תמצית החלטות אסיפה כללית שלא מן המניין
 42בספטמבר 4102
 .5האסיפה כונסה לדרישת ועדת הביקורת הקודמת אשר התפטרה לאחר הוצאת דו"ח שבו הורתה על
כינוס האסיפה לשם דיון בדו"ח ובחירת ועדת ביקורת חדשה .חברי ועדת הביקורת לשעבר לא הגיעו
לאסיפה.
 .2האסיפה בחרה ועדת ביקורת חדשה שתכהן עד לאסיפה הכללית השנתית בסוף השנה :החברים
אביגדור פז ,ברוך כץ ודרור אלן התנדבו לתפקיד ונבחרו על ידי האסיפה.
 .8האסיפה תומכת בוועד המכהן ,ורוצה בהמשך כהונתו.
 .0האסיפה מגנה את דו"ח הביקורת על מניעיו ועל הדרך והצורה בה נכתב ורואה בו מסמך מגמתי ובלתי
ראוי .האסיפה מתנערת מן הדו"ח ושוללת אותו ואת הדרך בה נכתב.
 .1האסיפה מגנה את חברי וועדת הביקורת לשעבר אפי אבישאול ורן מובשוביץ ,על חריגה מסמכותם
בהכנסת משקיף זר לעניינים חסויים ופרטיים ועל שימוש לרעה בתפקידם לצרכי ניגוח אישי בניגוד
לערכי ההתנהגות המצופים בעמותת חברים.
 .5האסיפה מורה לוועד העמותה לפעול להפסקת חברותו של בן סנד בעמותה כיוון שהוא פועל בניגוד
למטרותיה .על הועד להודיע לחבר על פי כל כללי התקנון ולהתחיל הליך של הפסקת חברותו של בן
סנד .נושא זה יועלה להצבעה באסיפה הכללית השנתית.

