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 לכבוד:

 בוחנים אשר קיבלו הכרה בעבר מטעם האיגוד

 מועמדים להיות בוחנים מטעם האיגוד

 

 הנדון: תנאים לחידוש או להגשת בקשה של בוחן מטעם האיגוד הישראלי לצניחה חופשית

 שלום רב,

אנו מביאים לידיעתכם כי לאור החלטה שהתקבלה בוועד מנהל של האיגוד  .1

לא יינתן חידוש אוטומטי של רישיון הבוחן   23.9.2019מיום  3/2019בפרוטוקול 

הישראלי מדי שנה אלא, בוחן שירצה לחדש את רישיונו יתבקש להגיש בקשה בכתב 

מכתב זה ולהציג  בכל שנה, לפי התנאים המפורטים בהמשך 30.11 -עד ליום ה

 הוכחות כי אכן הוא עומד בתנאים הנדרשים לבוחן:

העברת קורס הדרכה להסמכת  –מדריכים המבצעים קורסי הכשרה בוחני  .1

 אחד לפחות קורס, והעבירו חודשים האחרונים 24-מדריכים אחד לפחות ב

  .בוחןהינו  שבו בכל תחום

עבור מדריך בכל תחום הדרכה בו הינו  עמידה בדרישות החידוש השנתיות .2

 .בוחן

חתימה של בוחן מדריכים כשיר אחר או חתימת הוועדה מקצועית של  .3

האיגוד הישראלי לצניחה חופשית על טופס חידוש לוודא עמידה בתנאי 

 בוחן מדריכים אינו רשאי לאשר חידוש לעצמו. –החידוש. ****שימו לב 

גוד הישראלי לצניחה חופשית נהלים של האיעדכון השתתפות באסיפת  .4

 (.2020בתחום ההדרכה הרלוונטי אחת לשנתיים )החל מינואר 

 AFFעבור מדריכי מקצועי  מחויבים להשתתף בסמינר  AFFבוחני מדריכי  .5

החודשים שקדמו  24-ב  חופשיתמקצועי מטעם האיגוד הישראלי לצניחה 

 (.2020לחידוש)החל מינואר 

 

  :לחידוש רישיון בוחן פג תוקף תנאים .2

סייע בקורס בוחני מדריכים בתחום הרלוונטי בפיקוח של מדריך בוחן וקיבל  .1

 את אישור המדריך הבוחן המפקח בכתב. 

 חידוש לעצמו. מדריך בוחן אינו רשאי לאשר –****שימו לב 

 עמידה בדרישות החידוש השנתיות של תחום ההדרכה הרלוונטי. .2

-לחידוש והוכחת עמידה בתנאים הרשומים בסעיפים א' והגשת טופס בקשה  .3

 ב'.

בסמינר מקצועי מטעם האיגוד הישראלי לצניחה חופשית  השתתף .4

 (.2020החודשים שקדמו לחידוש)החל מינואר  24-ב   AFFלמדריכי
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 :בקורס בוחנים בתחומים השונים להשתתפותתנאי הסף  .3

 :מאמניםן בוח .1

 בתוקף מטעם האיגוד הישראלי. הדרכה כלשהובעל רישיון  .א

 קפיצות הדרכה כמאמן. 100ביצע לפחות  .ב

 (.AFFקורסי קרקע עצמאית )בהשגחת מדריך  15העביר לפחות  .ג

 :AFFבוחן מדריכי  .2

 בתוקף מטעם האיגוד הישראלי. AFFבעל רישיון מדריך  .א

 .AFFכמדריך קפיצות הדרכה  100ביצע לפחות  .ב

 (.AFFקורסי קרקע עצמאית )בהשגחת מדריך  15העביר לפחות  .ג

 :טנדםבוחן מדריכי  .3

 בתוקף מטעם האיגוד הישראלי. טנדםבעל רישיון מדריך  .א

 .כמדריך טנדםקפיצות הדרכה  100ביצע לפחות  .ב

 (.AFFקורסי קרקע עצמאית )בהשגחת מדריך  15העביר לפחות  .ג

 בתחומים השונים: בוחן לקבלת רישוןהנוספות דרישות ה .4

 בוחן מאמנים: .1

 מטעם איגוד הצניחה הישראלי.בתוקף  מאמןבעל רישיון  .א

החודשים האחרונים או  12צניחות כמאמן במהלך  100ביצע לפחות  .ב

 צניחות כמאמן במצטבר. 300לפחות 

 .(AFF)בהשגחת מדריך קורסי קרקע  25לפחות עצמאית ביצע  .ג

גחת בוחן שמאמנים בהצניחות כמעריך בקורס  25ביצע לפחות  .ד

מנוסה אחר בתוקף )הצניחות רשומות וחתומות בטופס הערכת 

 בוחנים(.

הערכות להדרכה על הקרקע בקורס מאמנים כולל  25ביצע לפחות  .ה

ובתוקף מנוסה מאמנים אחר הערכה, ניקוד, תחקור בהשגחת בוחן 

 אחר בתוקף )הצניחות רשומות וחתומות בטופס הערכת בוחנים(.

 ה קורס בוחני מאמנים.סיים בהצלח .ו

 בתוקף מטעם האיגוד הישראלי. Dבעל רישיון  .ז

של בוחן מאמנים מנוסה בתוקף בהשגחת קורסי מאמנים  2ביצע  .ח

 וקיבל המלצה מאותו בוחן.

