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הרפתקת
ירי צבאי
מחיר (תוכנית של שעתיים):
 1-15אנשים $115 -לאדם
 +16אנשים $100 -לאדם
ילדים מתחת ל $90 -18לילד*
_________________
אדם אחד בתוכנית$170 -
 2-3אנשים בתוכנית $135 -לאדם
מחירים
לפעילות
פרטית ינתנו
בנפרד
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בואו לחוות מה זה להיות לוחם
ביחידת עילית.
נתאמן ונירה בנשק חי.
היו שותפים בתצוגת לחימה
מרהיבה של יחידת לוחמה בטרור.
מפגש ותצוגת תכלית של יחידת
 , K9יחידת הכלבנים של קליבר .3
תצפו בתצוגת קרב מגע מרתקת.
ירי תחרותי עם רובה ציד ,חדש!
ועוד

התוכנית הקלאסית שלנו שאורכה שעתיים
תוכננה במיוחד עבור תיירים מכל הגילאים
על מנת שיקבלו טעימה מצבא ההגנה
לישראל

https://www.youtube.com/watch?v=K0RCONGuF2w

תצוגות לחימה אקסטרימיות

.

$35 : 1
קבוצה פרטית עד ל$570 : 10
 11ומעלה פרטי $800 :

תצוגת כלבי תקיפה
תצוגת לחימה המשלבת כלבי הגנה כסיוע ללוחם
במהלך ההתקפה.
(הכלבים מאומנים בקליבר  3במחלקת  k9שלנו)

תצוגת קרב מגע
תצוגת לחימה מרגשת בהפתעה גמורה
למתאמנים ,התצוגה היא של קרב מגע עם
סכין נגד טרוריסט

תצוגת לחימה בטרור
סימולציה של תקרית ירי באזור צפוף ,כאשר
המתאמנים הם חלק מהתקרית.
הקהל יצפה ובמקביל צוות התגובה המהירה של
קליבר  3ינטרלו את הטרוריסטים ויגנו על
המתאמנים.

אימוני קרב מגע
אומנות הלחימה הישראלית!
אומנות ההגנה העצמית היעילה ביותר בכל העולם אשר פותחה
בהתאם לצרכי הלחימה של הצבא בישראל.
היחידות המיוחדות בצה"ל משתמשות באומנות לחימה זו.
אימון קרב מגע אצלנו , -מגביר את הביטחון העצמי ,מעצים,
ומלמד כמה דרכים פשוטות ופרקטיות להגנה עצמית שמותאמת
לכל גיל!
המתאמנים ילמדו ויתאמנו על תנועות מגוונות
כגון:
• התגוננות בסיסית כשמאיימים עליך
• איך להגן על עצמך מסכין
• הכרת חולשות היריב
• ההבדל בין אינסטינקט לרפלקס
ועוד...

מחיר:
•

אימון קרב מגע נפרד -שעה וחצי
אדם אחד $160 -
 2-3אנשים –  $100לאדם
 4-11אנשים –  $80לאדם
 +12אנשים –  $55לאדם

• אימון קרב מגע מקוצר או בתוספת לאימון ירי -מומלץ
 $55לכל אדם לפעילות רגילה
 $70לכל אדם לפעילות פרטית

המלצת הצוות לפעילות האולטימטיבית לכל הגילאים:
שילוב מספר אטרקציות ביחד במטרה ליצור חוויה בלתי נשכחת

▪
▪
▪
▪

אימון ירי טקטי -ירי בנשקים אמיתיים!
אימון מיוחד עם כלבים
תצוגת לחימה עוצמתית של כוחות מיוחדים
תצוגת קרב מגע

▪
▪
▪
▪

איך להגן על עצמך מתקיפת סכין
הכרת חולשות היריב
ההבדל בין אינסטינקט ורפלקס
ועוד...

