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 20/201וועד מנהל  פרוטוקול

 20.204.5 מיום

 : משתתפים חברי וועד

זהר  -מזכירה וחברת וועד דר נחום,  -חבר וועד יניב ביטון,  -חבר וועד אילן דהן,  -יו"ר 

 עדי אטקין –, חבר וועד נאור רדמי -, חבר וועדדוידוביץ

 על סדר היום:

 רכזי ספורט ותחרויות 

 עדכון מצב הביטוח 
  עדכון - 1פלייט 

  אילן )תשלום למס הכנסה ואתר האינטרנט( –החזרים כספיים 

  "עדכון -תכנית "אתנה 

 קביעת מועד לאסיפה כללית 
 לאיגוד 40-דיון לקראת חגיגות ה 
  שת"פ עםUSPA  - התקדמות 

 שונות 

 החלטות:

ספורט ותחרויות אושרה, אך תידון בהמשך בהתאם לחזרה לפעילות תכנית רכזי  .1

 .ותלוית היקף הפעילות

אין עדיין החלטה לגבי הביטוח, יניב עדכן לגבי הסוכן טל אנג'ל מחברת  .2

אירוספייס שמבטחת בתחום. לא התקבלה הצעה ומחכים לעדכונים מההצעה 

 של דימה.

ריאן( בינואר בנוגע לסבסוד )ב 1התקיימה פגישה עם נציג פלייט  – 1פלייט  .3

$ 125קורסים של הארגון לחברי האיגוד בהדרכת יעד ברק. ההצעה עמדה על 

למשתתף, אך מסיבות שונות, ביניהן לוגיסטיקה של המועדונים ועלויות יום 

 כרגע אין התקדמות. –עבודה של המדריך 

ר, אושר להחזיר כספים לאילן בכפוף להצגת חשבוניות עבור תשלום על האת .4

 על כל שנת חוב.₪  500 –הדומיין וחובות מס הכנסה של האיגוד 

התאחדות אילת אישרה תכנית מפורטת לקידום בנות צנחניות  –תכנית "אתנה"  .5

 ₪.  32,000בסך של 

החלטה בנוגע לאסיפה הכללית תידחה למועד שבו נדע על חזרה משוערת  .6

 לפעילות.

חבר הוועד התבקשו  – 2020שנה לאיגוד בשנת  40הועלה הנושא של חגיגות  .7

 להעלות רעיונות עד לישיבה הבאה.

הוצג מייל שהגיע מהארגון שבו הם מבקשים שנענה על מספר  – USPAשת"פ עם  .8

הארגון האמריקאי. הוחלט שאלות בנוגע לשיתוף הפעולה הרצוי בין האיגוד לבין 
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יגיע  כי נאור וזהר יכינו מסמך העונה על השאלות, עדי אטקין יסייע והמסמך

 לוועד המנהל. 30.4-לדיון עד ה

חודשים עקב השבתת  3שונות: הוחלט על הקפאת כל הרישיונות לתקופה של עד  .9

 הפעילות במועדונים. 

 

 זהר דוידוביץ רשמה:

 

 

 אישרו:

          __________           ___________                 __________           _____________ 

 יו"ר האיגוד                 חבר וועד                        מזכירת האיגוד                חותמת האיגוד            

 שם מלא:

 ת"ז:

 

 