מטעם איגוד הצניחה  למאמניםהשתתף בישיבת עדכון נהלים  .ט

 החודשים האחרונים. 24במהלך  הישראלי
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 :AFFבוחן מדריכי  .2

 .בתוקף מטעם איגוד הצניחה הישראלי AFFמדריך בעל רישיון  .א

 .AFFהדרכה בשיטת צניחות  500ביצע לפחות  .ב

 .(AFF)בהשגחת מדריך קורסי קרקע  50ביצע עצמאית לפחות  .ג

בהשגחת בוחן  AFFדריכי צניחות כמעריך בקורס מ 50ביצע לפחות  .ד

תוקף )הצניחות רשומות וחתומות ובמנוסה אחר אשר  AFFמדריכי 

 הערכת בוחנים(.בטופס 

הערכות להדרכה על הקרקע בקורס מאמנים כולל  25ביצע לפחות  .ה

אחר אשר מנוסה  AFFבוחן מדריכי הערכה, ניקוד, תחקור בהשגחת 

 )הצניחות רשומות וחתומות בטופס הערכת בוחנים(.ובתוקף 

 .מדרכיםסיים בהצלחה קורס בוחני  .ו

 בתוקף מטעם האיגוד הישראלי. Dבעל רישיון  .ז

 אחר אשר AFFמדריכי של בוחן בהשגחת  AFFמדריכי קורסי  2ביצע  .ח

 בתוקף וקיבל המלצה מאותו בוחן.ומנוסה 

מטעם איגוד הצניחה  AFFלמדריכי השתתף בישיבת עדכון נהלים  .ט

 החודשים האחרונים. 24הישראלי במהלך 

 בוחן מדריכי טנדם: .3

 בתוקף מטעם איגוד הצניחה הישראלי. טנדםבעל רישיון מדריך  .א

 .טנדםצניחות  500ביצע לפחות  .ב

 .(AFF)בהשגחת מדריך קורסי קרקע  50ביצע עצמאית לפחות  .ג

בהשגחת בוחן מדריכי  טנדםצניחות כמעריך בקורס  25ביצע לפחות  .ד

AFF  אחר אשר מנוסה ובתוקף )הצניחות רשומות וחתומות בטופס

 הערכת בוחנים(.

 מדריכי טנדםהערכות להדרכה על הקרקע בקורס  25ביצע לפחות  .ה

אחר אשר  AFFכולל הערכה, ניקוד, תחקור בהשגחת בוחן מדריכי 

 מנוסה ובתוקף )הצניחות רשומות וחתומות בטופס הערכת בוחנים(.

קיבל המלצה להיות בוחן מטעם יצרן מערכת הטנדם בה מעוניין  .ו

 סמך כבוחן.להיות מו

 .ן מדריכי טנדםורס בוחסיים בהצלחה ק .ז

 בתוקף מטעם האיגוד הישראלי. Dבעל רישיון  .ח

אחר  טנדםשל בוחן מדריכי  תהשגחטנדם בקורסי מדריכי  2ביצע  .ט

 אשר מנוסה ובתוקף וקיבל המלצה מאותו בוחן.

מטעם איגוד הצניחה  טנדםלמדריכי השתתף בישיבת עדכון נהלים  .י

 החודשים האחרונים. 24הישראלי במהלך 
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המסמכים  העברה ואישור להכשרה כבוחן תכנס לתוקף רק לאחרבקשה  .4

 :ע"י איגוד הצניחה הישראלי  הבאים

 טופס מיומנות בוחן מלא וחתום בהתאם לתחום המבוקש. .א

טופס הערכת ביצועים באוויר של המועמד בו מתועדות צניחות  .ב

 ההערכה, תאריכים, מיקום והבוחן המפקח על ההכשרה.

בקרקע להערכת הדרכת של המועמד בו טופס הערכת ביצועים  .ג

 מתועדים, תאריכי ההערכות, מיקום והבוחן המפקח על ההכשרה.

רישום בלוגבוק המתעד את כל הצניחות, צניחות עם חניכים  .ד

 וצניחות הערכה.

רישום ממועדון הצניחה המתעד את כל הצניחות, צניחות עם  .ה

 חניכים וצניחות הערכה.

ה אחרת לביצוע הדרכות בקורסי תיעוד שיבוץ או תשלום או הוכח .ו

 הקרקע לעמידה בדרישות הקבלת ההסמכה.

 התנאים לבוחן ותיק שיכול להסמיך בוחנים להלן: .5

בוחן מטעם האיגוד הישראלי בלפחות שני תחומים מהבאים: בוחן  .א

 , בוחן טנדם, בוחן מאמנים.IAD,  בוחן מדריכי AAFמדריכי 

 12מיתוכם במהלך  2קורסי בוחנים,  3חייב לסייע בלפחות  .ב

 החודשים האחרונים.

 מסייע בשני קורסי הבוחנים הראשונים. (1)

 מוביל את קורס הבוחנים השלישי. (2)

 על הבוחן לקבל המלצה מבוחן אחר. .ג

 .על הבוחן קבל אישור מאיגוד הצניחה הישראלי .ד

בוחן בכל תחום המעוניין לחתום/ לתת המלצה על בוחן/מועמד אחד חייב  .6

קורסי הדרכת בוחנים בהם הוא המדריך  5לפחות להיות בעל נסיון של 

 הראשי.

 

 אנא עיינו בכל המידע הנ"ל לפני הגשת הבקשה לוועדה המקצועית של האיגוד.

 .31/12/2019ניתן להגיש את כל החומרים לשנה הנוכחית עד לתאריך 

 igudskydivingil@gmail.comלשאלות ובירורים מוזמנים לפנות למייל : 

 בברכה,

 אילן דהן

 יו"ר האיגוד הישראלי לצניחה חופשית

mailto:igudskydivingil@gmail.com

