פרוטוקול ישיבת נציגות איגוד משתמשי ש"ת הרצליה מיום 23/07/2010
הפגישה התקיימה בחדר ישיבות בכימניר ,ש"ת הרצליה
נוכחים:
אורי אביב ,נעמה קיהן ,שמוליק עוזר ,בועז וולך ,דודי מורן ,שמחה רשף ,עו"ד ירון אפרת
טל בן יוסף ,דיויד גולן ,בן עמי ,ניסים וענונו ,עו"ד דן משה.
אורי אביב :המטרה היא להקים גוף המייצג את ציבור המשתמשים .נקודת ההתחלה שלנו היא כל
אותם אלה שמסרו את שמם ואת כתובת הדוא"ל שלהם בכינוס החרום שערכנו .לאחר קבלת
החלטות ,בחירת ועד פעולה וכד' ,נקבל את אישורם בדרך של משלוח דוא"ל ובקשת הצבעה
בעד/נגד .בנוסף לכל אלה שמסרו לנו את שמם ,יצרתי רשימה המאגדת את כל הסקטורים של
המשתמשים בשדה )אורי מציג את השקף עם הרשימה( .חלקם נמצאים כאן ,עם חלקם דיברנו ועם
חלקם ,עוד לא .הרעיון הוא לצרף למאבק את כל מי שמשתמש בשדה ויפגע כתוצאה מסגירתו.
הרעיון הוא שמנינו סקטורים שונים,וכל אחד מהם ימנה את הנציג שלו – המוסכים ימנו נציג ,בתי
הספר ימנו נציג אחד משלהם וכך הלאה.
ירון אפרת :צריך לפנות גם לקלוב התעופה לישראל .זה למעשה הגוף הגדול המאגד את כל
המשתמשים – החל בטיסנים ,עבור בדואים וכלה בתעופה הספורטיבית והקלה.
אורי אביב :השלב הבא ,לאחר שיסתיים המאבק על השארת השדה בהרצליה פתוח ,ומכיוון שהגוף
כבר יהיה קיים במסגרת עמותה ,הוא שבעתיד הגוף הזה יטפל בכל הבעיות של השדה – היתרי
בניה ,שכ"ד של המוסכים וכל בעיה אחרת .בשלב ראשון אני מבקש לאשר את רשימת המשתתפים
הנוכחית.
)אורי מציג את הנוכחים .לא נרשמות התנגדויות למי מהנוכחים(.
ניסים וענונו :אני מציע למנות את אורי אביב ליו"ר הועד.
אורי אביב :אני מתנגד ,אבל מסכים לשמש כיו"ר זמני עד שיבחר היו"ר הקבוע
מספר נוכחים שואלים מה עם כמה גופים שלא הצטרפו דוגמת שירגל כנפיים
נעמה קיהן :שילה הבהיר שהוא תומך במאבק ,ומוכן לסייע ,אבל בשלב הזה בלי נוכחותו בפגישה
ובלי עזרה כספית.
הערות ביניים :הם לא מבינים שבלי הרצליה לא יהיו להם חניכים ללמד תיאוריה
דן משה :שווה אולי לשקול פנייה ישירה לרן גורן .אסור לשכוח שמדובר באדם עם קשרים רבים
"למעלה" – בחיל האוויר ,במשהב"ט ועוד .מה עוד שבשירגל לומדים גם אנשי חיל האוויר.
אורי אביב :אני לוקח על עצמי לדבר עם רן גורן.
נעמה קיהן :אני מציעה להוסיף כחבר ועד את בני מרקוביץ ,כנציג שוכרי המטוסים .במקצועו הוא גם
עו"ד והוא אמר לי מספר פעמים שהוא ישמח לקחת חלק במאבק ולסייע בתחומו.
)לא נרשמו התנגדויות להצעה(
טל בן יוסף :מה עם פנייה לנציגי שדות אחרים – חיפה ,תימן?
