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פרוטוקול ישיבה עם הנהלת אגודת האז"מים
נושא :היכרות וקידום שיתוף הפעולה בין העמותות
נוכחים:
• יו"ר עמותת האז"מים ,דייב לאופר
• מזכיר ונציג הוועד של האז"מים ,רמי בן יהודה
נציגי אגודת התעופה:
• יו"ד אגודת התעופה הכללית ,ירון אפרת
• מזכיר וגזבר האגודה ,משה אקלר
מקום הישיבה :משרד האגודה ,שדה הרצליה
תאריך הישיבה6.10.10 :
מהלך הישיבה:
ירון אפרת סקר בפני נציגי אגודת האז"מים את מטרות האגודה ואת מגוון הפעילויות שלנו ,בדגש על נושא
בטיחות הטיסה .דייב לאופר ,שנכנס לתפקידו לפני חודשים מספר ,סקר את פעילות עמותת האז"מ בעזרתו
של רמי בן יהודה .גם הם ,כמונו ,שמים דגש על נושא בטיחות הטיסה ,ורואים כיעד מרכזי את שינוי התדמית
של "המערב הפרוע" של טייסי האז"מ )גרעין קטן שמשליך על כולם(.
ירון רואה בחזונו שיתוף פעולה מלא בין העמותות בכל התחומים .האגודה שלנו מונה כ 600-חברים ועמותת
האז"מים מונה כ 450-חברים וכ 160-מטוסים .בשיתוף פעולה נוכל להכפיל את כוחנו מול הרשויות ויהיה יותר
משקל למאבקנו .דייב לאופר מסכים לחזון שלנו ומקבל אותו בברכה.
החלטות:
 .1לקיים קשר ישיר בין העמותות ,בין חברי הוועד ובין כל ראש ועדה עם מקבילו .בהמשך השנה נקיים
ישיבת ועד משותפת להיכרות וגיבוש דרכי פעולה.
 .2אגודת התעופה תזמין את חברי אגודת האז"מים לכל האירועים שלה – כנסים ,תחרויות ,טיולים
וסיורים )דבר שכבר נעשה בפועל זמן רב( .אירוע משותף ראשון יוצא לדרך כבר ביום שישי הקרוב
 8.10בתחרות ניווט מב"ש למצדה .שם ניפגש לחגיגת תעופה ,אוכל ושכשוך בבריכה .האוכל בנדיבות
האז"מים )הפעם לא סטייקים ,אבל הבטיחו שבפעמים הבאות( .בנוסף האז"מים הוזמנו לכנס
הבטיחות השנתי של האגודה שיתקיים ב.22.11 -
 .3לקיים מטסים ואירועים משותפים .אגודת האז"מים הזמינו אותנו לאליפות העולם שהם מארגנים
באוקטובר  2011בעין יהב .הם ישמחו להיעזר בניסיון האגודה שלנו לטובת ארגון האירוע הגדול
והחשוב הזה .ירון נענה בחיוב וברצון.
 .4אנחנו הצגנו להם את פעילות ההתנדבות לקהילה במסגרת טייסת  ,10וביקשנו לשלב אותם בטיסות
של הטייסת הן לטובת המשמר המוטס והן לשמירה על יערות קק"ל .אנחנו רואים בזה תוספת כוח
ותרומה משמעותית לפעילות שלנו .דייב ורמי קיבלו את ההצעה בשמחה ובהתלהבות ,וימנו נציג
מטעמם לנושא שיהיה בקשר עם משה אקלר .פגישה לקידום הפעילות המשותפת תיקבע בקרוב.
לסיכום:
החזון לשיתוף פעולה מלא בין שתי העמותות הוא הדדי ,ואנו נעשה הכול כדי לממש את החזון ,ובהצלחה.
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