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התאחדות הרכיבה שמחה להזמינכם להרצאת זום בנושא שינוי התנהגות לא רצויה

תתנהג !

על ההזדמנות בתוך כל קושי

מה לעשות עם הסוס שמשטח את האוזניים אחורה כשמהדקים את חגורת הבטן ,הסוסה שזזה כשמנסים לעלות
עליה ,הסוס שמסרב להתקדם אל עמדת השטיפה ,או מסרב לעלות על קרון ,הסוס שלא ניתן ׳לתפוס׳ כשמגיע
הווטרינר ,או הסוסה שצוהלת ודוהרת מצד לצד כשהשותפה שלה לגדרה מתרחקת….
מה עוד יש למדעי ההתנהגות לחדש לנו על סוסים ,ואיך נוכל לרתום את הידע הזה לשנות התנהגות לא רצויה.
במהלך ההרצאה נתאר איך גישה שלוקחת בחשבון פונקציונליות של התנהגות תאפשר לנו לגלות חמלה וגם לנסח
פתרון לבעייה באופן בו כולם יוצאים מרווחים.
נמנה את הדרכים להשפיע על התנהגות לא רצויה .נפרט איך ניתן להיעזר בניתוח התנהגות ,שינוי סביבתי ,אימון
מבוסס חיזוקים חיוביים וכלים אחרים ליצירת שינוי .איך אלו מתקשרים לרווחה של סוסים (ושל אנשים).
מפגש שני בסדרת ההרצאות בנושא רווחת הסוס ,והפעם  -על שינוי התנהגות לא רצויה.
מתי :ההרצאה תתקיים ביום חמישי ,ה  31במאי בשעה  .02:12המפגש מקוון ופתוח לקהל הרחב.
קישור לזום:
https://us02web.zoom.us/j/82627700774?pwd=b0ttbzhvUFB3MkVkNnpNcGdDSWZPQT09
Meeting ID: 826 2770 0774
Passcode: 282330

על המרצות:
ענת שלו  -מאמנת סוסים ,חולקת את חייה עם חמישה סוסים מופלאים ,מדריכת רכיבה טיפולית בעברה ,כיום מרצה
ומנהלת את התוכנית ללימודי התנהגות ותקשורת מבוססת חיזוקים חיוביים עם סוסים  .Horsefriendshipמרצה
ומלמדת תלמידים ומאמני סוסים מהארץ ומחו״ל .חברה תומכת בארגון הבינלאומי של יועצים ההתנהגותיים לבעלי
חיים  .IAABCמאמנת מוסמכת בארגון .️®FearFree
הדס עברי  -מאמנת סוסים ,מדריכת רכיבה ,ומטפלת בעזרת סוסים ,בעלת חווה טיפולית קסומה בצפון בה מתגוררים
חמישה סוסים שותפים לדרך .מלמדת ומנחה בתוכנית ללימודי התנהגות ותקשורת מבוססת חיזוקים חיוביים עם
סוסים  .Horsefriendshipמתרגלת תקשורת אמפתית מבוססת חיזוקים חיוביים באופן יומיומי עם סוסיה ,סוסים
תחת אימונה ,ובמסגרת מפגשים טיפוליים.

