פרוטוקול ישיבת ועד

תאריך הישיבה02/03/2021 :
נוכחים:
יו"ר הועד  :מר רועי עמית
חברי הועד :ירון ברנד ,ירון ברק ,שלמה וינברגר ,דיקו ציוני
ועדת ביקורת :שמוליק להב ,משה שקורי
הישיבה נפתחה בשעה 20:05

להלן סדר היום של הישיבה:
 .1דיון שנפתח עקב פניה של מספר חברי עמותה אל שמוליק להב בנושא דף העמותה בפייסבוק ולוגו העמותה.
 .2השתתפות ואו תרומות כספיות לאירועים חברתיים של קבוצות ממ"גים שונות.
החלטות וסיכום מסדר היום:
 .1דף הפיסבוק של העמותה:
פרסום מוצרים בעמוד הפיסבוק של העמותה:
שמוליק להב העלה טענה שקיבל לדבריו ממספר טייסים שישנם חברים שמעלים תמונות וסרטים לדף הפייסבוק של
העמותה ובו מפורסם (על ידי חבר וועד ) חוויות של החבר הכוללות את סוג המצנח והכלי.
לאחר דין ודברים בין מעלה הפוסט לחברי הנהלת הוועד ,הפוסט הוסר והעולה מחדש ללא שמות המוצרים.
אי לכך ,הוחלט בהצבעה ברוב קולות של חברי הוועד ש:
דף הפייסבוק של העמותה נועד בכדי לקדם ולפרסם את מטרות והישגי הוועד והעמותה ,כמו כן זהו אזור שיתוף של
חוויות ע"י חברי העמותה .מכיוון שמטרת העמותה היא לפתח ולחזק את ענף הממ"גים בארץ ,תינתן האפשרות לכלל
הטייסים החברים בעמותה אפשרות להעלות פוסטים בדף העמותה אשר קשורים לענף הממג"ים ,אך ללא
הפנייה/המלצה ספציפית לכלי/מצנח/יצרן או פרסום מסחרי כל שהוא.
עמותת הממ"ג ,כאחראית ומנהלת את דף הפייסבוק של העמותה ,רשאית למחוק פוסטים אשר יעלה בהם פרסום מסחרי
כל שהוא.
פוסטים של חברים בעמוד הפיסבוק של העמותה שמגיעים ללשונית פוסטים של חברים:
שמוליק להב העלה טענה שיש חברים בעמוד הפיסבוק הטוענים כי הפוסטים שלהם מגיעים ללשונית חברים ולא לעמוד
דיון ראשי.
מברור שבוצע הנוהל הזה הינו של פיסבוק ולא ניתן לשנות אותו .רק פוסטים של בעל העמוד( ,שזו העמותה כמובן)
עולים לדף דיון ראשי .כל יתר הפוסטים של החברים עולים תחת פוסטים של חברים בלשונית חברים .חשוב להדגיש
כי ניתן לראות את כל הפוסטים ללא כל בעיה ויש לכל חבר בעמוד הפיסבוק של העמותה מקום של כבוד.
 .2לוגו העמותה.
שמוליק להב העלה טענה שקיבל לדבריו ממספר טייסים חברי עמותה (ולא חברי עמותה) ובה טען שלוגו הוועד החדש
מרמז ודומה מדי לסוג מסויים של יצרן/מצנח.
וועד עמותת הממג"ים מבהיר בזאת כי העמותה פועלת לרווחת כל הטייסי הממ"ג בארץ בתום לב ורצונה הוא להציג
ולהנגיש את הענף לכלל החברים ואין לה שום יד ורגל בפרסום כלי/עסק כזה או אחר.
בנוסף ,במהלך בחירת הוועד ה"חדש" בינואר  ,2020הובהר והוצג לכלל חברי העמותה שנכחו במפגש אצל גינגי על
ידי ירון ברנד ,כי ישנם חברים בוועד החדש ( ירון ברק,ירון ברנד) אשר יש להם סוג של ניגוד אינטרסים (מכיוון שהם
בעלי עסק הקשור לעולם הממ"גים) אך בבחירתם הם לא יעשו שום שימוש בעמותה לקידום עסקיהם או פרסום כל
שהוא .ועל כך יכולים להעיד חברי ועדת הביקורת.
סמל העמותה החדש נבחר אחרי כמה וכמה הצעות אשר הועלו לוועד על ידי מעצבת גרפית (בתשלום) ,ונבחר ברוב
קולות על ידי כל חברי הוועד והמשקיפים בהצבעה.
הלוגו לא מציין או רומז על שום יצרן/מצנח וההשקעה כבר בוצע העמותה לא תשנה את עיצובו.
במידה ובעתיד ה לוגו ישתנה ועד העמותה יעביר כמה אופציות לחברי העמותה לבחירה.
 .3השתתפות ואו תרומות כספיות לאירועים חברתיים של קבוצות ממ"גים שונות.
מכיוון שיש בעיה מוסרית וחברתית לגבי תרומות לארועים חברתיים/טיסות שלא נעשים על ידי ועד העמותה ,ישנה
בעיה משפטית של חלוקת הכספים ( מי מקבל ומי לא ,כמה כסף לכל ארוע וכ'ו ) העמותה החליטה בהצבעה של  3בעד
ו 2נגד ,כי העמותה לא תשתתף בהוצאות בארועים שלא מתקיימים רשמית על ידי העמותה.
כמו כן ,במצבו הנוכחי של הענף בארץ ,העמותה אינה יכולה להוציא טיולים/טיסות אשר מקושרים אליה עקב חוסר
ביטוח קולקטיבי והאפשרות של תביעה משפטית אל העמותה והעומדים בראשה .אנא הבנתכם.
יו"ר הועד מר רועי עמית נועל את הישיבה בשעה 21:20
__________________
מר ירון ברק ,גזבר

_________________
יו"ר הועד ,מר רועי עמית
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