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 4x4קורס מדריכים מקצועיים לרכבי שטח 

 דף מידע למתעניינים לקורס תשע"ט

 חיון משה מרכז הקורס:

 ועוד צוות מדריכים מקצועיים בתחום נהיגת שטח וחילוץ. אמיר דן,  פרחיה מוקי, בשן עמוסצוות ההדרכה: 

 .   6102אוקטובר   62:  מועד תחילת הקורס

ן ולהובלה של רכבי שטח ולהתמודד עם המורכבות הכרוכה בכך תוך להכשיר מדריכים לארגומטרת הקורס: 

  שמירה על בטיחות הנוסעים ושלמות הרכב.

בעלי רכבי שטח, חובבי נהיגת שטח, נהגים מקצועיים, מדריכי טיולים, מורי דרך, מארגני אירועים קהל היעד: 

  היגות ופעילות שטח.וכל מי שמעוניין לרכוש מקצוע מאתגר המשלב הדרכה, ארגון, מנ בטבע 

 הנושאים הנלמדים בקורס:

 0X0* רקע והכרת רכב 

 * מדעי הספורט: פיזיולוגיה וארגונומיה לנהגים

 * הכנה לנהיגת שטח

 * בטיחות בטיולים ושמירת טבע

 * צמיגים

 * טופוגרפיה וקריאת מפות

 ותוכנות ניווט מתקדמות G.P.S* ניווט באמצעות מכשירי 

 ברכבי שטח * תכנון מסלולי טיול

 * ארגון המסע ותרבות הפנאי בשטח

 * מכונאות לרכבי שטח

 * עבירות בסוגי שטח שונים

 * חילוץ בסוגי שטח שונים ושימוש באמצעי חילוץ

 * הכרות ותכנון מסלולים לרכבי שטח והתנסות מבוקרת בהובלת שירות ג'יפים

 * רכישת מיומנויות עבירות שטח והתגברות על מכשולים שונים

 ידע טכני, טיפול ותחזוקה, תיקוני דרך וחילוץ* 

 * התנסות בהדרכה בשטח

 * הפקת אירועים בטבע וביטוח של פעילויות שטח

 * מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכם

 שעות 99* קורס "מגיש עזרה ראשונה" בהיקף של 

 

 שעות לימוד 990היקף שעות הלימוד בקורס: 

 . 07:00-99:00יום ו' בין השעות  ימי הלימוד:
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 הלימודים ישלבו לימוד עיוני עם לימוד מעשי בשטח. 

 במהלך התכנית יתקיימו פעילויות של כמה ימים רצופים.

 שישי, כולל לינות שטח. –שישי, מסע מבחן מסכם מיום רביעי -שתי סדנאות ניווט בימי חמישי

    חודשים 8-כמשך הקורס: 

 ש"ח דמי הרשמה 0,1ש"ח +  056,1מחיר הקורס: 

"מדריך למסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בכל המטלות, במבחן עיוני ובמבחן מעשי תוענק תעודת תעודה: 

 מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.  "4X4מקצועי לרכבי שטח 

(  wincol.ac.il/xcool יש למלא טופס רישום )ניתן להוריד את טופס הרישום מאתר האינטרנט שלנוהרשמה: 

  בצרוף אישור רפואי .  05-7935955לפקס. ולשלוח   

  05-7935990טל.  רישוםניתן לפנות למחלקת הלהרשמה טלפונית 

 orly-le@wincol.ac.ilאו במייל: 

 xcool@wincol.ac.il      05-7935993או במשרדי ביה"ס : 

 1,6-62210,2בטל:  משה חיון למידע מקצועי נוסף ניתן לפנות למרכז הקורס 

   
  

 
 

 נשמח לעזור בכל שאלה,                                   

 .צוות בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי                                       

 

 

 

המשתתפים בקורס יגיעו לפעילות ברכבי השטח שבבעלותם. חלק מהלמידה בקורס כוללת התנסות  :הערה

הכרחית. ההגעה למקומות המפגש בשטח תהיה באופן בנהיגה, ניווט וחילוץ, ולכן נהיגה עצמית ברכב היא 

 עצמאי ובאחריות המשתתפים.

בתחילת הקורס כל משתתף מתבקש להציג במשרדי בית הספר אישורי בעלות על הרכב, ביטוחי רכב תקפים 

 .ורישיון נהיגה תקף על פי סוג הרכב שבבעלותו

 


