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 : משתתפים חברי וועד

זהר  -דר נחום, מזכירה וחברת וועד  -יניב ביטון, חבר וועד  -אילן דהן, חבר וועד  -יו"ר 

 דימה בוזוליאק -, חבר וועדעדי אטקין –, חבר וועד נאור רדמי -דוידוביץ, חבר וועד

 על סדר היום:

 סיכום מחנה האימונים 
 ביטוח 

 משלחת האיגוד לדובאי 
  2020אליפות ישראל 

  מצבתמונת  –רישיונות והסמכות 
  2019דו"ח 

 שונות 

 

 החלטות:דיון ו

כיף. בכל מועדון -מחנה האימונים התקיים בשני מועדונים: פרדייב וסקאי .1

, ופריפליי. סה"כ MFSוויי, ביג  –המחנה חולק לקבוצות לפי קטגוריות 

 מאמנים. 7צנחנים,  48 –משתתפים במחנה האימונים 

כרגע הוצע לנו להתקדם עם ביטוח המכסה את הוועד המנהל ואת המדריכים  .2

אשר עובדים בימי הדרכה מטעם האיגוד בלבד ולא בעבודתם השוטפת 

במועדונים. הוחלט פה אחד להמשיך בטיפול בביטוח ולהתייעץ עם צנחנים בעלי 

 ידע משפטי. דר יתאם את הפגישה.

מטעם האיגוד למנהרת הרוח ולמועדון הצניחה הועלתה הצעה להרכיב משלחת  .3

בדובאי. משרד הספורט קיבל את הבקשה והעביר לנו טפסים למילוי. המשלחת 

תהיה מורכבת ממקצוענים בתחום הצניחה שייצגו את ישראל. המשך טיפול 

 כאשר ייפתח השמיים.

אליפות ישראל וכל מיזמי ההדרכה מושעים עד להודעה חדשה עקב הסגר  .4

 במדינה.

 חסר חומר מקצועי כדי להמשיך להסמיך צנחנים להדרכה ולרישיונות לפי .5

-ידי היו"ר להשתמש ברקע המקצועי שמציע ה-כן הועלתה הצעה על-דרגות. על

USPA  זאת עד שייבנה תקנון מקצועי  הסים. –, כלומר ספר ההמלצות שלהם

כולל ומקיף לאיגוד. הוחלט להעלות בפני האסיפה הכללית שתי אפשרויות: 

א או להפסיק את פעילות האיגוד כליל עד לבניית התקנון המקצועי המל

 .USPA-להסתמך על הידע שמציג ה
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 לתשובה מהרו"ח שכרגע אין מענה לשיחות אליה. מחכים  – 2019דוח  .6

לקיים אסיפת חברים בנובמבר שתכלול את הסמינר הוחלט  –אסיפת חברים  .7

 וירטואלי.כנס  –ועיות ועוד ומאמנים, הרצאות מקצ השנתי למדריכים

 

 זהר דוידוביץ רשמה:
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