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 מיומנויות קבוצתיות  דיוק בנחיתה  נפילה חופשית  

 רישיון 
מספר  

 צניחות כולל 

זמן נפילה  

 בדקות מינימלי 

מרחק ממטרה  

 מוצהרת 
 הערות מספר צניחות מבנה  מספר קפיצות 

A 25 15 20  מפורט בכרטיס מיומנויות  - 5 מטרים 

B 50 30 10  ומעלה משתתפים   3מיתוכן כוללות  5לפחות  10 10 מטרים 

C 200 60  2  ומעלה משתתפים  4מיתוכן כוללות   10לפחות  50 25 מטרים 

D 500 180  2  ומעלה משתתפים  8מיתוכן כוללות   25לפחות  100 50 מטרים 

    

 )אין למלא חלק זה המובא כמידע למאמת הבקשה(  :סיכום דרישות מבנה ודיוק לרשיונות השונים

 ניסיון מקצועי 

 מספר צניחות כולל:___________ 
 _____:זמן נפילה חופשית מצטבר )דקות: שעות( _____

 דגם החופה וגודל ___________________________ 
 

 טבלת מיומנויות 

 
 החל מרשיונך הנוכחי הגבוה ביותר  נתוניךהשלם את 

 

 ________________  - Aרישיון  

  Aעבור לטופס מיומנות לרישיון   Aאם אין ברשותך רישיון  )
 (  הישראליאיגוד הצניחה אתר ההנמצא ב

 
 
 
 
 
 

 

 אימות הבקשה 

 צניחה בשיטת מדריך ע"י יכול להתבצע B-Cרישיון שות ל אימות בק

AFF  .מטעם איגוד הצניחה הישראלי 

ע"י בוחן/ יועץ בטיחות מטעם  יכול להתבצע Dאימות בקשות לרישיון 

של איגוד הצניחה ת המקצועי הוועדהחבר איגוד הצניחה הישראלי או 

 הישראלי. 
 

 : מאמת הבקשה  סמן את הסמכת

 

  הישראלי  איגוד הצניחהשל   תהמקצועי בוועדהחבר 

 מטעם איגוד הצניחה הישראלי  בוחן 

 איגוד הצניחה הישראלי  מטעם יועץ בטיחות והדרכה 

 שיטת ה ב צניח מדריךAFF איגוד הצניחה הישראלי  מטעם 

 

 הבקשה _____________________  תשם מאמ

 ___ מספר חבר איגוד/ רישיון______________

 __ ___חתימת המאמת__________________

 ____ _________תאריך________________

              

 פרטי המועמד: 

   :הדרישות בוצעו בהתאם להנחיותמצהיר כי כל  (המועמד) הנני
 משפחה:______________ _____________:_פרטי  שם

   _____________ דרכון לתושבי חוץת.ז/ __________תאריך לידה

 _____________המועמד____חתימת 

 _______________ _____אימייל:_______טלפון:________
 

 
 ________________ )או מלא את הפרטים מטה( - Bרישיון  

 

 מספר קפיצה / תאריך  דרישה 
ראשי  
 תיבות 

מדריך 
 מאמת 

   נחיתות דיוק  10

   צניחות מבנה  10

 הטסת חופה 
צרף לבקשה טופס הטסת חופה מלא  

  וחתום

   מים אימון 

  תאריך:                     ציון %     ציון בחינה 

 
 
 
 
 
 

 

 ________________ )או מלא את הפרטים מטה( - Cרישיון  
 

 מספר קפיצה / תאריך  דרישה 
ראשי  
 תיבות 

מדריך 
 מאמת 

   נחיתות דיוק  25

   צניחות מבנה  50

  תאריך:                     ציון %     ציון בחינה 

 
 
 
 
 
 

 

 Dרישיון  
 :מלא את הפרטים מטה

 או חבר הנהלת איגוד הצניחה יאומת ע"י יועץ בטיחות והדרכה 
 

 מספר קפיצה / תאריך  דרישה 
ראשי  
 תיבות 

מדריך 
 מאמת 

  תאריך:                     ציון %     ציון בחינה 

  :סעיפים הבאיםמה 1/5דרוש לפחות בנוסף 

  .  2 .1 צניחת לילה 

   נחיתה במים 

   ( 50)  דיוק בנחיתה

   ( 100צניחות מבנה ) 
  *במגע  מבנה חופות

    ( 3)לפחות 

 
 
 
 
 
 

 

 להפחית את הסיכון * ביצוע מבנה תחת חופה הינו ענף מסוכן מאוד בספורט ומצריך ציוד מתאים והדרכה נאותה על מנת 

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 

 __ ____# צניחה 

  

 ___ ___# צניחה 

  

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 

 __ __________תאריך:  _______# צניחה 


