
 

 

 

  

 

 

COOL  -X ביה"ס לתיירות  ופנאי אתגרי 
 09-8639299פקס'  09-8639263, טל' 4290200דואר מכון וינגייט מיקוד  510738099האקדמית בוינגייט בע"מ, )חל"צ(  המכללה

 

  מצוקיםמקורס מדריכי גלישה 

 עפ"י חוק הספורטעל ידי מנהל הספורט  מאושר 

 2019בינואר  31: 1תאריך פתיחת הקורס 

 2019במאי  30: תאריך סיום הקורס 

 **מועדי הקורס 
 03:71 – :0308' ה ימים:

 15:00 – 08:30ו '          
          

  .מצריכה ידע קודם בגלישה מצוקים השתתפות בקורס מדריכי גלישה

, מידה והידע אינו מספיק ורכז הקורס אינו ש לקבל אישור של רכז הקורס על הידע הקייםשמה ילפני ההר

קורס ההכנה יערך לפני פתיחת קורס המדריכים ויערך כיומיים מלאים,  מאשר אותו יש לעבור קורס הכנה.

 ₪. 995עלותו איננה כלולה בקורס המדריכים והיא עומדת על 

 וקיםידע מקדים לקורס מדריכי גלישה מצ

 ,רצועות ,ננעלים אוטומטית כולל חיכוך מכשירי ,,טבעות ופסילה שימוש ,מבנה ,ציוד נתוני :ציוד הכרת
 .חבלים

 .פרוסיק ,איטלקי ,מוט ,פרפר ,הצלה ,כפול דייגים ,פלמי ,בנויה שמינית ,שמינית ,בוהן קשרים:
 .רופ-בטופ אבטוח :אבטוח

 .בסיסית משקל חלוקת כולל ,תחנות ובניית טבעיים עיגונים:
 .עצמי באבטוח גלישה
 .באוויר לגלישה ומעבר פרוסיקים טיפוס

 הכנה לקורס
 בנפרד  הכנה לקורס)יומיים ( רק  למי שזקוק לכך  תתקיים

 ₪ 995עלותה איננה כלולה בקורס המדריכים והיא עומדת על 
 מבנה הקורס

 עיוני ומעשי של הדרכת גלישה מצוקים. ,לימוד מקצועי -שעות 200
 ימודים עיוניים הקשורים לענף הגלישה ממצוקים.ל

 שעות קורס מגישי עזרה ראשונה. 28
 פירוט תאריכי המפגשים:

31.1.19  ,7.2  14.2  21.2  28.2  7.3  14.3 15.3  21.3 28.3 4.4  5.4  11.4  18.4  2.5  16.5  23.5  
30.5   

 050-5288974קובי בלין טל. רכז הקורס: 
 ₪  6,250מחיר הקורס: 

 ₪ 350דמי רישום: 
 לבוגרים שיעמדו בהצלחה בכל מטלות הקורס ובמבחן הסיום יוענקו התעודות הבאות:  תעודה:

 ", מטעם המכללה האקדמית בוינגייט."מדריך לגלישה ממצוקים" "מפעיל מתחם חבלים
 

  cool.co.il-www.xיש למלא טופס רישום )ניתן להוריד את טופס הרישום מאתר האינטרנט שלנו הרשמה: 
ופנאי  תמונות פספורט לכתובת : בית הספר לתיירות 2-רוף אישור רפואי ויבצ  09-8639299ולשלוח לפקס 

 4290200בוינגייט  האקדמית  , המכללהאתגרי 
 le@wincol.ac.il-orly     5486392-09להרשמה טלפונית ניתן לפנות למחלקת השיווק טל. 

 09-8639263או לביה"ס לתיירות ופנאי אתגרי : 
  050-5288974למידע מקצועי נוסף ניתן לפנות קובי בלין בטל: 

 ,בברכה                                                 

 פנאי אתגרילו צוות בית הספר לתיירות      

 אישור מנהל הספורט בכפוף ל* 

 **ייתכנו שינויים בלו"ז

http://www.x-cool.co.il/
mailto:orly-le@wincol.ac.il

