פרוטוקול
אסיפה כללית של העמותה הישראלית של טייסי ממ"גים
שנערכה ביום  3/5/2012במנחת עין ורד
הערה-:פרוטוקול זה אינו מהווה תמלול האסיפה ,אלא רישום עיקרי הדברים שנאמרו
ודיווח על ההחלטות שהתקבלו

כללי – מאחר ובשעה היעודה לקיום האסיפה ,קרי  , 19.00לא היה קוורום של
לפחות  30%מחברי העמותה לממ"גים ,בהתאם לתקנון העמותה ,פתיחת
הישיבה הרשמית נדחתה ב 30-דקות ואז האסיפה נפתחה במניין חוקי על פי
תקנון העמותה.
בסופו של דבר ,באסיפה נכחו  59חברים מתוך  180חברים שנרשמו עד היום
לעמותה לחברות לשנת .2012
האסיפה כונסה על פי דרישת ועד העמותה ,הכול בהתאם לתקנון העמותה.
בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה
החבר דרור אלן מציע למנות את מר בני נדלר כיו"ר האסיפה הכללית הנוכחית.
החברים בוחרים פה אחד וללא שום התנגדות את בני נדלר ליו"ר האסיפה.
בני נדלר מציע למנות את זאן מרק אמסלם כמזכיר האסיפה.
החברים בוחרים פה אחד וללא שום התנגדות את זאן מרק אמסלם כמזכיר האסיפה.
הצגת הנושאים לאסיפה על ידי יו"ר הועד החבר דרור אלן
דרור הציג את הנושאים העיקריים לדיון והצבעה באסיפה זו והם -:
בחירות לועד העמותה וועדת הביקורת.
גריעת חברים מהעמותה שלא חידשו את חברותם עד למועד אסיפה זו.
אישור המלצה הועד להחזיר את רישיון ההפעלה המבצעי לרת"א
בתאריך . 1/10/2012
דו"ח ועדת הביקורת.
עדכונים בנושא הביטוחים.
עדכונים על תוכניות פעילות העמותה לשנת . 2012
דיון חופשי ושאלות חברים.
הערה – כל ההצבעות התבצעו באמצעות טפסי הצבעה ו/או באמצעות הצהרה בע"פ
בפני מזכיר האסיפה שגם הזין את הנתונים בו במקום למחשב.
בחירות לועד העמותה
האסיפה בחרה פה אחד וללא כל התנגדות בחברים -:יורם אמיר ,רן מובשוביץ ,טל דן,
ניר מירב ,דרור אלן ודרור נגר לועד העמותה.
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-2בחירות לועדת הביקורת
האסיפה בחרה פה אחד וללא כל התנגדות בחברים -:דוידי הולנדר ,שמואל גבעון ואפי
אבישאול לועדת הביקורת.
גריעת חברים מהעמותה שלא חידשו חברותם לשנת 2012
האסיפה אישרה פה אחד וללא התנגדות ,לגרוע ממצבת העמותה את כל החברים
שלא שילמו דמי חבר לשנת . 2012
החלטה על החזרת רישיון ההפעלה המבצעי לרת"א ביום 1/10/2012
האסיפה ברוב של  52חברים בעד ,ללא מתנגדים ו 3-נמנעים ,אישרה לועד העמותה
להחזיר לרת"א את רישיון ההפעלה המבצעי ביום . 1/10/2012
המטרה של מהלך זה לבקש מרת"א להנפיק באופן ישיר ופרטי רישיונות הפעלה
לממ"ג לכל חבר עמותה וזאת באופן זמני ולתקופת מעבר עד לשינוי התקנות הקיימות
שעדיין מחייבות רישיון להטסת ממ"ג.
דרור אלן הדגיש שכפי שכיום אין התניה בפוליסת הביטוח לכיסוי ביטוחי רק למי
שמחזיק ברישיון הטסה לממ"ג ,אלא ההתניה היחידה היא שהמבוטח חייב להיות
חבר בעמותה הישראלית לטייסי ממ"ג ,כך גם בעתיד ,לא תהיה התניה של חברת
הביטוח להמשיך לבטח את טייסי הממ"ג בכך שלטייסים יהיה רישיון הטסה לממ"ג.
החבר רן מובשוביץ הסביר באריכות לחברים את הרציונל שמאחורי המלצת הועד
להחזיר את הרישיון לרת"א ,לרבות ,אך לא רק ,בעיות ביטוח והשפעתם לעתיד גם על
חברי ועד שסיימו את תפקידם.
דו"ח ועדת הביקורת
החבר דוידי הולנדר יו"ר ועדת הביקורת – יש לנו ועד טוב עם מוטיבציה לעבודה
ושינויים .תקציב  2012שהוכן על פי תחזית גביה של  180חברים יצא למעשה היום
לדרך.
עדכון בנושא הביטוח
הגב' טל דן המרכזת בעמותה את נושא הכספים והביטוח ,מעדכנת שפנתה למספר
חברות ביטוח כדי לקבל הצעות לביטוחי העמותה וגם לביטוחים האישיים של כל חבר
וחבר ,כולל תאונות אישיות וצד ג' ,ובחודש ספטמבר  2012היא תתחיל לסגור את
נושאי הביטוח לשנת  . 2013כל הצעות המחיר וההחלטות בנושא הביטוח יובאו
לידיעת החברים באתר או באימיילים.
תוכניות הועד לשנת  2012וגם ל2013-
החבר ניר מירב עדכן את החברים בפעולות יזומות שהועד יערוך ,כגון השתלמויות
מקצועיות לטייסים ,תחרויות ,טיולים וכדומה ,כדי ליצור לחברי העמותה ,כארגון
המרכז את הענף בישראל ,ערך מוסף כטייסי ממ"ג ,לעומת טייסים שיבחרו שלא
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בנוסף .ניר גם ציין לשבח את הארגון של אירוע הטיסה עם הבלונים הפורחים בסוכות
שנערך במעין חרוד ושאורגן למופת על ידי גיל בליצבלאו.
סיכום על ידי יו"ר הועד החבר דרור אלן
העמותה בתהליך של שינויים ארגוניים ,הכוללים מעבר של המשרדים מכפר סבא
לחיפה ,תהליך שיסתיים עד  , 11/5/2012הפסקת ההתקשרות עם היועץ המשפטי
והמעבר לקבלת יעוץ משפטי על בסיס פנייה נקודתית ולא התקשרות חודשית קבועה.
יו"ר האסיפה נעל את האסיפה והודה בשם חברי העמותה לכל הפעילים בועד
וועדת הביקורת ואיחל לכל הטייסים טיסות בטוחות ומהנות.

על החתום

-----------------------------------

-------------------------------------זאן מרק אמסלם – מזכיר האסיפה
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