אגודת התעופה הכללית בישראל
Israel Association of General Aviation
לחברי האגודה שלום !
לקראת ראש השנה ,ברצוננו לעדכן אתכם במה שקורה באגודה.
ראשית מקווים לראותכם בהרמת הכוסית בגבעת שחף ביום רביעי  ,43/3102/ערב ראש השנה ,בשעה  .24:00יהיה נחמד ומעניין:
השנה אנו מקיימים בשיתוף בתי הספר בהרצליה ,ברוח האחדות במאבק כנגד סגירת שדה הרצליה ,שדה דב ומאבק על התעופה.
חלפה כחצי שנה מאז התחלנו בתפקידנו .בתחילה הפצנו איגרת בה הועד סיפר על פעילותו .וכפי שקורה במחוזותינו ,הטוב מאד
מאיים על הטוב ,וכשעלה הרעיון לניוז-לטר מקצועי מפואר ואיכותי ,התרכזנו בזה ולצד עומס העבודה נתנו לזה לאפשר לנו לחכות עם
האיגרת החודשית ....האמת שחשבנו שהניוזלטר ייצא כבר לפני זמן מה ,אולם אני חייב לציין שמשה ליכטמן והצוות שעובד על
הניוזלטר לוקחים את העניין כל כך ברצינות ובמקצועיות – ששווה לחכות .משה תורם מזמנו ומכספו ,וביחד עם אהד שני ,יגאל מירב
וטל בן יוסף – מכינים משהו שכולנו נלקק את האצבעות .בניוזלטר יהיו כתבות מתורגמות באישור  AOPAועוד כתבות מקוריות שלנו,
מידע לציבור ועוד.
לצערנו חייבים להזכיר את התאונה הטרגית בה קיפח את חייו חברנו היקר יגאל ברייטמן שהיה החייל מספר  2במאבק על הרצליה.
יגאל – תחסר לכולנו מאד .נאחל גם החלמה מהירה לניסים ואנונו המתאושש מפציעה קשה בתאונה.
נתן שרון בראש וועדת אירועים ,ביחד עם חזי שמיר אשר על ההרצאות ,ארגנו לנו הרבה מאד פעילויות
מצוינות :בין היתר :אספה כללית יחד עם הרמת כוסית לפסח / ,הרצאות ערב ,מפגש בטיחות בנושא מים
בדלק ,כנס בטיחות שנתי ,מטס לילה ,סיורים בנתב"ג ומודיעין טייס ועוד...
חברי האגודה משתתפים באבלו של חברנו חיים דגן על מות אביו .חיים הוציא את מטס השנתי היפה מאד
והפעם לסלובקיה עבדכם הנאמן הוציא מטס מרהיב למקדוניה מונטנגרו וקרואטיה
יהודה ביין בראש וועדת בטיחות מקיים פעילות שוטפת בנושאי בטיחות ,החל מעבודה פרטנית עם טייסים
מהאגודה שיש להם צורך בכך ,ובנוסף ערב "לי זה לא יקרה" בנושא דלק ,וכנס בטיחות שנתי מצוין  .חבל לי
שפחות מ  200חברי אגודה הגיעו לכנס .אני מקווה שזה לא אומר שכל היתר לא חושבים שהם צריכים לשים
נושא זה בראש מעייניהם .החשיבות הגדולה הופגנה על ידי הנוכחות של משרד החוקר הראשי ובעיקר
נוכחות מאסיבית ומכובדת מאד של אנשי רת"א.
טייסת  01על מתנדביה הרבים נסקה והמשיכה בתנופה מחודשת בפעילויותיה לקידום והעצמה של ערכי
מצוינות אישית וקהילתית ,ע"י השראה ,הדרכה והדגמה מתחום התעופה ,בעיקר לנוער .שיתוף הפעולה עם
ארגונים קשורים התחזק והשיאה לשיאים חדשים  -שיא של כ 000-צעירים פעלו במסגרותיה השנה .זאת
בנוסף למטסים במסגרות הומניטריות שונות אחרות .רק לפני כחודש סיימה הטייסת את מחזורי ההדרכה
לשנת הלימודים הקודמת בהטסות סוף-השנה המסורתיות .הצלחת הטייסת מתבטאת בדרישה הולכת
וגוברת לחוגיה .בימים אילו נערכת הטייסת לשנת הפעילות הבאה .במסגרת זו יושם דגש על תכנון מקדים
קפדני ,העשרה והכשרה ,גיוס תרומות והרחבת מספר המתנדבים הפעילים וכנס העשור מתוכנן לסוף
ספטמבר..
