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  טנדם

  

  מבוא

צניחת טנדם הנה סוג של צניחה חופשית כאשר מדריך מוסמך המצויד במערכת צניחה מיוחדת נושא 

  .מחובר אליו מלפנים נוסע החגור ברתמה מיוחדת

שיטת שיווק , התנסות וחווית צניחה חופשית חד פעמית, הדרכה, צניחת הטנדם משמשת לצורכי אימון

מוסמך אשר עבר הכשרה מיוחדת והנו כשיר לביצוע   י מדריך טנדם"הצניחה מבוצעת ע. לספורט הצניחה

  .צניחות טנדם

  .לצניחות הטנדם ניתן לצרף צלם להנצחת הצניחה בוידאו ותמונות

  

  .מדריכי טנדם מוסמכים על פי הוראות היצרן לציוד הרלוונטי

  .ראות היצרןהשונים מהו, בודה הנדרשים על פי תקנון האיגודאת נהלי הערק חוברת זו מפרטת 

  

  מטרות

 .הדרכה אחידה וברמה גבוהה העומדת בסטנדרטים המקובלים בעולם •

 סטנדרט בטיחות גבוה •

 חוויה חיובית לנוסעי הטנדם •

  אחריות

  .אחריות על עדכון מסמך זה והסמכת  בוחנים חלה על מדריך ראשי באיגוד הצניחה

ך במועדון הצניחה והמדריך הראשי אחריות על הסמכת מדריכים וריכוז ההדרכה חלה על הבוחן המוסמ

  .במועדון

  ?טנדם מי מוסמך להעביר קורס מדריכי

  :הכשרה או רענון למדריך טנדם תבוצע בהתאם לנהלי היצרן

 י יצרן הציוד"בוגר קורס בוחנים שהוסמך ע •

 י האיגוד הישראלי לצניחה חופשית"הוכר ע •
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 צניחות טנדם לפחות 1000בעל  •

 נהמדריך טנדם פעיל בשנה האחרו •

  ?לקבל הסמכה כמדריך טנדםמה נדרש בכדי 

  :טנדם חייב צנחן המבקש לקבל הסמכה כמדריך

 חבר באיגוד הצניחה הישראלי •

 לפחות 24בן  •

 .בספורט שנים 3וותק של  •

 . על מצנח כנף צניחות 1000ולפחות  Dלהיות בעל רישיון  •

 צניחות חופשיות בשנה האחרונה 100לפחות  •

 שעות נפילה חופשית 6לפחות  •

 קפיצות חונך עם חניכים 15שביצע לפחות , להיות בעל הסמכה תקיפה כחונך •

 ח"בעל תעודה רפואית תקיפה על פי נהלי איצ •

  **.להיות נוכח באופן מלא בקורס הסמכה זה •

 .לעבור בהצלחה מבחן עיוני •

 .לעבור בהצלחה את ההכשרה המעשית •

 . שראלי ומדריך ראשיי בוחן מטעם האיגוד הי"ל יאושר ע"מדריך שהוכשר בחו** 

  ?מה נדרש בכדי לשמור על ההסמכה

  . בשנה 25טנדם אחד ברבעון ולפחות לפחות לבצע צנחן שהוסמך כמדריך חייב 

  .צנחן שלא עמד בדרישה יוכל לחזור ולקבל את ההסמכה לאחר רענון אצל בוחן מוסמך

  ?מי מוסמך לצלם טנדם

 50מהן , צניחות חופשיות 300לפחות  יות בעלעל הצנחן לה, על מנת להתחיל בהכשרה כצלם טנדם

  .הסמכה כחונךבעל . עם מצלמהצניחות 

  . י מדריך ראשי במועדון ומקובל על המדריך איתו הוא צונח"אושר עהצנחן י
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  .אגרת הסמכה של האיגודצלם אשר סיים הסמכה ישלם 

  .נוסע בצניחת טנדם

  )באישור מדריך ראשי 12מתחת לגיל : (ומעלה כאשר 12כל אדם מגיל    .א

  .באישור הורים או אפוטרופוס 18עד    .ב

  .חתימה על הצהרת בריאות –בריאות תקינה    .ג

  נדרש אישור רפואי – 55מעל גיל .  ד

  :מגבלות גובה ומשקל

  .הציוד  פי מגבלות היצרן של-על  גובה  .א

  .פי מגבלות היצרן של הציוד- משקל על  .ב

  :לצניחת טנדם ציוד

  מצנח טנדם
  .ומאושר בעל תו תקןמצנח טנדם יעודי 

  המצנח יהיה מצוייד במכשיר פתיחה אוטומאטי מהדגמים

  ".סיפרס טנדם" .א

  VIGIL  .ב

  בהי צניחהג

  .רגל 7500 –גובה יציאה מתוכנן מינימלי   .א

  .רגל 4500 –גובה פתיחה מינימלי   .ב

  .רגל 3000 –גובה פתיחה מינימלי לצלם   .ד

  

  :נוהל הצטרפות צנחן לצניחת טנדם

  .אחרי אישור של מדריך ראשיהצנחן יצטרף לצניחת הטנדם רק  .1

  .הצנחן יצטרף לצניחת הטנדם רק אחרי אישור של מדריך הטנדם המבצע .2

 .צניחות 300הצנחן המצטרף יהיה עם לפחות  .3

 לפחות צניחות טנדם 25מדריך הטנדם יהיה בעל  .4

   


