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 קורס מדריכים לרכבי שטח < אתגרית

 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 קורס מדריכים לרכבי שטח

 Off Road Guide  4X4 מדריכים מקצועיים לרכבי שטח

 חקורס מדריכים מקצועיים לחילוץ רכבים מהשט

 

שטח משמשים מספר רכבי השטח שבבעלות נהגים פרטיים גדל בשנים האחרונות במידה רבה. רכבי ה -רקע

אמצעי נוח להגיע אל הטבע ואל השטח וליהנות מנופים שבעבר לא ניתן היה להגיע אליהם. נהיגת השטח 

מהווה פעילות ספורטיבית ואתגרית מועדפת בקרב נהגים ומטיילים רבים. קורס מדריכים לרכבי שטח נועד 

ולים תוך שמירה על בטיחות הנוסעים להכשיר מדריכים מקצועיים ומיומנים לארגון ולהובלה של רכבי שטח בטי

והרכב. תלמידי הקורס ילמדו להכיר את רכבי השטח שברשותם, את הפוטנציאל שלהם לצד מגבלותיהם, 

תלמידי הקורס ישפרו את מיומנויות נהיגת השטח בתנאי שטח שונים ומגוונים, יכירו מסלולי טיול לרכבי שטח 

משלב למידה עיונית ומעשית ומתנהל ברובו בשטח במסלולי  ויתנסו בהובלת שיירות של רכבי שטח. הקורס

 .טיול מאתגרים ומגוונים ברחבי הארץ

 .מהלימוד מצריך נהיגה עצמית ברכב השטח וחלק לנהגים שברשותם רכבי שטח -הקורס מיועד

 44Xמשה חיון מדריך בכיר, רכבי שטח ורכבי  -מרכז הקורס

 .ועפר אוגש עמוס בשן, מוקי פרחיה, דן אמיר -מדריך בכיר

עולם הצמיגים, ביטוח, מכונאות רכב ותיקון, בטיחות, עבירות וחילוץ בסוגי  ,4x4הכרות רכב  -נושאי הלימוד

תכנון מסלולי טיול ברכבי שטח, ארגון המסע ותרבות   , .G.P.Sשטח שונים, טופוגרפיה ונווט באמצעות מכשירי

 .מטריה לנהגים, כללי התנהגות בשמורות טבע ובשטחים פתוחיםהפנאי בשטח, ארגונו

לימוד מעשי: שיפור מיומנויות נהיגת שטח ועבירות בסוגי שטח שונים, חילוץ ושימוש באמצעי חילוץ, ניווט 

ושימוש בתוכנות ניווט ממוחשבות, הכרה ותכנון מסלולים לרכבי שטח, התנסות מבוקרת בהובלת שיירות 

 .י, ציוד, טיפול ותחזוקה, תיקוני דרך, פציעות והטיפול בהן, התנסות בהדרכה בשטחג'יפים, ידע טכנ

וגרי הקורס יוכלו לעבוד כמדריכים לרכבי שטח במסגרת חברות הפועלות בתחום כמו ב -אפשרויות תעסוקה

רות גם להדריך, לארגן ולהוציא אל הפועל טיולים ברכבי שטח באופן עצמאי. חלק מבוגרי הקורס הקימו חב

 .טיולים ו/ או חברות לטיולי שטח והם מארגנים פעילויות ברכבי שטח לגופים שונים

מטעם המכללה  "4x4לבוגרי הקורס שיעמדו בכל המטלות תוענק תעודת "מדריך מקצועי לרכבי שטח  -תעודה

 .וינגייטב  האקדמית

קורס מדריכים לרכבי שטח פותח לראשונה על ידי צוות ההוראה המקצועי והמיומן של המכללה  -למה אצלנו

והוא מועבר במכללה זו השנה השמינית. התוכנית הייחודית שלנו מאפשרת לתלמידי    וינגייטב  האקדמית

 Off טנות תוך לווי של צוות מדריכים מקצועי ומיומן. התעודה המוענקת שלהקורס למידה מעשית בקבוצות ק

road guide מוכרת ברחבי העולם ומאפשרת לבוגרינו גם לעסוק בהדרכת טיולי ג'יפים בחו"ל. 
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 הקורס מיועד לבעלי רכבי שטח *

 
 קורס מורי דרך

 
 קורס טיפול בהרפתקה

 
 קורס מדריכי גלישה מצוקים

 
 בחו"ל קורס מדריכי טיולים

 
 קורס מדריכים לרכבי שטח

 
 קורס מדריכים לניווט ספורטיבי

 
 קורס מנחי סדנאות שטח

 
 קורס מדריכים לאופני שטח

 
 קורס מתכנני ובוני שבילי אופניים

    
 

     קורס מדריכים להישרדות
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