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בחירת יו"ר אסיפה -שמשון להט נבחר ברוב קולות.
סקירת יו"ר העמותה בנושאים שעל הפרק ,התייחסות לחוק הטייס החדש .רת"א אמורה להתקין תקנות
מתאימות לחוק הטיס החדש ,וטרם עשה כך .ראש רת"א הבטיח לבצע את המוטל עליו עד  .11212211לפני
כחודש וחצי התקיימה ישיבת ועד פתוחה בנושא ,הוחלט להקים ועדת תקנון "ליום שאחרי" פרסום
התקנות .נכון להיום רת"א לא משיבה למכתבים שלא בנושא ,נדרשת החלטת אסיפה לאן מועדות פני
העמותה .לדעת יו"ר הועד העמותה ,נדרשת החלטת חברי העמותה באם נעשה צעד חד צדדי נחזיר את
רשיון ההפעלה לרת"א ונפסיק לרשיין לאלתר.
"ועדת תקנון" – סיכום המלצות מוצגות ע"י זאב דורי .סיכום ההמלצות בטבלה מצורפת.
שמשון להט הביא לידיעת החברים כי בבדיקה שעשה עם סוכן הביטוח שלנו ,גם במידה ונחזיר את רשיון
ההפעלה לרת"א ,אין מניעה כי הביטוח ימשיך להיות כמות שהיה עד היום .שמשון הציג את עמדתו לגבי
משמעות הנפקת רישיונות טייסים לשנה הבאה (עמדת העמותה מול עמדת רת"א).
יורי מציג את עמדתו לגבי חוק הטייס החדש ,שאין מניעה להפסיק לרשיין לאלתר ,והדבר חוקי בהחלט.
חיים רווה מציג את עמדתו בנושא יציאת חברים מהעמותה והתנתקות מרת"א בהדרגה.
עו"ד גדי אלבז מציג את הפן המשפטי שאנחנו עומדים בפניו .בחוק החדש אין דרישה להחזקת רישיון ע"י
מי שמפעיל ממ"ג ,לכן על רת"א לתקן תקנות בנושא ע"פ החוק .בעקבות פנייה של העמותה לרת"א בנושא
ביטול הרישיונות ,נתקבלה תשובה מרת"א כי התקנות הישנות עדיין לא בוטלו .נכון להיום רת"א טוענת
כי נדרש פתרון למספר סוגיות מקצועיות ומשפטיות .בחוק הטייס החדש נקבע כי יש לבטל את התקנות
הישנות (שעדיין לא בוטלו) .בעיקרון עדיף לא לבצע פעולות המנוגדות לדעתו של הרגולטור (ר"תא) .אני
ממליץ לא לזרוק את הרישיון לרת"א באופן חד צדדי ,אלא למצוא פתרון אחר.
דיון חברים פתוח.

 .9נושאים להצבעה:
א .המתנה של תקופה ללא הגבלת זמן (המשכת המצב הקיים) 16 .חברים.
ב .שינוי המצב הקיים  +החזרת הרשיון לרת"א 7 .חברים.
הוחלט להמשיך את פעילות העמותה כבעבר.
 .11יו"ר העמותה דורש שחברים נוספים יצטרפו לוועד ,המצב שיש רק  2חברים שגם נושאי משרה ,אני כיו"ר
וירון ברק כגזבר (בני נדלר התפטר מחברותו בסמוך לישיבה זו) ,ואנחנו מודיעים כי בפברואר  2112שנינו
נסיים את הקדנציה כחברי וועד וכמובן כנושאי משרה.
 1 .11מועמדים נוספים הציעו עצמם להצטרפות לוועד:
ארז לוי  -נבחר פה אחד.
יורם אמיר  -נבחר פה אחד.
דרור אלן  -נבחר פה אחד.
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