נוכחים שונים :הם לא יסייעו .אין להם אינטרס ,כי אם הפעילות בהרצליה תקטן אולי תהיה עליה
אצלם.

בן עמי :יש לנו ניסיון קודם.למרות שלחלקם יש פעילות בהרצליה – מוסכים ,בדק וכו' ,בפעם
האחרונה שרצינו ,אנחנו ,בעלי המוסכים ,להתאגד בכדי להוזיל את מחיר השכירות ,לא הייתה שום
הענות.
ירון אפרת :חייב להיות להם אינטרס .אם יסגרו את הרצליה ,לאן הם יטוסו? ממגידו לחיפה וחזרה?
דן משה :בשלב הזה ,בכדי להתחיל את הפעילות באופן רשמי ,צריך להקים עמותה רשמית שתרשם
כחוק אצל רשם העמותות .צריך למנות נציגות זמנית של  3-4חברים שייקחו על עצמם את הפעילות
הזמנית עד לבחירות בהן יבחרו הנציגים הקבועים .חלק חשוב הוא איסוף הכספים – המאבק הזה
עתיד לעלות כסף והרבה ,ואת זה יכולה לעשות רק העמותה ,מכיוון שיש לפתוח חשבון בנק עם
מורשי חתימה ,והבנק דורש לראות מסמכים רשמיים של העמותה.
נוכחים שונים :בכמה כסף מדובר?
דן משה :אם נצליח לאסוף סכום של כ 500,000-ש"ח ,זה יהיה על גבול הבסדר .דיברנו עם שני
משרדים גדולים המתמחים בתחום הבג"צ ,ושיהיה ברור ,צריך להשתמש במשרדים גדולים כי להם
יקשיבו בדיון .הצעות המחיר שקיבלנו היו  50-70אלף דולר לטיפול בעתירה ובכל מה שסביבה.
אורי אביב :ברגע שתהיה עמותה ,אני מתחייב לקחת את הרשימה ,לפנות למאה אנשים דרך הדואר
האלקטרוני ובטלפון עם יעד של  100,000ש"ח .בהמשך נפנה לאנשים נוספים וגורמים נוספים כדי
להשלים את הסכום.
ניסים וענונו :אני מציע שבתי הספר יפנו לשוכרי המטוסים והתלמידים ויבקשו להוסיף תשלום
המיועד למימון המאבק הזה .אני אדבר עם נעמה ובועז.
בן עמי :איך אוספים את הכספים ואיך מנהלים את נושא הכספים? צריך לקבוע פורמט מסוים לאיסוף
הכספים.
דן משה :צריך מעקב אחרי הכספים – ניהול חשבונות.
דיויד גולן :כימניר מוכנה לקחת על עצמה את נושא הניהול החשבונאי של הכספים .יש לנו מחלקת
ניהול כספים בחברה ,ואנחנו ננהל את הנושא ,כמובן תוך רישום עצמאי ונפרד מזה של כימניר.
דן משה) :מסביר את האקט הטכני של הקמת עמותה( .צריך  4אנשים שהם הנציגים בוועד הזמני.
כל הנוכחים כאן הם בבחינת מייסדים ,אבל צריך ארבעה לעמותה הזמנית\.
ירון אפרת )במענה לשאלה( :לוקח כשישה חודשים להקים עמותה ,אבל אפשר להתחיל לפעול כבר
עם המסמכים הזמניים.
אורי אביב :מי מוכן להתנדב לנציגות הזמנית?
נבחרו שישה אנשים על דעת כולם:
אורי אביב ,דן משה ,ירון אשכולות ,נעמה קיהן ,פאני וענונו ,שמחה רשף
אורי אביב )מסכם פגישה( :רשימת השמות הזו תשלח לכל  300האנשים שנתנו את הדוא"ל שלהם,
והם יתבקשו לאשר אותה.
ישיבה ננעלת

