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                    כושר קרבי- כיתות י'- יב' 
הורים יקרים! מתאמנים יקרים!  

חברת "כושר קרבי דגני" הינה חברה המפעילה עשרות קבוצות ברחבי הארץ המכשירות מאות נערים ונערות 
בכיתות ז' - יב' בכל שנה לשירות קרבי בצה"ל ,תוך שימת דגש על הכנה פיזית ומנטלית ליחידות המובחרות 

ביותר,מתן תשומת לב לתרומה ושירות למדינה.  

החברה מנוהלת על ידי דור דגני, בוגר יחידת "אגוז",מאמן כושר קרבי וקואצ'ר מוסמך בעל  ניסיון רב,  
אשר בשנים האחרונות מאמן ומדריך בעולם הביטחוני. 

http://www.degani-kosherkravi.com/

דגני כושר קרבי 

להלן פירוט תוכנית ההכשרה: 

מטרות ויעדים עיקריים:  1.
הכנה פיזית ומנטאלית לגיבושים וליחידות המובחרות בצה"ל •
חיזוק הערכים, חשיבות התרומה וההתנדבות בצה"ל •
מוכנות ברמת הבנת המערכת הצבאית . •
התמודדות עם מטלות מאתגרות, מגוונות ומחשלות •
חיזוק הביטחון והדימוי העצמי •
 פיתוח יכולת של סיבולת קוגניטיבית •

תוכנית האימונים כוללת: 2.
אימוני כושר גופני וכושר קרבי •
אימוני קרב מגע •
מסעות וניווטים •
אימונים עם כלבי תקיפה •
הרצאות מפי לוחמים •
תרגילי התגנבות והסוואה •
הרצאות תזונה •
סימולציות של ימי סיירות וגיבושים. •

נושאים עיקריים המודגשים באימונים: 3.
שיקול דעת וקבלת החלטות תחת לחץ •
משמעת עצמית •
עבודת צוות •
יצירתיות •
פיתוח מיומנויות חברתיות •

http://www.degani-kosherkravi.com/


                            עלות ההרשמה והסכם השתתפות: 
חתימת הורים: כל חניך מחויב בחתימת הורים על מסמך זה, דרושה חתימת הורים גם לחניך שמלאו •

לו 18. 

ביטוח: כל חניך הינו מבוטח בביטוח ספציפי המיועד ל"כושר קרבי" מטעם "מנורה". •

אישור רפואי: כל חניך מחויב באישור רפואי מרופא המשפחה המאשר כשירות לביצוע פעילות •
גופנית מאומצת (מומלץ , לא חובה) לבצע בדיקות לב במאמץ , בדיקה זו מחליפה את האישור הרפואי. 

פרישה ממסגרת הכושר קרבי: במידה וחניך החליט להפסיק את השתתפותו, במידה ובוצע תשלום •
עבור ההמשך, כספו יוחזר עבור החודשים בהם הוא לא התאמן. 

החזר כספי:  בחודש מתקיימים 8 אימונים. לא יוחזר תשלום יחסי עבור חיסורים לחניך שהחסיר •
אימונים בגלל סיבות אישיות. 

חניך שיודיע על היעדרות עתידית מראש ו\או החסיר תקופה ארוכה בגלל פציעה מתמשכת וכו', כספו 
יוחזר לו בהתאם לתקופת ההיעדרות. 

 חופשות: תוכנית האימונים מתקיימת כל ימי השנה למעט ערבי חג, ימי חג וחופשות כפי שפורסם •
בלוח השנה, מחיר החוג משוקלל וכולל ימי חופשה ומועדים. 

לא יבוצעו החזרי תשלומים או החזרי שיעורים בגין ימים אלה. 

בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר. •

אופן התשלום: האימון הראשון בו משתתף החניך הינו אימון ניסיון ללא עלות.  •

התשלום בצ'קים הינו ל 10 חודשים מראש (מחולק לכל חודש) לפקודת כושר קרבי דגני . •

תשלום  באפליקצית :pay box  או במזומן יבוצע מינימום ל3 חודשים מראש •

 יש להסדיר את התשלום החל מיום האימונים השני של החניך •

בעת התשלום הראשון ישנם דמי הרשמה של 110 ₪ חד פעמי עבור ביטוח וחולצת אימון. •

שם החניך: ____________________ 

חתימת ההורה:__________________                         תאריך :______________________ 

·בכבוד רב, 

דור דגני-  050-4320285 

מחיר לחודשהרשמה

290 ₪ 2 אימונים בשבוע

190 ₪ אימון אחד בשבוע 

110 ש"חדמי הרשמה



בעלים ומאמן ראשי                 

  


