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 גוברין ראובן, גרוס זאב,  אלפרוביץ אמיר, אלשיך דוד,, יאיר ברדנוב נוכחים:
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 : עמית שפיר רו"ח.   אורח

 אורי אמיתי.:    רשם

 

 .2015עמית שפיר הציג את הדו"חות הכספים של  .1

 נערך דיון בנושא. הנוכחים שאלו שאלות וקיבלו תשובות מעמית.            

 ההנהלה אישרה את הדוחות.  

 הדוחות יעלו לאישור האספה הכללית של חברי האיגוד 

 .2016אורי אמיתי הציג את תקציב הפעילות לשנת  .2

 נערך דיון בנושא התקציב.

 .2016ההנהלה אישרה את תקציב הפעילות לשנת 

 תקציב יעלה לאישור האספה הכללית של חברי האיגוד.ה

 .2016ההנהלה אישרה את העסקת עמית שפיר לשנת  .3

 מטס מצפה רמון: .4

 אריה הציג את מתווה האירוע.

 נערך דיון בנושא העברת האירוע ליום שבת.

 .9.4.2016ההנהלה אישרה את קיום האירוע, והעברתו ליום שבת 

 .28.5.2016של גיל בלצבלאו להשתתף באירוע יבור אורי הציג את הזמנתו  .5

 ההנהלה החליטה להשתתף באירוע יבור בעיקר למטוסי השטח של האיגוד.

 הוחלט לפנות לגיל לבדיקה אם אפשר להאריך את המסלול ולאפשר נחיתת 

 מטוסים מהירים.

 

 



 

 

 

 קורס טכבכ"ט. .6

 ית אחרי יאיר תיאר את מטרת הקורס, האפשרויות לביצוע תחזוקה עצמ

 קבלת התעודה. 

 ריץ את הקורס.משיך להיאיר מהחלטה: 

 בעיות משמעת של טייסים במטסי איגוד. .7

 נערך דיון בנושא בעיות המשמעת של טייסים במטסי האיגוד. הובאה דוגמא של טייס

 לייצר הרתעה בנושא. ישה, אבל בדרך כלל לא הצלחנושכנגדו ננקטו אמצעי ענ

 נערך דיון בנושא ללא קבלת החלטות.

 איתן רמתי סקר את הבעיות המשפטיות שנוצרו בחודשים האחרונים בעין וורד ותנובות. .8

 נערך דיון בנושא.

 לא התקבלו החלטות.

 . /בעיות עם מודיעין טייס בנושא המרשיםנושא האפליקציה של רן גלעדי .9

 יס נערך דיון על הבעיות שיש לטייסים מול מודיעין טייס של אי קבלת תשובות למרשי טי

 שהחברים מגישים.

פתוח את  אורי סיפר שהוא התחיל לדון בנושא עם מנחם שאבו במטרה להעלות לדיון

כנגד מודיעין טייס ואת הטענות העיקריות שיש למודיעין  הטענות העיקריות שיש לטייסים

 טייס כנגד הטייסים. 

מודיעין  קשורת ביןבמטרה לשפר את התעם מודיעין טייס המשך הדיאלוג  -החלטה ראשונה 

 טייס והטייסים.

 לזמן את רן גלעדי להרצאה בנושא. –החלטה שניה 

יאיר מעלה להחלטה להעניק לרן בג מגן הוקרה על פועלו למען תחום התעופה  .10

 הספורטיבית.

 לבצע זאת באספה הכללית הבאה של חברי האיגוד.  -החלטה 

 ת הקשיים שיש בגלל גיא סקר בקצרה את התחלת עבודתו בנושא אתר האיגוד וא .11

 גרופ.-מדיהחברת שהאתר נוצר על ידי 

 נושא ביטוח הנהלה ואירועים. .12

פוליסה ולקבל יר את סעיפי הלהזמין את טל אנגל לישיבה הבאה להסבהחלטה ראשונה: 

 לשאלות חברי ההנהלה.הסברים 

 החלטה שניה: להציג את פוליסת הביטוח של האיגוד עוד לפני מטס מצפה רמון.

 

 

  

 


