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 תרגולים להכרת החופה 

)פרט למקרים המתוארים   רגל 2,500כל תרגולי חופה יבוצעו מעל גובה אזהרה: 
 (. 11-6, 10-6באוגדן הצניחה החופשית בפרק 

 

 : צניחת הערכת מיומנותהראשונצניחה 
 

 סגירת סליידר  •

 הארכת רצועת החזה •

 היגוי הבדיקת אורך מיתרי  •

 תרגול בלימות בגובה  •

תכנון וביצוע תבנית נחיתה בעלת צלעות ברורות, צלע עם הרוח,  צלע   •
 בסיס וצלע סופית.

 

 ___________  מאמת הבקשה:
 תרגול__________ המאמת: ___________ תאריך ה חתימת 

 

 
 : שנייהצניחה 

ופניות עם  על יחס הדאייה ירודינמיקה בסיסית, השפעת הבלימהואו
 רצועות 

 

 עיניים פקוחותב  השיתרגול בלימה, חמ •

 עיניים סגורותב  השיתרגול בלימה, חמ •

 בעזרת רצועות אחוריות  360°, 180°, 90°פניות  •

 בעזרת רצועות קדמיות  360°, 180°, 90°פניות  •

תכנון וביצוע תבנית נחיתה בעלת צלעות ברורות, צלע עם הרוח,  צלע   •
 בסיס וצלע סופית.

 

 מאמת הבקשה: ___________ 
 __________ תרגולהמאמת: ___________ תאריך ה חתימת 

 

 
 הזדקרות החופה : תשלישיצניחה 

 

 בלימה בעזרת הרצועות האחוריות )סימולציה בלבד(  •

 הזדקרות מלאה בעזרת ההגאים  •

 הזדקרות מלאה בעזרת הרצועות האחוריות  •

תכנון וביצוע תבנית נחיתה בעלת צלעות ברורות, צלע עם הרוח,  צלע   •
 בסיס וצלע סופית.

 

 מאמת הבקשה: ___________ 
 תרגול__________ המאמת: ___________ תאריך ה חתימת 

 

 
 : צניחת הערכת מיומנות רביעית צניחה
 

)סימולציה   3/4, 1/2, 1/4 עומקשל הגאים ב  בלימה מטיסה איטית •
 בלבד(.

   3/4, 1/2, 1/4הגאים בעומק  תבבלימ 180°סיבוב   •

 בדיקת אורך מיתרי היגוי  •

 רגל(  2,500תרגול בלימות בגובה )מעל  •

צלעות ברורות, צלע עם   לנחיתה ברוח צד בעלתתכנון וביצוע תבנית  •
 הרוח,  צלע בסיס וצלע סופית.

 

 מאמת הבקשה: ___________ 
 תרגול__________ המאמת: ___________ תאריך ה חתימת 

 

 
 חזרה מרחוק : חמישיתצניחה 

 

 חזרה מנקודת יציאה רחוקה מהמועדון  •
o  דאייה: ההשוואת שינוי יחס 

 שימוש בהגאים  ▪

 שימוש ברצועות אחוריות  ▪

תכנון וביצוע תבנית נחיתה בעלת צלעות ברורות, צלע עם הרוח,  צלע   •
 בסיס וצלע סופית.

 

 מאמת הבקשה: ___________ 
 תרגול__________ המאמת: ___________ תאריך ה חתימת 

 
 
 
 
 
 

 פרטי המועמד: 

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

  _____________:דרכון לתושבי חוץת.ז/ __________:תאריך לידה

 _ __________________אימייל:_______טלפון:________

 __ :____________חופה ראשיתגודל וסוג 

 ___________ _____:_מספר צניחות כולל

 מספר חברות באיגוד הישראלי:______________ 
 ____________:חתימת המועמד

 _____: ____לצניחה חופשית ישראליהאיגוד בתוקף חברות 

 הוראות: 

לכן יש , Bמילוי טופס זה נדרש להשלמת הדרישות עבור רישיון 

כראוי לבקשת הרישיון וחתום לצרף עותק של טופס זה מלא 

לאיגוד הישראלי לצניחה חופשית במייל  

igudskydivingil@gmail.com 

הקורס לאמת את  בו מתקיים שעל הנהלת מועדון הצניחה 

 הסמכת מאמת טופס מיומנות זה.

יועץ בטיחות והדרכה בתוקף או  מאמת הטופס חייב להיות זו

או חבר הנהלת איגוד הישראלי   בתוקף בוחן מדריכים/מאמנים

ועליו לוודא כי האימון בוצע בהתאם למפורט  לצניחה חופשית

 (.SIM 6-11Dד' באוגדן הצניחה החופשית ) ףסעי  11-6בפרק 

פתיחה" לפחות מגובה  -ל הצניחות להתבצע באופן של "יציאהע

 רגל מעפ"ש. 5,000

 למועמד:  

באוגדן הצניחה  10-6, 11-6בקריאתך את המלצות פרק,

 (, הצגת התחייבות להטסת חופה בטוחה.SIMהחופשית )

 

 הכשרה  

 ( SIM)באוגדן הצניחה החופשית   10-6קראתי והבנתי את פרק 
 תאריך:_____________ : _________מאמת החתימת 

 # חברות באיגוד הישראלי או מספר רישיון 
באוגדן  11-6קראתי והבנתי את פרק  _______:_ניחהצ

 ( SIM)הצניחה החופשית 
 מאמת: _________ תאריך:_____________החתימת 

 _ ______:_# חברות באיגוד הישראלי או מספר רישיון צניחה 
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 אימות הבקשה 

הנני מצהיר כי בדקתי אישית את לוגבוק מבקש הבקשה 

ומצאתי תיעוד שהמועמד עומד בכל הדרישות המתוארות 

 (. SIMבאוגדן הצניחה החופשית )  111-6בפרק 

  חבר הנהלת איגוד הצניחה הישראלי 

  יועץ בטיחות והדרכה מטעם איגוד הישראלי לצניחה חופשית 

 איגוד הישראלי לצניחה  בוחן מדריכים מטעם /בוחן מאמנים

 חופשית 
 

 תאריך___________  ____: _________שם מאמת הבקשה

  _____________:_ישראלי צניחה # רישיון או # חברות איגוד

 :_____________חתימת מאמת הבקשה
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