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 פרטי המועמד 

  .(IRM -אוגדן ההדרכה )כפי שמפורט ב האיגוד הישראלי לצניחה חופשית הדרישות בוצעו בהתאם להנחיותמצהיר כי כל  (המועמד) הנני

 : ________ומעלה( B) באיגוד הצניחה הישראלי רישיון צניחה משפחה:______________שם  ______________ :פרטי  שם

 )בשעות(:_________   זמן נפילה חופשית מצטבר ______ _מספר צניחות כולל:___ תוקף החברות:_________

  _____עיר:_______ ______________________________ טלפון: _______________ כתובת:________________________ :אימייל

 תאריך לידה:_____________ ,  ז/נמין: 

 . מידע אודות הסמכתי עשוי להתפרסם באתר האיגוד לאחר קבלת ההסמכההי כ הנני מאשר/ת

 על המועמד לחתום כאן:__________ בעתיד צניחה לחניכים  תיעוד החתימה עבור אימות הגשת טפסי רישיונות אישור הכתוב ו לצורך

 טרם הגעה לקורס המאמנים

 מהשאלות לבחינה של קורס המאמנים.  80%על   ענה נכון .1

____________      ______________     __ _________ 

 תאריך               רישיון צניחהשם בוחן הקורס               

 

 צניחה חופשית מלא לסייע בקורס קרקע ראשוני  .2

 ___________     ______________      ____________ 

 תאריך               ישיון צניחהרהקורס            מדריך שם 

 

( בסקירת קורס IRM: פנו לחלק עבור המאמן באוגדן ההדרכה )מועמדים

המאמנים. חלק מהדרישות להסמכה מופיעות רק שם וחלק מופיעות גם  

 )חלק מהדרישות ניתן להשלים לפני הקורס או במקביל אליו(. בטופס זה

חודשים  12חתימות על דרישות הקדם להסמכה בתוקף עד לכל היותר 

 מועד ביצוע הקורס. טרם

תעד שהמועדים עמדו בכל כדי להשתמשו בטופס זה : הבקשה מאמתי 

 דרישות ההסמכה. דרגת החותם הנדרשת מופיעה בסמוך לכל סעיף. 

אישי כי המועמד ביצע את הדרישה  אימתו באופןכי  יםמצהיר  החותמים

 תמו.הספציפית עליה ח

 אימות הבקשה

 עמד/ה בהצלחה בדרישות הבאות: )מלאו את שם המועמד( ____________________ הנני מצהיר כי

 במהלך קורס המאמנים 

קורס   מתוך נושאימודרכים  שיעורים שניה בהצלחה /לימד .3

 צניחה הראשוני ה

 ___________     ______________      ____________ 

 תאריך              רישיון צניחההקורס             מעריךשם 

 ___________     ______________      ____________ 

 תאריך              רישיון צניחהשם מעריך הקורס            

 

 : שלבים עבור קרקע הערכותהעביר/ה בהצלחה שתי  .4

 __________   ____________   ___________ : 1-שלב ח'

 תאריך             רישיון צניחהם בוחן הקורס    ש  

 ___________ : __________   ____________   2-שלב ח'

 תאריך             רישיון צניחהשם בוחן הקורס      

 

 הדגימ/ה יכולת להעביר משוב יעיל  .5

 ___________     ______________      ____________ 

 תאריך              רישיון צניחהשם מעריך הקורס            

 

 חניך לפני צניחה נכונה לציוד  תבדיק ביצע/ה .6

 ___________     ______________      ____________ 

 תאריך              רישיון צניחהשם מעריך הקורס            

 

 השתתף/ה בכל חלקי קורס המאמנים  .8

      ____________ ___________     ______________ 

 תאריך                רישיון צניחההקורס              בוחןשם 

 

 עבור שלבים:  אווירה בהצלחה שתי הערכות /ביצע .9

 : __________   ____________   ___________ 1-שלב ח'

 תאריך             רישיון צניחהשם בוחן הקורס      

 __________   ____________   ___________ : 2-שלב ח'

 תאריך             רישיון צניחהשם בוחן הקורס      

 

 המלצת הסמכה 

 

מאמן צניחה להסמיכו כוממליץ עמד ומהאת אני בחנתי 

חופשית.  המועמד/ת הדגים יכולת ללמד נושא כללי בקורס  

לבצע אימון מיומנויות  הצניחה הראשוני בהשגחת מדריך, 

קבוצתיות, לפקח בצניחה על חניכים המתאמנים על מיומנויות  

ענון לצנחנים בעלי י ענון קרקעי וצניחות רי קבוצתיות ולבצע ר

 רישיון צניחה. 

___     ___________         _____________ 

     רישיון צניחה    שם בוחן הקורס              

 

     ____________             ______________ 

 הקורסתאריך חתימת בוחן הקורס           

 

__________________ 

 מועדון הצניחה בו התקיים הקורס

   


