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רכיבה טיפולית

מטרת הקורס

 דרישות סיום
והערכה

תנאי קבלה

 הכשרת מדריכי רכיבה טיפולית מקצועיים המחוברים ליכולותיו של הסוס
והשפעתו על המטופלים

הרכיבה הטיפולית הקלאסית משלבת שלושה תחומים טיפוליים עיקריים: רפואי, חינוכי וספורטיבי.

הרכיבה הטיפולית מאפשרת למדריך לטפל בילד מחד ולגייסו לטיפול מבלי שירגיש מאוים מאידך.

בנוסף, הטיפול באמצעות הסוס מספק לרוכב משוב חיצוני, המעורר אצלו תהליך של חיזוק פנימי ומוביל 
לשינוי משמעותי אשר מופנם על ידי המטופל.

והסוס, כשהמדריך משמש כמתווך ראשי בקשר  בין המדריך, הרוכב  ביצירת הקשר  בסיס הטיפול הוא 
רכיבה  מיומנויות  עולה,  קושי  וברמת  בהדרגה  הרוכב  רוכש  הטיפול,  במהלך  לסוס.  הרוכב  בין  הנרקם 

בסיסיות ואף לומד להתמודד עם משימות שונות הניתנות לו.

הרכיבה הטיפולית מתמחה בשני תחומים עיקריים והם:
א. רכיבה שיקומית לבעלי נכויות פיזיות, לעיתים במקביל לטיפולי פיזיותרפיה

מיוחד,  חינוך  למידה,  לקויות  כדוגמת:  והתנהגותיים  מוטוריים  רגשיים  לבעלי קשיים  טיפולית  רכיבה  ב. 
ולילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז, חרדות, ביטחון עצמי נמוך ועוד...

גיל מינימאלי - 20	 
אישור רפואי חתום ע"י רופא	 
 תינתן עדיפות לבעלי מכתב המלצה ממדריך / מאמן רכיבה / מנהל חווה	 

או רכז רכיבה טיפולית
ראיון אישי	 
מבחן כניסה	 
אישור העדר עבירות מין	 
מדריך לרכיבה לימוד / מערבי / אולימפי / סטודנט במהלך אחד הקורסים הנ"ל	 

חובת נוכחות - 80%	 
הגשת מטלות במהלך הקורס	 
150 שעות סטאז' בסיום הלימודים	 

מבחנים עיוניים	 מבחני גמר
מבחנים מעשיים	 
ציון עובר במבחן המעשי = 70	 

תעודה
תעודה מטעם המכללה האזורית בשיתוף 'חוות נוף הרים בגליל'	 
זכאי לתעודה רק סטודנט שקיבל הסמכה לרכיבה לימוד / מערבי / אולימפי	 
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ימי ג' | 14:00-21:00מתכונת הלימודים
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רכיבה טיפולית

תכנית הלימודים

עיוני

מבוא | 20 ש"א

פסיכולוגיה | 20 ש"א

השפעת תנועת הסוס על הרוכב הטיפולי | 10 ש"א

פתולוגיה כללית / אנטומיה | 32 ש"א

התפתחות נורמאלית | 13 ש"א

לקויות פיזיות | 45 ש"א

מיומנויות טיפול | 20 ש"א

כללי | 9 ש"א

מבחנים עיוניים | 12 ש"א

סה"כ שעות עיוניות - 201 ש"א

מעשי

טכניקות הדרכה / סדנאות | 60 ש"א

הלכה למעשה עם מטופלים + מבחנים מעשיים | 140 ש"א

מבחני סיום הדרכה | 10 ש"א

סה"כ שעות מעשיות - 210 ש"א

סה"כ שעות אקדמיות - 411 ש"א

*** 150 שעות סטאז' בסיום הלימודים
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