מחיר:
עד  15אנשים  $170 -לאדם
מעל  16אנשים  $155 -לאדם
 $145לילד

הרפתקת
ירי צבאי

&
קרב מגע
 3שעות של פעילות
מקצועית ומלאת הנאה

פיינטבול לחימתי בשטח בנוי
פיינטבול בקליבר  3הוא לא סתם משחק! אצלנו אתם תתאמנו במתקן ללחימה
בשטח בנוי עם מדריכי הלחימה בטרור הטובים בעולם.
פיינטבול זוהי פעילות קבוצתית מאתגרת ומהנה.
הפעילות מורכבת מאימון לחימה בשטח בנוי ומספר משחקי לחימה עם סיטואציות שונות.
המשחקים מהנים ,מגבשים ,מלמדים שיתוף פעולה וטכניקות קבוצתיות שונות
השחקנים יחוו זמן מהנה ומרגש תחרותי ומלא באנדרנלין.

מחיר( :אימון של שעתיים)
 4-8אנשים –  ₪ 150לאדם ( 80כדורים) ₪ 170 ,לאדם ( 100כדורים).
 +8אנשים ₪ 100 -לאדם ( 80כדורים) ₪ 120 ,לאדם ( 100כדורים).

ירי בצלחות חרס

ירי בצלחות חרס הינו ספורט מרגש לאנשים בכל העולם .זוהי פעילות
אידיאלית אם אתה מעוניין לבלות עם חברים ,ללמוד מיומנות חדשה וליהנות!

בוחן:
משפר:
מלמד:
מפתח:

רפלקסים ודיוק
קשר בין עין ליד
טכניקות ירי
תזמון

מחיר ל 10כד' 150 :

 ₪לאדם

*חובה להיות מעל גיל 18

למדו לשרוד בכל מצב

מחיר:
מינימום  4אנשים
• ½ יום תוכנית $350 -לאדם
• יום מלא $700 -לאדם
• אנא התקשרו להצעות מחיר על תוכנית של יותר מיום אחד

רוצה ללמוד לשרוד בכל מצב חירום?
3's Survival
and Navigation
program
 Caliberבשטח
וקבוצתית
הישרדות אישית
מיומנות
 isללמוד
בוא
ממומחים מהצבא
לחימתיתmore than.
להישרדותjust living
off the wilderness.
Learn
לחשוב
ואותנטית ofשתלמד
ייחודית
חוויה
איךabout
אתכםthe
importance
the Land to
the Jewish
People,במצבי
 historicalבשטח
מחסה ,ולשרוד
לנווט ,לבנות
שורד,
and battlefield
events
כמוand
סיכון.
more...

o
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איך כוחות מיוחדים גולשים מחלונות ,קירות
והרים?
איך נלחמים תוך כדי גלישה?
קליבר  3מציעים כעת חוויה חדשה -בואו
לחוות גלישה לחימתית בדיוק כמו הכוחות
המיוחדים.
מדריכים מקצועיים מהיחידות המיוחדות של
צה"ל ילמדו אתכם איך עושים את זה

סנפלינג לחימתי

 1-10אנשים –  $1200לכל הקבוצה
 1-10אנשים  $1000 :לקבוצה

התוכנית כוללת:
 לימוד והתנסות בגלישה מצוק סנפלינג עם ירי -סנפלינג משולב ירי ותרגיל לחימה

הפעילויות המיוחדות שלנו

.

בקליבר  3אנו מתאימים את האימונים לצרכים ולחלומות שלך.
אנחנו יכולים ליצור חוויה מהנה עם כיף לכל המשפחה או אימון טקטי
מקצועי שיהפוך אותך למומחה ומקצועי.
הפעילות מותאמת באופן אישי על פי דרישתך ויכולה לשלב מגוון
פעילויות מהרשימה שלנו ועוד רבות נוספות.
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תוכנית בר/בת מצווה מיוחדת
פעילויות לוועדי עובדים וקבוצות מאורגנות
קורסי  V.I.Pלאנשים שרוצים אימון שהוא מקצועי ומפנק ,הכולל משימות מיוחדות ,הליקופטרים וקרבות
במדבר
שילוב מספר אטרקציות ביחד במטרה ליצור חוויה בלתי נשכחת
.
פעילויות פרטיות.
ארוחת צהרים במתחם
לפרטים נוספים צרו קשר עמנו

מרכז מבקרים
& חנות צבאית
בואו לבקר בחנות הצבאית המיוחדת בישראל!
עזרי לחימה והגנה ,ציוד טקטי ,מזכרות
מיוחדות צבאיות
בנוסף בחנות שלנו:
* דסקיות לוחם עם חריטה אישית
* סכינים מאוסף יחודי מרחבי העולם
* תצוגת נשקים מרהיבה
ועוד המון...

