
 24/12/2022סיכום ישיבת העמותה הישראלית של טייסי הממ"ג מיום  

 

 עדיין לא היה מניין חוקי.   19:30לנוכח העובדה שבשעה  20:00הישיבה נדחתה לשעה 

 ליו"ר הישיבה נקבע הרצל עוזר. 

 

 סקירת יו"ר העמותה היוצא 

סיכם את פועלו במהלך התקופה שבה שימש יו"ר העמותה, תוך מתן דגש   רועי עמית יו"ר העמותה 

הדגיש את  הוא על התמודדות עם הרגולציה, שיתוף הפעולה עם רת"א ופתיחת בועות חדשות. 

יל  ח מול בנוסף לחיזוק הקשר מול רת"א ו, ועל כן לחברי הוועד  העובדה שהעמותה פועלת ללא ביטוח 

בשטח יחד עם קבוצות  קיום ערבי עמותה , כמו לדוגמה בפן החברתי תמקד לההעמותה   בחרה  האוויר

 ללא לקיחת אחריות על נושא הטיסות שנילווה להן.   ,טיסה סדירות 

אשר העמותה הצליח למנוע את החלתו על חברי   לה" ל אבי הרטמן העלה את נושא "אי ההפ

 העמותה. 

 2022ות הכספיים לשנת סקירת הדוח

אלף ש"ח(. כמו כן את תמונת   70סקר את מצב הקופה, והציג את היתרה הקיימת כרגע )ברק ירון 

 . 2022בלבד בשנת  163, לעומת  2021משלמים בשנת  221-המצב של החברים המשלמים 

 את אישורו לדוחות הכספיים.   אך שלח לועד העמותה  ,רו"ח העמותה לא נכח בדיון 

, שכן לטענתו לא  את הדוחות הכספיים עדיין הביקורת ז'אן מרק אמסלם ביקש לא לאשר   נציג ועדת

 קיבל את הפירוט הנדרש לפני הישיבה. 

כולל  לדצמבר דרך קבוצת ווצאפ,   11-ב הדוחות הדגיש כי ועדת ביקורת קיבלה את יו"ר העמותה 

 על הדוחות.  סרטון הסבר של רו"ח העמותה 

נאמר לוועדת הביקורת שחבריה מוזמנים לפנות ישירות לגזבר העמותה מר ירון ברק או למר טל  

 . שהלא נע הדבר , אך "ח העמותה בכל נושא ועניין ושם יקבל תשובות ענייניו פורר רו 

 : לנושא הדוחות הכספיים  סיכום של יו"ר הישיבה 

 היה ראוי לשלוח מראש את דוחות הכספיים לחברים, ולהציגם בקצרה בישיבה.  •

מהחברים תהיה  הועד יפיץ לאחר הישיבה את הדוחות הכספיים לחברי העמותה. אם למי  •

 הסתייגות הוא רשאי לשלוח אותה במייל. 

מיו"ר העמותה והגזבר  את מלוא החומר המתייחס לדוח הכספי שוב ועדת הביקורת תקבל   •

 . ימים, שבסיומם תודיע אם היא מאשרת את הדוח  10, ותעבור עליו תוך דרך קבוצת הווצאפ

 בכל שאלה בנושא הדוחות. גזבר העמותה ורו"ח העמותה ועדת הביקורת מוזמנת לפנות ל  •

 

 שיתופם של חברי ועדת הביקורת בדיוני הועד דיון בנושא  

 , והתפתח דיון ערני בנושא. עלתה טענה של חברי ועדת הביקורת בנוגע לאי שיתופם בישיבות הועד

ושלא יקבלו אותם כחלק   , ישיבות הוועד ישלחו לה באופן אישיועדדת הביקורת ביקשה שפרוטוקולי  

 . מכלל חברי העמותה

 : התיחסות יו"ר העמותה

ועדת ביקורת לא יכולה להיות חלק פעיל מקבלת ההחלטות של הועד אחרת לא תוכל לבקר את  

 . הועד 

 



 

 התייחסות יו"ר הישיבה: 

. עם זאת, נדרש היה לשלוח את  הועד  נוכחים בדיוני חייבים להיותחברי ועדת הביקורת לא  אכן, 

 .  שהם היו יכולים לקרוא אותם בפורום העמותה הפרוטוקולים לעיונם, ולא לטעון 

 

 בחירת ועד עמותה חדש 

 :חברי הועד שנבחרו פה אחד הם
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לבחור בישיבתו הראשונה שני חברים מתוכו שישמשו חברי ועדת  האסיפה הסמיכה את ועד העמותה 

 הביקורת. 

 

 סיכום

מהלך הכהונה שלו. כמו כן הודו לחברי הועד היוצא  החברים הודו לרועי עמית על תרומתו לעמותה ב

 ואיחלו הצלחה לועד הנכנס. 

 

 רשם 

 הרצל עוזר 

 

 


