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 טופס חידוש רישיון הדרכה/ מאמן/בוחן:

 

 שם מלא: ______________  ת"ז:________________ טלפון:____________

 

 אני מעוניין לחדש הסמכת )הקף בעיגול את ההסמכה המבוקשת(: 

 AFF/ בוחן מאמנים/ בוחן מדריכי AFFמאמן/ מדריך 

 

 מאמן:

 חתימת הבוחן/ חבר וועד  הדרישה

 12במהלך  קפיצות 15הדרכה של 

 החודשים הקודמים לבקשת החידוש

 -חתימת בוחן

 שם הבוחן: ________

 חתימה:_________

 *יש להציג הוכחות בלוגבוק

אחת לשנה  אמניםמהשתתפות בסמינר 

 מטעם האיגוד הישראלי לצניחה חופשית

  –חתימת חבר וועד בסמינר 

 שם החבר:________

 חתימה:_________

 תאריך הסמינר:_________

קורס קרקע או בהעברת  ה או סיוע הדרכ

ענון מלא של קורס קרקע )תכני יר

 (Aקטגוריה 

 -חתימת בוחן

 שם הבוחן: ________

 חתימה:_________

 יצוע: ________תאריך ב

 *יש להציג הוכחות בלוגבוק

  המלצת הבוחן לחידוש

_________________________ 

_________________________ 

 שם מלא: _____________

 חתימה: _____________
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 :AFFמדריך 

 

 חתימת הבוחן/ חבר וועד  הדרישה

  AFFקפיצות לחניכי  15הדרכה של 

החודשים הקודמים  12בקורס במהלך 

 לבקשת החידוש

 -חתימת בוחן

 שם הבוחן: ________

 חתימה:_________

 *יש להציג הוכחות בלוגבוק

אחת  AFF מדריכיהשתתפות בסמינר 

לשנה מטעם האיגוד הישראלי לצניחה 

 חופשית

  –חתימת חבר וועד בסמינר 

 שם החבר:________

 חתימה:_________

 ר:_________תאריך הסמינ

ענון מלא של יהדרכת קורס קרקע או ר

 (Aקורס קרקע )תכני קטגוריה 

 -חתימת בוחן

 שם הבוחן: ________

 חתימה:_________

 תאריך ביצוע: ________

 *יש להציג הוכחות בלוגבוק

  המלצת הבוחן לחידוש

_________________________ 

_________________________ 

 _____________שם מלא: 

 חתימה: _____________
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 : AFF/מדריכי בוחן מאמנים

 

 חתימת הבוחן/ חבר וועד  הדרישה

העברת קורס הדרכה להסמכת 

 24-אחד לפחות ב /מאמניםמדריכים

 .חודשים האחרונים

 שבו בכל תחום אחד לפחות קורס העברת

  .בוחןהינו 

 -חתימת בוחן

 שם הבוחן: ________

 חתימה:_________

 *יש להציג הוכחות בלוגבוק

 /מאמניםAFFמדריכי השתתפות בסמינר 

מטעם האיגוד הישראלי  תייםאחת לשנ

 לצניחה חופשית

  – סמינרחתימת חבר וועד ב

 שם החבר:________

 חתימה:_________

 :_________סמינרתאריך ה

נהלים של עדכון השתתפות באסיפת 

חופשית בתחום האיגוד הישראלי לצניחה 

 ההדרכה הרלוונטי אחת לשנתיים

  –חתימת חבר וועד באסיפה 

 שם החבר:________

 חתימה:_________

 תאריך האסיפה:_________

עבור  עמידה בדרישות החידוש השנתיות

  מדריך בכל תחום הדרכה בו הינו בוחן

 

יש לצרף את הטבלה הרלוונטית חתומה ע"י 

 בוחן

או חבר בוועדה  המלצת הבוחן לחידוש

המקצועית של האיגוד הישראלי לצניחה 

 חופשית

 

_________________________ 

_________________________ 

 שם מלא: _____________

 חתימה: _____________

 


