פרוטוקול ישיבת ועד  -אוגוסט 2020
תאריך הישיבה31/08/2020 :
נוכחים:
יו"ר הוועד  :מר רועי עמית
חברי הועד :ירון ברנד ,ירון ברק ,שלמה וינברגר ,אריה אברון ,דיקו ציוני
כמשקיפים :ה"ה שמוליק להב ,ז'אן אמסלם
הישיבה נפתחה בשעה .19:30
להלן סדר היום של הישיבה:
.1
.2
.3
.4
.5

דיון וקביעת דרכי פעולה בנושא טיוטה לתקנות הטייס (כלי רחיפה) 2020
עדכונים על פעילות הוועד מול רת"א וח"א
עדכון בנושא מפת רט"ג המעודכנת – דרכי פעולה
מפגש עמותה בצל הקורונה
הסדרת חברות ותשלום דמי חבר עמותת הממ"ג
החלטות וסיכום מסדר היום:

 .1טיוטה לתקנות הטייס ( כלי רחיפה ) :2020
עו"ד רם בן שבתאי ,נתן סקירה ראשונית על משמעות התקנות המוצעות.
לפי כך ,הוחלטו בהצבעה דרכי הפעולה על מנת להתמודד מול הרגולטור ולייצג נאמנה את חברי עמותת טייסי הממ"ג.
 .1העמותה תשכור שרותי עו"ד אשר יוציא חוות דעת משפטית וילווה וייצג את העמותה מול הרגולטור
בנושא שינוי התקנות.
 .2הוצאת מכתב רשמי של ועד העמותה לרת"א בו יועלו הטיעונים וההתנגדויות של העמותה.
 .3בקשה לדיון מיידי של העמותה עם נציגי רת"א בכדי לקיים דיאלוג לשינוי התקנות המוצעות לתקנות
סבירות עבור טייסי הממ"ג .
 .4הכנת הדיון והצגת טיעוני העמותה במשרד התחבורה ובוועדת הכלכלה ,בה התקנות אמורות להיות
מאושרות.
 .2פעילות הועד מול רת"א וח"א – הפעלת פיילוט טיסות בימי ראשון בבוקר בבועת גוברין:
העמותה הצליחה לשכנע את ח"א ורת"א לצאת לפיילוט להפעלת טיסות של ממ"גים בבועת גוברין (בועת סופ"ש) בימי
ראשון.
זהו צעד ראשון שאם יוכיח את עצמו יאפשר לנו לקיים דיון בהרחבת האפשרויות לטיסה גם באמצע השבוע בבועות
סופ"ש.
•
•
•
•
•

הפיילוט יופעל בימי ראשון בלבד  -מצאת החמה ועד  08:30בבוקר.
בימים הקרובים ,תותקן מערכת אולימפיה במגדל פיקוח תל-נוף והבקרים יעברו הדרכה
במהלך הפיילוט אנחנו נאפשר ל 10 -טייסים לטוס בבועה בשעות שהוגדרו ,ג'אן אמסלם ,יוביל את רישום
הטייסים שישתתפו בפיילוט.
הנוהל ידרוש עדכון מגדל תל נוף ובנוסף עדכון יב"א פלוטו על הפעלת נוהל אולימפיה לאזור בו יטוסו
הממ"גים.
לאחר הפיילוט ,נתכנס שוב מול רת"א וח"א לסיכום הפיילוט.
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 .3מפת רט"ג (רשות הטבע והגנים) המעודכנת:
רט"ג הוציא מפת עדכון לשמורות הטבע והגנים הלאומיים ,כולל הנחיות לאזורי וגובה הטיסות.
העמותה תפעל לקיים דיון בנושא עם נציגי רת"א להבין היכן המפה הזו עומדת ברמה הרגולטורית והפמ"ת .במידה
ואכן המפה הזו אמורה להכנס לפמ"ת העמותה תדרוש לקיים דיון בנושא בכדי להגיע להבנות ולמגבלות סבירות עבור
קהילת הממ"ג.
בנוסף ,העמותה תבדוק אפשרות לשת"פ עם עמותת האז"מ אשר גם יושפעו ממפה זו במידה ותהפוך למפה אפקטיבית
כחלק מהפמ"ת.
 .4מפגש עמותה בצל הקורונה:
במידה והנחיות משרד הבריאות יאפשרו התכנסות של מעל  100איש העמותה תקיים מפגש במהלך חודש ספטמבר.
פרטים נוספים בהמשך.
 .5הסדרת חברות בעמותה:
בימים אלו בהם העמותה מתמודדת מול אתגרים כבדי משקל אשר ההשלכות ישפיעו על אופי הפעלת תחביב הטיסה
בממ"ג העמותה קוראת לכל טייסי הממ"ג באשר הם להצטרף לעמותה כחברים מהמניין ולהסדיר את החברות
בעמותה .רק עמותה גדולה וחזקה תוכל להתמודד מול אתגרים מסוג זה!
דמי החבר לשנת  2020נקבעו על סך  ₪ 300לשנה נועדו לאפשר לוועד העמותה לפעול עבור החברים בה בכמה
מישורים ,אחד מהם הוא התשלום לליווי עו"ד ורו"ח לעמותה כמו גם הפקת מפגשים והרצאות בנושאים שונים שיתרמו
לחברי העמותה.
הסדרת החברות ותשלום דמי חבר ניתן לבצע ישירות מול שלומי וינברגר/דיקו ציוני.
כל ההחלטות עברו בהצבעה ,ללא התנגדות ובפה אחד..
יו"ר הועד מר רועי עמית נועל את הישיבה בשעה 21:30

__________________
מר ירון ברק ,גזבר

_________________
יו"ר הועד ,מר רועי עמית
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