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 1/2019 קצועיתמ הוועד פרוטוקול

 201912.16. מיום

 : מנהל משתתפים חברי וועד

 עדי אטקין –, חבר וועד מנהל זהר –אילן דהן, מזכירת האיגוד  -יו"ר הוועד המנהל 

 משתתפים חברי הוועדה:

עדי אטקין, יגאל פלדמן, יקיר דסקל, גל פלד, עידו הולץ, גלעד יו"ר הוועדה,  –אדם סעדון 

 פנחס, נדב שני

 

 על סדר היום:

 קריטריונים לבוחנים בכל התחומים -

 בחינת תיקי המועמדים להיות בוחנים של האיגוד -

 שונות -

 

 ות:מלצה

 יש צורך בשינוי בדרישות המינימום למינוי בוחנים מכל הסוגים.  .1

 כל בוחן שנידון יקבל מכתב תשובה על הבקשה בצירוף הדרישות הנדרשות. .2

ידי היצרן. האיגוד יכיר בהסמכות -מדריכי טנדם ובוחני טנדם יוסמכו רק על .3

 אלו.

 פירוט:

צטרך לעמוד בתנאי כל מועמד המעוניין להתמנות לבוחן י -השינויים המומלצים  .1

 הסף של חמש שנים רצופות בספורט.

 קורס בוחנים בכל סוג הדרכה אינו נדרש בארץ.

  – בוחן מאמנים

  ביצע קורס מאמנים בהשגחתו של בוחן מאמנים מנוסה בתוקף וקבלת

 קורס אחד במקום שניים(-)ההתאמה .המלצה מאותו בוחן

  – AFFבוחן מדריכי 

 ע קורס מדריכי וביצAFF דריכי בהשגחתו של בוחן מAFF  מנוסה בתוקף

 קורס אחד במקום שניים(-)ההתאמה .וקבלת המלצה מאותו בוחן

  צניחות כמעריך בקורס מדריכי  30ביצועAFF  בהשגחת בוחן מדריכי

AFF  אחר אשר מנוסה ובתוקף )הצניחות רשומות וחתומות בטופס

 במקור( 50במקום  30 -הערכת בוחנים(. )ההתאמה

 מכתבי תגובה מטעם הוועדה )מפורטים בנפרד(.יישלחו  .2

 1.6.20 -ידי האיגוד והאכיפה תתחיל החל מ-המלצה זו תפורסם על .3

  



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

 

 

 

 

 המועמדים:בחינת 

הערכות קרקע, חסר  25-הערכות אוויר ו 25 - חסר הערכות בקורס – יוגב פנחס

 העברת קורס בהשגחת בוחן מוסמך אחר.

 מטעם היצרן.  UPTעליך לעשות בוחן  – דניאל יאיר מאיר

הערכות קרקע, חסר העברת קורס בהשגחת  25-הערכות אוויר ו 25חסר  – איליה

 קורסים קרקעיים. 15בוחן מוסמך אחר. חסר 

 הערכות קרקע. 25-הערכות אוויר ו 25קורסים קרקעיים.  10חסר  – ארנון זמורה

 הערכות קרקע 25-הערכות אוויר ו 25קורסי קרקע,  14חסר  – רז מלכה

 

 שונות

 של הרישיון אשר הקבלההאיגוד י   FAI רישיון כל מדינה שמנפיקהחידוד העובדה כי 

 לא לשנה(.  –)עד סוף התוקף שמופיע ברישיון המקביל 

 

 

 

 

 

 רשמה: זהר דוידוביץ

 אישרו:

             __________           ___________                 __________           _____________ 

 

יו"ר הוועדה                  חבר וועדה                 מזכירת האיגוד                חותמת האיגוד                            

 שם מלא:

 ת"ז:

 

 