דרור אלן ,יו"ר האסיפה
ניר מירב ,יו"ר ועד העמותה
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פרוטוקול אסיפה שלא מן המניין  -העמותה הישראלית של טייסי ממ"גים
נערכה ביום  , 429/94102במנחת עין ורד.
11
האסיפה זומנה לשעה  0/:91ומשעה שלא היה במקום מניין חוקי ,נתקיימה כפי שהודיע הועד בשעה  41כאשר מניין
החברים במקום משמש כמניין חוקי.
כללי:
האסיפה כונסה על פי דרישת וועדת הביקורת של העמותה מיום  3בספטמבר  ,2451מר רן מובשוביץ ומר אפי אבישאול .אפי לא
הגיע לאסיפה ורן מובשוביץ לא הגיע גם הוא .ועדת הביקורת הודיעה על התפטרותה החל מבחירת ועדת ביקורת חדשה שאותה
הורתה לבחור בדו" ח וכן רן מובשוביץ הודיע על סיום חברותו בעמותה לאלתר בתאריך  ,5090951כך שבמועד האסיפה כבר לא
היה חבר עמותה או חבר ועדת הביקורת ממילא.
הערה :פרוטוקול זה אינו מהווה תמלול האסיפה ,אלא רישום עיקרי הדברים.
 .5בשעה  24:45ניר מירב ,יו"ר הוועד ,הציג את סדר היום ,כפי שפורסם לחברים בהזמנה.
 .5.5בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה .החבר דרור אלן ,נבחר ליו"ר האסיפה .למזכיר האסיפה נבחר טל פורר (מזכירות
העמותה) בחירה זו נעשתה פה אחד.
 .5.2בחירת חברי וועדת ביקורת חדשים במקום אפי ורן שהודיעו על התפטרותם:
החברים דרור אלן ,אביגדור פז ,וברוך כץ התנדבו לתפקיד עד לקיום האסיפה השנתית.
הבחירה אושרה פה אחד.
 .4הדיון בדו"ח ועדת הביקורת:
 .4.0ניר מירב ,יו"ר הוועד ,סקר נקודות עיקריות בדוח וועדת הביקורת.
ומעדכן שמספר ליקויים טכניים ,שנמצאו בדו"ח הוועדה כגון העברת חשבון הבנק של העמותה מסניף כפר סבא לסניף
חיפה ,כבר בוצעו ו9או תוקנו בינתיים .ניר התייחס בפרוטרוט לדו"ח ושלל בשם הועד את רוב ממצאיו ואת העובדות
לכאורה המופיעות בו .כן נמתחה ביקורת קשה על אופי הדו"ח שלוותה בקריאות ביניים רבות מצד החברים באסיפה.
ניר הציג ראיות חמורות לכאורה בעניין שימוש שלא ברשות במאגר הכתובות של העמותה על ידי העמותה לתעופה
כללית .עלתה בקהל דרישה להפנות את הנושא לטיפול המשטרה .כמו כן ניר הציג ראיות להעברת מידע מכוון לצורך
חיוב העמותה בדמי ביטוח מופרזים .ניר הציג ראיות לכאורה לקשר הדוק בין דו"ח ועדת הביקורת לבין פתיחת "תחום
ממ"גים" על ידי העמותה לתעופה כללית בראשות חבר הועד שפרש בן סנד.
 .2.2החבר צבי אבנון ,הקריא מכתב בשם חבר וועדת הביקורת ,אפי אבישאול .גם דבריו של החבר צבי אבנון לוו בקריאות
ביניים רבות .ממכתבו של אפי עולה כי הסיבה האמיתית לאי הגעתו לאסיפה נובעת מאי הסכמתו של הועד לתת במה
למר הרצל עוזר ,ממייסדי העמותה וחבר לשעבר בעמותה.
 .2.8החבר ירון ברנד ,חבר הוועד בתקופה המבוקרת ,הביע את מורת רוחו מן האווירה העכורה שנוצרה מתחושת
ה"חקירה" של ועדת הביקורת והסביר שזו הסיבה להתפטרותו.
 .2.0החבר רם בן שבתאי ,חבר הוועד :לדעתי ,נעשתה טעות ,כאשר הדו"ח הופץ והוא אינו סופי .לכן גם אינני רוצה לדבר
עליו .כאשר יחזור מרשם העמותות ,אגיב עליו .זאת ועוד ,ועדת הביקורת חשפה את כל הדו"ח (מספרים ,נתונים,
שמות וכו') לאנשים שהם לא חברי עמותה ולא חברים בשום וועדה מטעם העמותה .הסיבה האמיתית ,בגינה לא באו
חברי הוועדה ,היא בגלל שלא אושר לה להביא משקיף זר ,ולא בגלל חתונת בתו של ז'אן .בדו"ח וועדת הביקורת
"קצת" חרגה מסמכותה ,חיוותה דעה ,הפכה שמועות והשערות לעובדות וכו' .חבר וועדת הביקורת לשעבר רן
מובשוביץ ,שביקש להתפטר לאלתר מחברות בעמותה וועדותיה ,מדבר כיום מגרונה של אגודת הטיס ,בקול הנוגד
את אינטרס העמותה ואינטרס חבריה .חבר הועד לשעבר בן סנד שהתפטר מדבר כיום "תחת הכובע" של "ראש
תחום ממ"ג בעמותת התעופה".
 .2.1החבר יואב בן ארי  :יש פה מהלך מזוויע שכוונתו בסוף הדרך ,לפרק את העמותה.
תפתחו עיניים .מהלך הביקורת נועד לפרק את העמותה מבפנים.