המלצות:
"הלכנו כמשפחה ונהנו מאוד ללמוד על
טקטיקות נגד טרור ואיך להחזיק ולירות
בנשק"
"זה היה החלק האהוב ביותר על
משפחתי מתוך כל הביקור שלנו
בישראל .כל  5הבנים שלנו בגילאי תיכון
וקולג' אהבו את זה ,וכך גם ההורים.
הסיור כלל המון אינפורמציה ,הוראות
בטיחות ,הדגמות ואפילו משחקים
מהנים .בהתחלה לא הייתי אמור לירות,
אבל האישה בקבלה שכנעה אותי,
ואני כל כך שמח שהיא עשתה זאת.
זאת הייתה הזדמנות של פעם בחיים
לראות את המאמצים של הישראלים
נגד הטרור וכמה הם מתאמצים לצמצם
את ההרוגים".
"זאת הייתה חוויה מהנה שלא תשכח
עבור משפחתי .גרם לנו להוקיר את
הגברים והנשים בצה"ל וכוחות
הנלחמים נגד הטרור וצריכים לעשות
זאת מדי יום"

"חוויה מדהימה .חובה לכל אדם שרוצה
לעבור חוויה ישראלית וללמוד על אלה
שמגינים על כל כך הרבה בחייהם .באתי
במחשבה שאני הולך לירות וזהו ,במקום
קיבלתי שיעור לחיים ויצאתי אדם אחר".
"תנו לי להתחיל בכך שאתם חייבים ללכת
למקום הזה בישראל.
כן ,אתה מקבל את ההזדמנות לירות בכמה
רובים שזה היה באמת מרגש ומהנה ,אבל
הדבר העיקרי שאתה מקבל בקליבר  3הוא
להעריך את הגברים והנשים שנלחמים נגד
הטרור ומקריבים את החיים שלהם 24/7
בשבילנו .אני לא צוחק ,זה הדבר האמיתי".
"קליבר  3הוא באמת מתקן מדהים .זאת
אקדמיה ישראלית ללוחמה בטרור המציגה
במדויק לתיירים איך להילחם בטרור ועושה
תצוגה יוצאת דופן .בנוסף ,אתה יכול לירות
באקדח ,רובה ורובה צלף .אני ממליץ בחום
על ביקור בקליבר  3וזאת תהיה חוויה
שלעולם לא תשכחו"

"חוויה בטוחה לא רחוק ממרכז ירושלים.
הצוות זהירים ,שקדנים ובטוחים במיוחד .יש
לך הזדמנות לירות על כל דבר מאקדח ועד
לרובה הצבאי החדיש ביותר".
"חוויה טובה ממש ,ירי עם מבחר גדול של
נשקים ,שיטות נגד טרור והדרכה נורא
אישית".
"זאת הייתה הפעם השלישית שלנו בקורס
וכמו תמיד היו לנו מדריכים מדרגה ראשונה.
אתה לא רק לומד לירות ,אתה גם לומד מה
הופך את המדינה ואת האבטחה למומחים.
הם דיברו בצורה מקצועית ומהלב".
"זה היה כל כך כיף שהם לימדו אותנו איך
להתאמן כמו גברים .הם היו אדיבים
ונחמדים נורא אליי ואל כולם .אני ממליץ
לכולם ללכת".

,3 קליבר

בית הספר לאבטחה ולחימה בטרור

צרו קשר
+972-50-444512 :יעל
yael@caliber-3.com
+972-02-6734334 :משרד ראשי
marketing@caliber-3.com

www.caliber-3.com

