פרוטוקול אסיפת הוועד  20-8-15קיסריה
נוכחים :עמית רגב ,ניר מירב ,ירון ברק ,ירון ברנד,רם בן שבתאי.
אינו נוכח :בן סנד (חופשה משפחתית בחול).
מוזמנת וועדת הביקורת –וועדת הביקורת הגיעה בשעה  21:50והביעו תוך כדי
תיעוד מצולם את אכזבתם מכך שהוועד התכנסו קודם לכן והודיעו כי לא יישארו
לישיבת הוועד וכי כל מה שהוחלט עד לבואם ,לראייתם ,בטל ועזבו את המקום.
הוועד יציין כי טרם בואם לא נפתחה ישיבת וועד וכי הוועד המתין לפתיחת הישיבה
במועד שפורסם מבעוד מועד ולפיכך בוודאי שלא נתקבלה כל החלטה קודם
לבואם ואילו היתה נשארת וועדת הביקורת ,היתה מוקדמת ישיבת הועד לשעה
. 22:00משבחרו לעזוב את המקום על דעת עצמם הישיבה נפתחת בהיעדרם.
נושאים לדיון על פי סדר היום שפורסם מראש:
.1
.2
.3

.4
.5

קיום אירוע העמותה השנתי בבוסתן הפקאן בתאריך ה  11.9.15שישבת
כולל מסלול טיסה ואירוח.
עלות האירוח  1700ש"ח הכוללים מעמ ,שימוש בכל מתקני המקום ושהיית
לילה חופשית והכל לפי נספח הצעת המחיר המצ"ב לפרוטוקול זה.
החלופות שנבחנו לא נמצאו כמתאימות יותר בדגש על כך שהוועד רצה
לגוון את מקומות המפגש הקבועים ולהעניק לחברים חוויה שונה מעבר
למפגשי העמותה הקבועים (ההרצאות הכנסים ,מפגש רתא וכיו"ב) בנוסף
חבר העמותה יואב בן ארי (הבעלים של בוסתן הפקאן) התנדב לבצע ערך
מוסף רב לטובת ערב העמותה מבלי שדרש על כך תשלום נוסף.
בתוכנית :מרצה אורח (כנראה עזאת עזאם ) ותוכנית שתקבע בהמשך.
תחולק ארוחת ערב לכל משתתף על ידי קייטרינג המחיר לכל משתתף
יקבע בהמשך בהתאם להצעות המחיר שיתקבלו ,תבחן אופציה להצבת
שומר בתשלום על העגלות בשטח ההמראה .עד עלות של  ₪ 700הוצאה זו
מאושרת.

החלטה
הוחלט ברוב קולות לאשר את קיום האירוע ע"פ המתווה שהוצג.
כל משתתפי הישיבה אישרו את קיום האירוע כאמור.
לא נכח בישיבה בן סנד עקב חופשה משפחתית בחול ואולם נכון יהיה לציין כי בן
הביע הסתייגותו מראש לקיום האירוע במועד זה עקב סמיכות לאירוע אופציונאלי
של אגודת התעופה הכללית בתחילת אוקטובר(.כשלושה שבועות מאוחר יותר).
לשאלת חבר הוועד עמית רגב "מה הקשר בין שני האירועים?" הוסבר לו כי בן סנד
ורן מובשוביץ ניהלו מגעים עם עמותת התעופה הכללית להסדרת שת"פ עתידי
בהתאם לתוכנית העבודה השנתית המתוכננת שהוצגה על ידי הוועד בתחילת שנת
.2015
עדכונים :יו"ר הוועד עדכן את חברי הוועד בפרטי הישיבה שנערכה בבוקר אותו
היום ברת"א ועסקה בנושא החובה להתקנת טרנספונדר על כלי טיס .ב24
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החודשים הקרובים יחויבו חלק מהאזמים בהתקנת טרנספונדר כשהמגמה להחיל
את הנושא על כולם.
כרגע לא חלה חובה זו על ממ"גים.

וועד העמותה.

חתימה_____________:
רשם  :ניר מירב
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