.6.2

החבר ברוך כץ :הוועד הנבחר נבחר לכהונה ע״י הצבעה דמוקרטית ובשקיפות מלאה ,באם חבר וועד שנבחר היה
ידוע גם בשל עיסוקו הנוסף בתחום הממ"גים ,זה לא היווה מכשול בפני המצביעים ,ישנם עוד מס׳ חברי עמותה
שעוסקים גם בתחום הזה ,כולם מכירים ויודעים ואין הדבר מעיד על ניגוד אינטרסים .מעולם לא קרה ,לא הוכח ,שחבר
וועד ניצל את הע מותה לקידום עסקיו הפרטיים בתחום והדבר מצוין בדו"ח .כל שכן ,אין תלונה כלשהי על ניהול כלכלי
שעזר לחבר וועד כלשהו למטרת עיסוקו בתחום .ישנם כאמור מספר נקודות לשיפור מיידי ענייניות מאוד בתחום
תפקוד העמותה והוועד העומד בראשה .על כך יש צורך בתיקון מיידי ,שכבר החל .בעצם ההתנגחויות בעקבות הדו"ח
בין החברים נוצרת ״רוח רעה״ אשר מהווה מכשול למימוש יחסי חברות תקינים ,שזו בעצם מטרתנו.
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.6.2

החבר אפי מירב :הבנו את הכוונה ,וגם את השיטה .יש מספר אנשים שרוצים לפרק את העמותה .אני מבקש ,מעל
במה זו ,לתת החלטה של תמיכה לוועד ,עד לסוף הקדנציה .שנית ,אני מבקש שיצא מהערב הזה החלטה של גינוי חד
משמעי ,לדרך ההתנהלות הזאת ולחברי ועדת הביקורת על התנהלותם בעניין.

.6.2

החבר משה מרון :הצטרפתי לעמותת חברים ,כ"חבר פשוט" שבקושי יודע לקפל מצנח .פונה לירון ברנד ,ואומר לו
שלדעתו ,ירון עשה טעות כשהתפטר .נכון שחבר ועד ,זה תפקיד כפוי טובה לפעמים ,אבל כל הדו"ח ,הינו מקבץ של
בוץ אינטרסים ורפש ,לא מבוססים .שעטופים בכסות של דו"ח מכובד ,לכאורה .כחקלאי ,אני אומר לך (פונה לירון),
שכל רפש מתייבש בסוף .מבקש להזכיר לכולם את חוק יסוד חופש העיסוק ...וכל אחד רשאי לעשות מה שירצה ,מה
גם שכל המידע הזה היה ידוע לכל ,בעת בחירת הוועד .הכל נובע מצרות עין .הכל רפש ואבק מיותר ,שמזיק ופוגע
בכולם.

.6.2

החבר גיל בליצבלאו :רוצה להבהיר ,לעדכן ,ליידע כי ברת"א די מרוצים מכל העניין והבלגן שקורה בעמותה והם ממש
לא יצטערו ,אם תהיה פחות עמותת ממ"ג אחת.

