיתוח המודעות וההבנה לזיהוי קודים חברתיים מטרות

הקשר בין האינטליגנציה של בעל החיים . גם אצל כלבים וגם אצל בעלי חיים נוספים, מידע על יכולת החיקוי הקיימת גם אצל בני אדם•
.לבין רמת יכולת החיקוי ועל כך שהחיקוי מתחיל מינקות ונמשך לאורך כל החיים

השתייכות  (2)' וכו, לרקוד, למידת מיומנות חדשה כמו לשחק כדורסל(1: )חברתי ומשרת שני דברים-החיקוי קשור לצורך הישרדותי•
לומדים , לומדים לזהות הבעות פנים ואת משמעותן, באמצעות חיקוי אנו לומדים שפה ואינטונציה, למשל–לקבוצה חברתית מסויימת 

.להבין קודים חברתיים של קבוצת השייכות ולהשתלב בה
(.משחקים, צורת דיבור וסלנג, אופנה)דוגמאות לדברים בהם אנו מחקים את הסביבה שלנו לצורך השתלבות בה •
(עוצמת המוטיבציה החברתית)הקשר בין אוטיזם לבין יכולת החיקוי •

שיח פותח

"מלך התנועה"משחק ניחושים •
לתנועות" סבתא שמה בסל"משחק •

פעילות

,  (קפיצה, קנגורו, גלגול, סיבוב, שלום, ארצה, ישיבה, קידה)משתתף אחד עושה פקודה עם הכלבים –עם הכלבים " מלך התנועה"משחק 
האחרים צריכים לחקות את תנועת הכלב

עבודה עם הכלבים

?קשה היה לכם/כמה קל? האם הצלחתם לחקות את התנועות? איך הרגשתם בפעילויות שעשינו•
?באיזה יותר ובאיזה פחות? האם יש לכם רצון להשתלב בהן? איך אתם מרגישים במפגש עם קבוצות חברתיות•
?מה עוזר לכם להשתלב בקבוצות חדשות? האם קל או קשה לכם לזהות ולחקות התנהגויות חברתיות•

שיח סוגר

חיקויתכנון מפגש בנושא 



הבדלים ושוניתכנון מפגש בנושא 
ASDילדים צעירים, גבוה-שכלית בתפקוד בינוניבעלי מוגבלות , גבוה-בתפקוד בינוני אוכלוסיית יעד

המשותף והמבדיל, הבדלים ושוני נושא
יצירת הקשרים ותשומת לב לפרטים קטנים, פיתוח קוגניציה, מודעות והתבוננות על הנושא והרגשות שהוא מעלה מטרות

תפישות ואמונות, מנהגים תלויי תרבות, תכונות חיצוניות ותכונות אופי–המבדיל והשונה בין בני אדם •
מה יכול לשנות אותם, מה מקורם, רגשות העולים כלפי השונים מאיתנו•
(הבדלי מזג ואופי, הבדלים חיצוניים)? איזה סוגי שוני יש ביניהם? במה הם נבדלים זה מזה? כמה גזעי כלבים קיימים בעולם•

שיח פותח

משתתף אחד מחזיק  . שניים או שלושה, בכל תמונה כלב אחד, פורסים על השולחן תמונות של כלבים שונים–" נחש מי"משחק •
. לא על התמונה/האחרים צריכים לנחש איזו תמונה הוא מחזיק על ידי שאילת שאלות כן. בידיו חפיסה זהה של תמונות ובוחר אחת

.עד שמגיעים לתמונה הנכונה, שמים בצד את כל הקלפים שלא תואמים לתשובה
,  משפחה, גודל)בוחרים קטגוריה . את היתרה שמים כקופה במרכז, קלפים4מחלקים לכל משתתף –משחק רביעיות עם קלפי גזעים •

בכל סבב המשתתף לוקח קלף  . כל אחד מהמשתתפים מנסה לאסוף רביעייה של קלפים העונים על הקטגוריה הזו, (מדינת מוצא, יעוד
.וזורק קלף מיותר( מהקופה או ממה שזרק הקודם לו)
עם תמונות מעולם הכלבים ומסביבתם-" דומינו הקשרים"משחק •

פעילות

פריסבי מכמה , כדורים בכמה גדלים, מברשות מכמה סוגים, רתמה קטנה וגדולה, רצועה עבה ודקה, קולר קטן וגדול–התאמת אביזרים 
.  'וכו, כליי מים ואוכל בגדלים שונים, חבלים בגדלים שונים, סוגים

.ולעשות בו את השימוש עם הכלב, לאיזיאווה או 'להתאים אותו לג, צריכים לזהות את האביזר והייעוד שלו
עבודה עם הכלבים

?איך היינו מרגישים במצב כזה? למה? האם היינו רוצים שכל בני האדם וכל הכלבים יהיו זהים? האם שוני הוא דבר טוב•
?כשיש אפשרויות מועטות או כשיש רבות–מתי קל לנו יותר לעשות בחירות ? האם ריבוי אפשרויות נוח לנו או מכביד עלינו•

שיח סוגר


