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  20202.פרוטוקול וועדה מקצועית 

 12.10.2020מיום 

 ובהשתתפות חברי וועד מנהל ZOOMהפגישה נערכה באמצעות אפליקציית 

משתתפים: אילן דהן )יו"ר האיגוד(, גלעד פנחס )יו"ר הוועדה המקצועית(, גל פלד 

וועדה(, יגאל פלדמן )חבר  )חבר וועדה(, נדב שני )חבר )חבר וועדה(, יקיר דסקל

יעד ברק )וועדת ביקורת(,  עידו הולץ )חבר וועדה( גלעד יצחק )חבר וועדה(, וועדה(,

זהר דוידוביץ )מזכירת   )חבר וועד מנהל(, עדי אטקין )חבר וועד מנהל(, יניב ביטון

 , רמי מור זהבי )חבר איגוד(האיגוד(

 על סדר היום:

 .אחריות מקצועית מדריכים .1

 י לאיגוד., בניית תקנון מקצועUSPA-קבלת המלצות ה .2

 שיונות צניחה ורישיונות הדרכה.יהנפקת ר .3

 

 החלטות:

הסביר את הפן המשפטי של אחריות מקצועית של מדריכים ווועד מור זהבי רמי . 1
הובן כי יש קושי והאיגוד וגם המדריכים חשופים מכיוון שאין . מנהל של האיגוד

רמי המליץ לאיגוד להיות מבוטחים בביטוח  תקנון מקצועי ברור ומוגדר לאיגוד.
 ריות מקצועית.אח

-יו"ר האיגוד הציע שתי חלופות לפתרון הבעיה. חלופה ראשונה היא להצטרף ל.  2

USPA  לפעול תחתם באופן מלא, כאחת מתוך המדינות בארה"ב. חלופה שנייה ו

  SIM -כפי שהן מפורטות ב  USPA-היא לאמץ באופן מלא ומותאם את המלצות ה

. הוחלט פה אחד על USPA-ולאמץ גם את תהליך ההכשרה וההסמכה של ה  IRM-וב
 בהורהק הכללית באספה לאישור זו החלטה להביא הוחלט כן כמוהחלופה השנייה. 

 .)שיעודכן ברשם העמותות( העמותה תקנוןל זה סעיף ולאחר אישורה להוסיף

, האיגוד והוועדה המקצועית יבנו USPA-. כשיאושר באסיפה לקבל את המלצות ה3
השתלמות ייעודית של יומיים שבה הם יעברו סמינרים כדי ליצור סטנדרט אחיד 

-ליך ההכשרה ובהדרכה. בהשתלמות זו יושם דגש על תהליך הכשרת חניכים בבתה

AFF   ובחינות הרישיון לרישיוןA  ו-B האיגוד מתכוון להשלים את  2021. במהלך

לענף בארץ, והחלת המלצות אלו באופן   USPA-התאמת כלל החומר המקצועי מה
 מלא על כל חברי האיגוד ומדריכיו.
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 אישרו:

 שם מלא:     ___________            ___________             ___________

 ת"ז:            ___________            ___________             ___________

 ___________            ___________             ___________      חתימה:

 חבר וועדה                    חבר וועדה                      יו"ר הוועדה                   

 

 


