
 (58-000765-6האיגוד הישראלי לצניחה חופשית ) ע"ר מספר 

 

 

 

 

 

 

 3/2019וועד מנהל  פרוטוקול

 23.09.2019 מיום

 : משתתפים חברי וועד

דימה בוזוליאק,  -חבר וועדדר נחום,  -חבר וועד יניב ביטון,  -חבר וועד אילן דהן,  -יו"ר 

 זהר דוידוביץ -מזכירה וחברת וועד 

 חסרים חברי וועד:

 חבר וועד –חבר וועד, עדי אתקין  –חבר וועד, עודד אופיר  –נאור רדמי 

 על סדר היום:

  נציגUSPA  

 חידוש חברות בתחילת כל חודש 

 בחירה ומינוי של רואה חשבון לאיגוד 

 אישור עו"ד לאיגוד 

 דיון על מועמדים לתחרויות בינלאומיות 

 בקשות מדריכים לקבלת הסמכה כבוחנים 

 ביטוח תאונות אישיות לחברי האיגוד 

 תכנית הליגה והתחרויות בטאנל לכל הצנחנים 

  כספים, ניהול תקין וכדומה –סקירה כללית על מצב האיגוד 

 שונות 

 החלטות:

בחודש. יישלחו תזכורות לצנחנים על ידי  1חידוש חברות ייעשה מעתה רק בכל  .1

 אושר פה אחד. –המזכירה עד לבניית מערכת התזכורות 

 –רואה חשבון לאיגוד יהיה צוריאל עמיר. ייכתב הסכם והוא יובא לאישור הוועד .2

 אושר פה אחד.

יתנהלו מול  –( canopy pilotingהנציגים להתחרות בקטגוריית ניהוג חופה ) .3

אושר  –סוזאנה אלקין, רז מלכה, טום סילבר –התאחדות אילת )בעזרת האיגוד( 

 פה אחד.

יש לזמן וועדה מקצועית בעקבות הבקשה למינוי בוחנים חדשים. יישלחו  .4

זימונים ל: עומרי ליטבין, עידו הולץ, ינון רז, עדי אטקין, נדב שני שכיהנו בוועדה 

 אושר פה אחד. –הקודמת

על המועמדים ועל מחזיקי הבוחן כיום יהיה להגיש את כל מסמכיהם לוועדה  .1

האיגוד ישלח מכתב מסודר  המשיך לשמש כבוחנים(המקצועית. )כל שנה מחדש כדי ל

שמודיע כי כל מי שרוצה יצטרך להגיש בקשה מסודרת לחידוש רישיון הבוחן כל שנה 
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אין חידוש אוטומטי של בוחנים משנה לשנה, יהיה עליהם לדווח על השנה  –

 אושר פה אחד. –האחרונה לפני אישור חידוש 

 אושר פה אחד. –סגרת חברות באיגוד יהיה ביטוח חובה בסיסי במ 2020משנת  .5

 אושר פה אחד. –יוגב פנחס ידווח על תחקירי תאונות מטעם האיגוד   .6

באסיפת החברים הקרובה יוצג בפני הצנחנים תקציב הספורט של האיגוד אשר  .7

 7-6תחרויות בשנה. יפורסם לוח של  4-יינתן לספורטאי האיגוד המשתתפים ב

אושר  – 2020לקראת עונת התחרויות של  2019תחרויות שנתיות בסוף דצמבר 

 פה אחד.

אושר פה  -כיבוד ₪   500לפרסים.₪  1500בתחרות אליפות ישראל: האיגוד יממן  .8

 אחד.

 .פרקים 6כבר תורגמו  –תרגום הסים עדכון על  .9

 קורסיםה, בינואר לארץ נמסרו פרטים על הגעתו –מייקל וודקינס  uspaנציג  .10

 כינוס הוועדה מקצועית ועוד. , שיועברו במסגרת הביקור

 

 

 זהר דוידוביץ רשמה:

 אישרו:

          __________           ___________                 __________           _____________ 

 

 ת האיגודיו"ר האיגוד                 חבר וועד                        מזכירת האיגוד                חותמ            

 שם מלא:

 ת"ז:

 

 