החבר ירון ברק ,חבר וועד:
.6..2
המהלך של כרטיס  ,IOPAב ₪ 544-שתוכנן להפקה ולחלוקה לחברי העמותה,
טורפד ע"י "ראש תחום ממ"ג באגודת התעופה הכללית" .יכולנו כולנו לקבל כרטיס במאה שקלים ,במקום זה משלמים .044
זה תודות למהלך של בן סנד.
החבר אבי הרטמן:
.2.55
מבקש לחשוב מחוץ לקופסא ולצאת מהקיבעון .קצת יצאנו מפרופורציות! "כולה" ,...אנחנו רוצים לטוס.
אולי יש מקום לפעול תחת מסגרת אחרת במקום כעמותה ,עם עורכי דין ,תקנונים ,אסיפות ,וועדות ביקורת וכו'...
אולי כל זה מיותר .החבר רם בן שבתאי ,חבר הוועד (מגיב) :אחת ממטרות העמותה ,זה לעמוד מול רת"א עם עמדות
הנוחות לעמותה וחבריה .ללא עמותה חזקה ,שתעמוד (בישיבות עם רת"א) על האינטרסים של החברים ,יונחתו עלינו
תקנות וחוקים ,חדשות לבקרים .הכי נח וקל לפגוע בחלשים( .ע"ע חיוב בהתקנת טרנספונדרים ,שעלה לאחרונה).
רת"א מעוניינת בשמיים נקיים  -עם שליטה מלאה ומוחלטת עליהם  -וללא ממ"גים ש"יפריעו".
החבר דרור אלן (כחבר עמותה ולא כיו"ר אסיפה):
.2.52
קודם כל ,אני מסכים עם אבי הרטמן וחושב שנכון היה לו לא היתה עמותה ולא היה גוף יציג וישות משפטית.
לצערי ,המצב הזה כבר לא אפשרי – כל עוד העמותה לתעופה כללית עלולה לטעון שהיא מייצגת אותנו אנחנו צריכים למנוע
את המצב הזה .מצב שבו יש לרת"א רק גוף יציג אחד לעניין הממ"גים והגוף הזה הוא לא אנחנו זה המצב הכי גרוע שאפשר
להעלות על הדעת .מעבר לכך ,אנחנו כל הזמן מתעסקים בהבלים משפטיים ונהלים חסרי ערך :תקנונים ,וועדות ,סעיף קטן
כזה או אחר .האם ניתנה התרעה של  24יום או  22יום וכו'" ...משפטנו" את עצמנו לדעת .כל הניסיון ללכת "לפי הספר"
מביא למחול שדים שקשה לעצור אותו של בזבוז זמן ואנרגיה של כולנו .כל האסיפה הזו קיימת בכלל ככפיה של תקנות
וסעיפים שלא מתאימה ולא טובה לכולם וכולנו מבזבזים פה זמן ואנרגיה רק בשביל להתאים את עצמנו לנהלים חסרי
משמעות .האסיפה הזו היא דוגמה עצובה של בזבוז זמן וכסף ,הרבה מעבר לכל מה שרשום בדו"ח ביחד .הלוואי ואסיפות
כאלה (שלא מן המניין) לא יחזרו יותר.
 .8הצבעות והחלטות נוספות הנוגעות בדו"ח (לבקשת החברים):
 .8.5האסיפה תומכת בוועד המכהן ,ורוצה בהמשך כהונתו .החלטה זו התקבלה פה אחד.
 .8.2האסיפה מגנה את דו"ח הביקורת על מניעיו ועל הדרך והצורה בה נכתב ורואה בו מסמך מגמתי ובלתי ראוי .האסיפה
מתנערת מן הדו"ח ושוללת אותו ואת הדרך בה נכתב.
(נגד החלטת הגינוי 9 :חברים .בעד החלטת הגינוי 42 :חברים)

 .8.8האסיפה מגנה את חברי וועדת הביקורת לשעבר אפי אבישאול ורן מובשוביץ ,על חריגה מסמכותם בהכנסת משקיף זר
לעניינים חסויים ופרטיים ו על שימוש לרעה בתפקידם לצרכי ניגוח אישי בניגוד לערכי ההתנהגות המצופים בעמותת
חברים( .בעד גינוי חברי וועדת הביקורת 02:חברים ,נגד גינוי חברי וועדת הביקורת 6:חברים).
 .8.0האסיפה מורה לוועד העמותה לפעול להפסקת חברותו של בן סנד בעמותה כיוון שהוא פועל בניגוד למטרותיה .על
הועד להודיע לחבר על פי כללי התקנון ולהתחיל הליך של הפסקת חברותו של בן סנד .נושא זה יועלה להצבעה
באסיפה הכללית השנתית( .בעד ההחלטה 7:חברים .נגד 2:חברים).
בשעה  22:84יו"ר האסיפה ,נעל את האסיפה.
רשם  -טל פורר
ערך ואישר  -דרור אלן  -יו"ר האסיפה הכללית שלא מן המניין
209092451
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