יגאל מירב מנצח ביעילות ובמקצועיות על אתר האגודה ,וביחד עם אהד שני ,שחר מאיר ודביר גסנר עושים
עבודה נהדרת .יגאל זה נכס שלא ברור מה היינו עושים בלעדיו .האתר של האגודה שודרג והוא יפה ונעים
מתמיד.
וועדת הספורט מתארגנת ,לאחר שנזנחה לאנחות ללא חפיפה וכמעט ללא עזרה .גדי אדן ביחד עם שחר
מאיר אהד שני ודניאל רוברטס ,מתכננים לחדש בקרוב את פעילות הספורט האוירי .דני מנוסיס עוד הספיק
לעזור קצת לפני שעזב אותנו לתקופה לארה"ב כדי לחזור מצויד בכל הרשיונות האפשריים .עמרי טלמון
התנדב לעזור לוועדה בראשית דרכה .בקרוב נשמע ממנה.
אשר נחמיאס ממשיך במלאכת הקודש של גיוס חברים מקרב המובילים האויריים .הצלחנו לגייס את טייסי
ארקיע ואנו ממשיכים עם האחרים .החברים ובראשם רוני זהר יו"ר איגוד הטייסים ,כבר מבינים את אחדות
האינטרסים המלאה – כמו במאבק על שדה דב ,אך לא רק .שיתוף הפעולה הזה מתבקש והכרחי להצלחת
המאבקים המשותפים.
יוסי סוריה לקח על עצמו והעביר סבב ראשון של קורס העשרה טכנית לטייסים שהיה הצלחה גדולה .נפתלי
שגב הלהיב והחכים את כל מי שבא – ומי שלא בא הפסיד.
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ארגנו מחדש את משרד האגודה .אחרי תהליך מזורז של איתור וגיוס מזכירה – התגלתה הבחירה כמצוינת
וטל היעילה השתלטה מהר על העניינים ,בנעימות וחביבות .המון תודה לאנני שעזרה בתקופת הביניים !
בסיוע דביר אהד וחברים נוספים קלטנו תכנה נוספת .כמו כן מוטי ממשיך ותורם ומטפל בתכנה הקיימת.
כאמור ,נוצר קשר הדוק ושוטף עם אנשי רת"א ,כולל קשר ישיר ובלתי אמצעי עם ראש הרשות ,גיורא רום.
קשר כל כך הדוק ופורה ,לא היה מעולם בין האגודה לרת"א .בכלל ,מה שקורה ברת"א זה מדהים :אין דמיון
בין רת"א של החודשים האחרונים לרת"א של לפני חצי שנה ,שגם בינה לבין רת"א של לפני שנים – אין כל
דמיון .לאחר שהשלים את החזרה לקטגוריה  ,2הבטיח גיורא והוא מקיים ,לשים את התעופה הכללית
בעדיפות מאד גבוהה .רת"א ממשיכה להילחם יחד איתנו על תשתיות התעופה בעיקר נגד סגירת שדות
תעופה ,אבל לא רק .הוכנסו אנשים מאד מקצועיים ואיכותיים ,שלא מש אירים אבן אחת ופרה קדושה אחת
בלי לבחון אותה .לנו – לאגודת התעופה ,יש תפקיד חשוב מאד בתהליך הזה ,ואנו בהחלט מוצאים שותפים
ראויים וטובים ברת"א .קשרים טובים נוצרו וחודשו גם עם הרבה גופים אחרים .בין היתר נזכיר את הקשר
המצוין עם כל בתי הספר .עם אלו בהרצליה אנו מקיימים טקס צנוע משותף לקראת ראש השנה – ברוח
אחדות המאבק כנגד סגירת השדה .גם עם אלו שמחוץ להרצליה יש קשר טוב ,כנפי פז עובדת איתנו הדוק
במאבק המתמשך כנגד סגירה חוזרת ונשנית של שדה התעופה בחיפה ,וגם עם מגידו תעופה ועיט אנו
מתכננים פעילויות משותפות והידוק הקשרים .היינו ביחד עם מגידו תעופה בבג"ץ בנושא הדלק ,וועדת
הדלק (חיים זקלד ודוד נמרי) בסיוע גיל ארנון – מתחילים עתה בטיפול בנושא.
