תקציר אסיפה שלא מן המניין מיום רביעי  0/50/2058שהתקיימה במנחת עין ורד בשעה 5080
-

היו"ר ,ניר מירב ,פותח את הישיבה.
הרצל עוזר ,נבחר ליו"ר האסיפה.
רן מובשוביץ ,מציג את שלושת ההצעות.
 .5אין חובת רישוי כלל.
 .2יש חובת רישוי רק להטיס נוסעים.
 .8יש חובת רישוי להטסה.

דוברים:
.5

חיים ביננבאום:

אם המחוקק רוצה להסיר את חובת הרישיון ,כנראה שהוא יודע מה הוא עושה .אין הגיון לתמוך בחובת
רישוי רת"א .לא רואה מקום לתמוך "בהתנדבות" לקבל עול רגולטורי .

.2

צביקה פריטש:

תומך באופציה של ביטול חובת הרישוי .מציע להשאיר את בתי הספר תחת פיקוח ,ולייצר מנגנון
שיקבע שכל אחד יעבור הכשרה .מציע שרק אלה שהוכשרו יוכלו לרכוש ביטוח בעמותה .במנחת רונית
אוסרים על אנשים שלא הוכשרו ,לטוס.

.8

רם בן שבתאי:

אני שייך לטייסי אחרי אוקטובר  .2052מתנגד לרגולציה .רואה עלייה בכמות התאונות וכמעט תאונות.
מציע להשאיר את ההסמכה בבתי ספר מאושרים ע"י רת"א.

.4

אבי הרטמן:

מציע אופציה נוספת .העמותה לא אמורה להתייחס להצעות .אנחנו עמותה חברתית לבילויים ואין לנו
דעה .אם חייבים להביע דעה  -מדוע להתנגד לחובת רישוי ?!

.1

דוידי הולנדר:

תומך בביטול חובת הרישיון .כל הרגולציה מייקרת את השימוש ,ומקשה את ההנאה שבתחביב.
ההחלטה ,שלא יתקבלו לעמותה כאלה שלא למדו בבית ספר מוסמך ,וכך גם בתנאי הביטוח ,מספקת
בהחלט.

.5

דרור אלן:

אם רת"א לא תקבל מהעמותה מכתב שמצהיר שעמדת העמותה היא  ,לבטל את חובת הרישיון.
רת"א תחייב אותנו ברישוי כדי למנוע מאיתנו לטוס .חייבים להצביע .וחייבים להצביע כנגד חובת רישוי.

.0

חיים רווה:

נגד חובת רישוי.
קיבלנו מתנה של טיסה ללא רישוי ,לא לוותר עליה !

.3

ניר מירב:

כל הנואמים תמימי דעים .מאז שהפסקנו להנפיק רישיונות ,לא אובחנו כאלה שמוותרים על לימוד.
חושש שרישוי ע"י רת"א יחסל את הענף .מציע להצביע על אי חובת רישיון.



(מתקיימת הצבעה ,ונספרים הקולות),

הצעה מס'
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-

ניר מעדכן על שינויים בוועד העמותה.

א.

דרור אלן ,סיים את תפקידו בוועד.

ב.

אסיפה נוספת כללית מן המניין תתקיים בחודש דצמבר.

ג.

החל מ  2054העמותה תארגן גם טיולים .טיול ראשון ייצא השנה .יש כבר בקשה למרשה .ותצא הודעה נפרדת.

ד.

בשבת הקרובה ,אירוע פתיחת עונת הסתיו בחוות רונית ,והטסת נשים לקויות שמיעה .כל חברי העמותה מוזמנים.



האסיפה הסתיימה.
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