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 לכבוד:

 מדריכים אשר קיבלו הכרה כמדריכים מטעם האיגוד

 

 תנאים לחידוש רישיון ההדרכה מטעם האיגודהנדון: 

 מדריך יקר שלום רב,

של אותה  30/11כדי לשמור על רישיון ההדרכה ולחדשו משנה לשנה עליך לשלוח בכל 

 השנה את האישורים הבאים:

רישיון בתוקף של האיגוד הישראלי לצניחה חופשית )כולל אישור רפואי תקף ואישור  .1

 ביטוח תאונות אישיות(

רישיון ההדרכה ניתן במהלך שנים עשר ן לחדש ללא כל הדרישות הבאות אם *****נית

 החודשים שקדמו לבקשה )אנא שלחו הוכחה לכך(

החודשים הקודמים לבקשת  12מהלך ב בקורס  AFF לחניכייצות קפ 15הדרכה של  .2

 החידוש.

אחת לשנה מטעם האיגוד הישראלי לצניחה חופשית  AFF מדריכיהשתתפות בסמינר  .3

 (.2020)החל מינואר 

 (Aענון מלא של קורס קרקע )תכני קטגוריה ירת קורס קרקע או הדרכ ביצוע .4

או של הוועדה המקצועית של האיגוד הישראלי  AFFקבלת החתימה של בוחן מדריכי  .5

 לצניחה חופשית או מי מטעמה שהוסמך לחתום בשמה.

 ***צנחן לא יכול לחתום על חידוש הרישיון של עצמו.

מחדש  AFFחידוש רישיון גבוה יותר מחדש אוטומטית את הרישיון הנמוך ) לדוג': 

 (.באותו תחום את הרישיונות תחתיו אוטומטית קואצ', רישיון בוחן מחדש אוטמטית

 בברכה,

 אילן דהן

 יו"ר האיגוד הישראלי לצניחה חופשית
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 אשר רישיונם אינו בתוקף ומעוניינים לחדשו:  AFFנספח למדריכי 

 ומעוניין לחדשו: אינו בתוקף מדריך אשר רישיונו

  –אם עדיין לא עברו שנתיים ממועד פקיעת התוקף 

 מבחן עם בוחן מוסמך מטעם האיגוד הישראלי לצניחה חופשיתעליו לעבור קפיצת  .1

 ומעלה 80עליו לעבור מבחן עיוני למדריכים בציון  .2

 עליו לעבור סמינר ריענון אישי. .3
אם עמד בכל התנאים הללו בהצלחה והגיש זאת מגובה בהוכחות בכתב לאיגוד הישראלי 

 יחודש רישיון ההדרכה שלו. –לצניחה חופשית 

  –ים ממועד פקיעת התוקף אם עברו שנתי

 עליו להבחן בקורס קרקע .1

 Dעליו לעבור הערכה לקטגוריה  .2

 עליו לקפוץ שתי קפיצות מבחן עם בוחן מוסמך מטעם האיגוד הישראלי לצניחה חופשית .3

עליו להעביר תחקיר מלא אחרי צניחה בפיקוח בוחן מוסמך מטעם האיגוד הישראלי  .4
 לצניחה חופשית

 ומעלה 80למדריכים בציון עליו לעבור מבחן עיוני  .5

 עליו לעבור סמינר ריענון אישי .6

 

 

 

 

 