מזה חצי שנה אנו מטפלים בנושא הביטוח .מצד אחד חשוב לנו להוזיל את הנטל העצום על החברים ,ומצד
שני להסדיר את העניין – כך שיהיה טוב ואחיד .לצערנו קרו לא מעט מקרים לאחרונה בהם לא היה המטוס
מבוטח כלל .אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולבקש מכל בעל מטוס לא להמריא ללא ביטוח !! בקרוב אנו
מבטיחים בשורות בנושא ,מעבר להוזלת המחירים שכבר החלה בשיתוף פעולה של טל אנגל ,מארש ביטוח
ומנורה ,שמלווים את האגודה מזה  21שנה
מתמקצעים בנושא המטסים לחו"ל :עבודה שנעשית עם המדריך שני שגיב בנושא מטסים למתחילים
לקפריסין ולאחר מכן לרודוס ,לרבות שדרוג של חוברת "צעדים ראשונים במטס לחו"ל" של האגודה .כך גם
עם המדריך בנצי מאיר שמוציא מטס לבלקן בעקבות ההצלחה הגדולה של המטס למונטנגרו בו נוצרו קשרים
מצוינים עם מועדון טיסה במקדוניה .גם כאן מיישם בנצי את הרצון שלנו להרחיב את מעגל הטסים במטסי
חו"ל – מטסים שלא רק שמרחיבים את מעטפת הביצועים של הטייסים אלא ממקצעים אותנו מאד.
הקשר עם חיל האויר ומערך הבקרה :אשר ואני היינו ביום דיונים ביב"א ( 005פלוטו) ,תחת הכותרת של
העמקת הקשר והממשק בין הבקרה לאזרחים ,ויש לזה הרבה השלכות וגם קצת תוצאות בשטח ומספרם
ילך ויגדל .יחד עם החוקר הראשי התקיימו דיונים לגבי ההתנהלות בשדה דב ,ופותחה התנהלות של חקירה
מהירה של אירועים ,בשיתוף חיל האויר ,ותוך מתן תשובות מהירות לשיפור הבטיחות בשדה דב
ניסינו לבטל את חובת הסינדול שבעיננו מטופשת ומסכנת את המטוס והטסים בו – אך עדיין לא הצלחנו.
ועדת ביקורת .קשה להאמין שמשבחים את הביקורת....דוד קומפורטי הבלתי נלאה ,שידו בכל והופך כל
אבן בתפקידו כיו"ר וועדת ביקורת .בודק ,שואל ,חוקר ,מדרבן ,מי ,למה ,כמה ,ולא מוותר .נציגנו הוותיק
במכון פישר ויוזם הקשר איתו .עוזר לידו נאמנה חזי שניאור .וועדת ביקורת פעלתנית וחקרנית ,שמזמן לא
היה לנו כמותה ,שעוסקת בכל מגוון פעילויות האגודה ,כפי שהוגדר תפקידה בתקנון המתוקן.
לעיתים הם ממש קוץ בתחת ,אבל חברים :רק שבחים לוועדה הזאת.
ובטח שכחתי כמה דברים ,אבל דעו לכם שיש כאן צוות של חברים שנותנים את הנשמה ועובדים קשה
לטובת עתידה ורווחתה של התעופה הכללית והפנים ארצית .כל מי שרק מוכן לעזור ולתרום – יש עוד המון
מה לעשות ,תכניות ונושאים לטיפול – בואו !!

ברכת שנה טובה וטיסות בטוחות
שלוחה לכל חברי האגודה וב"ב.
שי פופר –יו"ר
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