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 לגלישה בניהולו של משה פרץ ה"סב – 2019קיץ  –קייטנת גלישת גלים 

 

 קצת עלינו,

 

 בה"ס בניהולו של משה פרץ מתמחה בלימודי הטכניקות השונות של גלישת גלים וסאפ לכל הגילאים.

ואחד : שיעורים פרטיים, שיעורים  תבה"ס מציע מספר רחב של מסגרות המותאמות לצרכים של כל אח

 . חוגים שנתיים, אימוני נבחרת, טיולי גלישה בעולם וקייטנות גלישה לקבוצות,

 בית הספר ממוקם בחוף הקשתות, צמוד למרינה, אשדוד.

 

 

בר בארגון גולשי הגלים של ישראל, אלוף הארץ בגלישת גלים מדריך גלישה מוסמך וינגייט וח משה פרץ,

חרה בסבב התחרויות הארצי וזוכה במקומות מת ,, חבר נבחרת ישראל בסבב התחרויות העולמי2015לשנת 

 בעל ניסיון עשיר בהדרכת ילדים ונוער.הראשונים ו

 

אהבתו לענף הספורט המאתגר והמהנה של גלישת משה הקים את בית הספר לגלישה מתוך רצון לחלוק את 

 .ם חניכיומטרה להגיע להישגים עובטבע, חשיבות השמירה והתחזוקה של הגוף והנפש, ללים הגלים, אהבתו 

 את עצמה בכל פעם מחדש שנגמר מחזור וממנו יוצאים חניכים מרוצים ומצליחים.האהבה לתחום מוכיחה 

 

 

 

  2019קיץ  –קייטנת גלישה 

 

 אוגוסט.-קייטנת הגלישה מתקיימת במהלך החופש הגדול בחודשי יולי*

 מאושרת ומפוקחת ע"י משרד החינוך.*

 עודי עבור קייטנת גלישה.החניכים בקייטנה מבוטחים בביטוח יי*

 שיודעים לשחות. 7-17הקייטנה מיועדת לילדים בגילאים *
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 ימים, בהתאם למחזורים הבאים: 10משך הקייטנה 

 ה-ימים א 30.06-11.07מחזור א: 

 ה-ימים א 14.07-25.07מחזור ב: 

 ה-ימים א 28.07-08.08מחזור ג: 

 ה-ימים א 11.08-22.08מחזור ד: 

 08:30-14:00ות: שעות הפעיל

 

 

 

 פעילות וסדר יום:

לרמת  באופן אישי ספורט גלישת הגלים באופן מעשי המותאםבמהלך עשרת ימי הקייטנה, החניכים לומדים את 

 הגלישה של כל חניך. 

גיל החניך  :החלוקה מתבצעת ע"פילדים לכל מדריך,  5ביום הראשון, החניכים מתחלקים לקבוצות קטנות ביחס של 

 לישה )מתחיל ומתקדם(. ורמת הג

 ביה"ס לגלישה" הינם מדריכים מוסמכים של מכון וינגייט וארגון גולשי הגלים של ישראל. –כל מדריכי "משה פרץ 

 לאורך כל הדרך ובכל שלב ושלב.המדריכים מלווים את החניכים 

ימוד ותרגול במים , להחוףעל של גלישת הגלים  יסודות והבסיסלימוד  :הלימוד המעשי מתחלק למספר חלקים

 ואימוני חימום וכושר על החוף.

בנוסף לחלק המעשי, לומדים החניכים בחלק העיוני על נושאים כגון: בטיחות במים, זרמים ורוחות, מערך התחרויות 

 והשיפוט בארץ ובעולם, סוגי גלשנים ואופן יצורם, היסטוריית הגלישה ואיכות הסביבה.

 

 ציוד:

 מקבל גלשן לימוד המותאם לו לפי גובה, משקל ורמת גלישה. כל חניךבמסגרת הקייטנה, 

וקרם הגנה מיוחד, עמיד למים למריחה  50UVבנוסף, כל חניך מקבל חולצת גלישה לייקרה ארוכה בעלת הגנה של 

 באזור הפנים, העורף והאוזניים. 

 .סנדוויצ'יםבמהלך הפסקת המנוחה, יקבלו החניכים 

 יית מים אשר ניתנת ללא הגבלה ומפוקחת על ידי המדריכים.במהלך כל היום ישנה הקפדה לשת

 חלפה ובגד ים.מגבת, נעלי אצבע, בגדים להכובע,  בציוד הבא: יש להצטייד

מונעים את החשיפה לשמש באזור הרגליים ומפחיתים משמעותית את  אלה מכנסי טייץ ארוכים אשר ביאמומלץ לה

 צריבות המדוזות.
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 עלויות:

 ₪ 1600 –ימים  10ל עלות מחזור ש

 הנחה ממחיר המחירון. 5%של  31.05.19-*הטבה לנרשמים עד ה

 הנחה ממחיר המחירון 5%של  "אחים"*הטבה ל

 ** אין כפל מבצעים

 

 

 קייטנה: -ביטול עסקה

  ימים עסקים בטרם החל המחזור, יחויב הלקוח בדמי סליקה בגובה של  14בפרק זמן של עד ביטול עסקה

 ם בכרטיס אשראי.במידה ושיל 2.5%

  בטרם החל המחזור, יחויב הלקוח בדמי  יום עסקים אחדעד ימי עסקים  13ביטול עסקה בפרק זמן של

 .₪ 200ביטול בגובה של 

 .ביטול עסקה ביום הראשון של המחזור או במהלך המחזור לא יזכו את הלקוח בהחזר כלל 

 ימי פעילות ומעלה יקבל ימי  3ט חניך הנעדר ימי היעדרות למענתנו החזרים כספיים/ימי השלמה בגין ילא י

  השלמה בלבד בכפוף להצגה של אישור רפואי בגין ההיעדרות.

 !בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק השתתפות  התנהגות אלימה מכל סוג שהיא אסורה בהחלט

 ייטנה.חניך בקייטנה על רקע התנהגות אלימה או הפרעה כלשהי למהלך הפעילות התקין של הק של

 

 

 

 

 בלינק המצורף: למלאאת טופס הרישום ניתן 

http://www.mpsurfschool.co.ilרישום/-/טופס 

 יש למלא את הטופס ולאשר את כל הסעיפים המופיעים במסמך.

 לפנות אלינו בכל שאלה! מוזמנים בכל עת

 

 

 אחל חופשה נעימה וספורטיבית.בה"ס משה פרץ מ

 

 בברכה,

 אנה פרץ

 ביה"ס לגלישה" –מנהלת "משה פרץ 

054-8003919 

 

http://www.mpsurfschool.co.il/טופס-רישום/

