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 רכבי שטח לחילוץ והובלתקורס מדריכים בכירים 
 

 משה חיון מרכז הקורס:

 דן אמיר: עוזר מרכז הקורס

 מוקי פרחייה :ך ראשימדרי

 ריכים מקצועיים  נוספים בהתאם לתכנית הקורסמד
 

  מטרות הקורס:
 ים בכירים לרכבי שטח ברמה מתקדמתלהכשיר מדריכ .1

 בודה מקצועית בתחום זהכלו להשתלב בעעל מנת שיומחלצים לכלי רכב בשטח להסמיך  .2

 כולל חילוץ באמצעות כננת טכניקות לחילוץ מתקדםהכרות עם  .3

 )ביום ובלילה( ונהיגת שטח  לשפר מיומנויות של ניווט .4

 ות למעבר מכשולי שטח קשים במיוחד.הקניית מיומנוי .5

 

 : תנאי קבלה

 יתקבלו לקורס רק מי שעומד בתנאים הבאים:

 לרכבי שטח במוסד מוכר בעלי תעודה תקפה של מדריך לרכבי שטח. בוגרי קורס מדריכים .1

שנים בהדרכת  11ללא תעודה בעלי ניסיון מוכח של לפחות נהגים מנוסים וותיקים ברכבי שטח  .2

 חן מעשי באישור מרכז הקורס.נהיגת שטח לאחר ראיון קבלה ומב

 .בריאות תקינה, כושר גופני סביר .3

 ראיון אישי עם רכז הקורס. .4

 

 אי הלימוד:נוש

 עצמי, עבודת כננת, מכפילים, אמצעי חילוץ, עוגנים, עזרים מאולתרים. ועוד.חילוץ חילוצים מורכבים,  .6

 דמת, תרגול של מעברים ומעלות עם עבירות קשה במיוחדנהיגת שטח מתק .7

 ברמה מתקדמתחילוץ כלי רכב מהשטח  .8

 ומסחריים לחילוץ היבטים מקצועיים .9

 הכוללים לינה וארוחות בשטחיפים ארגון וניהול מסעות ג' .01

 טיפול בתקלות בשטח וניתוח מצבים .00

 בניית מסלול: התאמה לקבוצה, לעונות השנה, וכו'. .12

 חת פתיחה, קצב, הובלה, הפסקות, ניהול קבוצה: שי .13

 לינת שטחארגון והפקה של  .14

 

 

  :מתכונת הלימודים

בלווי הדרכה לו בקבוצות קטנות המשתתפים יפעהקורס יכלול לימוד עיוני ומעשי וכן תרגול מעשי בשטח. 

 מקצועית.

 שעות לימוד. 71 -ימים בשטח סה"כ כ 6 -מפגשים, יום כיתה ו 7סה"כ : היקף הלימודים

 

 פתיחת הקורס:מפגש 

 מפגש עיוני של הרצאות בכיתה יתקיים במכללה האקדמית בוינגייט 

 13:31 – 5:31בשעות  5111115ביום שישי 

 והערכות ליציאה לשטח. הרצאות עיוניות המפגש יכלול
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הפעילות תתחיל ביום  .כל אחת שתי סדרות שטח למשך שלושה ימים רצופיםהקורס יכלול  סדנאות שטח:

תסתיים ביום  רביעי בשעות הבוקר ותמשך שלושה ימים ברציפות כולל פעילות לילה ולינת שטח. הפעילות

 שישי בשעות הצהריים ותאפשר חזרה הביתה לפני כניסת שבת.

 

 לילות. 2ימים  3מסע שטח  –סדרת שטח ראשונה   : סדרות שטח

 24-2611112115 מועדי הסדנה  

 לילות 2ימים  3מסע שטח  –סדרת שטח שנייה                          

 14-1611112115מועדי הסדנה:  

 

 דמי רישום ₪ 195+  ₪ 050,1: מחיר הקורס

 

 הנחה ופטור מדמי רישום 01%קדמית בווינגייט לבוגרי קורס מדריכים לרכבי שטח במכללה הא

 .₪ ,5580   -מחיר  הקורס לבוגרי קורס מדריכי ג'יפים 

 תשלומים שווים בכרטיס אשראי.חמישה ניתן לחלק את התשלום עד 

 

 מים את הקורס בהצלחה תוענק תעודה של:: למסייתעודה

 ".תכולל כננ  4X4של רכבי שטח  מדריך בכיר לחילוץ והובלת שיירה"

 

 

(  wincol.ac.il/xcoolיש למלא טופס רישום )ניתן להוריד את טופס הרישום מאתר האינטרנט שלנו הרשמה: 

 בצרוף אישור רפואי .   19-5639299ולשלוח   לפקס. 

  19-5639254ניתן לפנות למחלקת הרישום טל. להרשמה טלפונית 

 orly-le@wincol.ac.ilאו במייל: 

 xcool@wincol.ac.il      19-5639263או במשרדי ביה"ס : 

 1,5-57717,2למידע מקצועי נוסף ניתן לפנות למרכז הקורס משה חיון  בטל: 

   
  

 
 

 נשמח לעזור בכל שאלה,                                   

 .צוות בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי                                       

 

 


