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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:

 עדכון מצב הביטוח 
 מכתב ובקשה של רז מלכה 

 2019ודוח  אסיפה כללית 
 עדכון בנוגע לוועדה המקצועית 

 מחנה האימונים באוגוסט 
 עדכון בנוגע לפעילות הצנחנייה 

  על תרגום הסים ₪ 5,000בקשה להעביר ליוגב פנחס מקדמה 
 תקנון מקצועי 

 

 החלטות:

התקיימה השבוע פגישה בזום עם יועץ בנוגע להצעה שקיבלנו. יש כמה נתונים  .1

נתונים. אילן ממשיך ם את הנושא ולהביא שעלינו לבדוק. יניב לקח על עצמו לסכ

 בעבודה מול דימה הסוכן.

רז ביקש לדון בעניין הדרכות האיגוד אשר פוגעות, לדעתו ביכולת ההשתכרות של  .2

המדריכים בענף. הוחלט כי ההדרכות ימשיכו ורז מוזמן להדריך מטעם האיגוד. 

להתפתחות את הצנחנים לעודד  –ההדרכות מתאימות למטרות העמותה 

כן הן חייבות להמשך במתכונתן הנוכחית כדי לאפשר ליותר -מקצועית ועל

 צנחנים להשתתף ולהתמקצע.

האסיפה הכללית כנראה תתקיים בזום/שיחת וידאו. יש לבדוק מול רשם  .3

 העמותות כיצד, וזאת עקב מגבלות התקהלות.

יפרסם  לירידה בחופה והאיגוד  USPA-הוועדה המקצועית תתרגם את המלצות ה .4

 זאת באתר ויפיץ למועדונים.

מחנה האימונים של האיגוד שתוכנן להתקיים בהולנד, יתקיים בארץ בשבוע  .5

א יכלול קורסים, הדרכות ותחרויות בטאנל והו 15.8.20ועד ל 9.8.20-שבין ה

 ובאוויר.

ות האיגוד. ביום רביעי נכון להיום הצנחנייה אינם רוצים לשתף פעולה עם פעילוי .6

 אילן יעדכן את הוועד המנהל בתשובתם.הבא תתקיים פגישה ו
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ל תרגום מסך התשלום ע 5,000אילן ביקש מהוועד המנהל לאשר העברה של  .7

מתרגם אותו. ההחלטה בנושא נדחתה לסוף אוגוסט. אם עד שיוגב פנחס הסים ל

סוף אוגוסט יהיה לאיגוד אוגדן המלצות מקורי מסודר לפי הסדר הכרונולוגי של 

תהליך ההכשרה לצנחן, הכולל רגע ואזהרות כלליות, וכמובן כל המידע לקראת 

, מבחנים כתובים, טופסי מטלות לחתימת המדריכים, מבחן Dעד   Aרישיונות 

, אשר יועלה לאתר   AFFואוגדן לקורס מדריכי   AFFכתוב לסיום קואץ' ומדריכי 

איגוד אז ניתן לוותר על תרגום הסים. כל עוד סעיף זה יהיה לא יהיה מוכן 

 הרווחת בארץ. במלואו עד סוף אוגוסט, יש לתרגם את הסים בהתאמה למדיניות

 

 זהר דוידוביץ רשמה:
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