ישיבת ועד הנהלה – 27/3/11

משתתפים
עופר מאירי ,עלי קדח ,חורי נעים ,מוהנד דראוושה ,עיסא רביע ועופר ברא"ז.
נוכחים  :שלי סולומון .
 .1נתבקשנו לחתום על מכתב שרוצים להוציא מועצת ארגוני הספורט ,הגידול ,ומרוצי הסוסים
בישראל בדבר המלצתם להפסיק את עבודתה של ד"ר צביה מילדנברג.
לאחר דיון הוחלט שלא לחתום על המכתב אלא לפנות לד"ר מישל בלאיש – מנהל השירותים
הווטרינריים ולבקש פגישה בנושא  .1 :ייבוא ייצוא  .2נהלים וכללים ברורים בנושאי סוסים.
 .2עופר ברא"ז מארגן פגישה עם בעל מסלול המרוצים בפרדס חנה בנסיון להניע את עונת
המרוצים.
 .3תצוגת אביב
מחיר השתתפות  ₪ 900 -אם יש שופט אחד  ₪ 1100 ,אם יהיו שלושה שופטים.
מחיר כניסה  ₪ 50 -למבוגר  ₪ 20לילד
שולחן  - V.I.Pיעלה . ₪ 1200
 .4לאור הפרסומים בעתונות בדבר הקמת מועצה לאומית לספורט שהיא תהיה אחראית על חלוקת
כספים של מועצת ההימורים  ,וישיבת וועדת כספים שתתכנס השבוע לאשר את הנושא הוחלט
לנסות להשפיע שגם קול אנשי הסוסים ישמע .....
עופר ברא"ז  ,עיסא רביע  ,מוהנד דראושה יפגשו עם ח"כ איציק אדרי חבר ועדת הכספים
מקדימה .
 .5הוחלט לתרום לטובת חברנו ביריחו את התשלום ל  ECAHOבגין שתי תצוגות יריחו על סך
 270יורו.
 .6ביטוח דרקטורים
הוחלט פה אחד להפעיל ביטוח דרקטורים שיכסה את חברי הועד מפני סיכון של תביעות אשיות.
עלות הפוליסה .1300 $

 .7דיווח ועדת חוץ מהנסיעה לאסיפה שנתית של

ECAHO

חורי נעים ומוהנד דראושה דיווחו כי למרות האוירה המתוחה שסררה באסיפה וזאת בגלל
מערכת בחירות מתוחה  ,מבחינת ישראל הצבענו לטובת שני הצדדים בהצבעות השונות והצלחנו
לא להזדהות עם צד מסויים .הנחת העבודה היתה מקצועית גרדה  ,כך גם הוצגו הדברים כלפי
הצדדים דבר שהתקבל בהבנה ואהדה .ההרגשה הכללית היתה שהתיחסו אלינו בכבוד ויצאנו
ביחסים טובים עם היו"ר החדש ,מדינות ערב והאירופאים.
 .8הזמנת שופטים :
תצוגת האביב – עופר מאירי הזמין את השופטת -

Mrs. Elisabeth Chat

תצוגת הגליל  -עופר מאירי הזמין שופט מארה"ב  ,מוהנד דראוושה יזמין עוד שני שופטים.
תצוגה לאומית  -לא יוזמנו שופטים ,עד שהאחראים על הזמנת שופטים יגישו רשימת שופטים
לאישור .
 .9תצוגה לאומית
הוחלט להביא  5שופטים לתצוגה לאומית  ,הכל מותנה באישור התקציב לאותה תצוגה ובאישור
הגעת שופטים.
 .10הפעלת שרותי סמס
קיבלנו הצעות משלוש חברות  ,הוחלט להישאר עם חב' יוניסל איתה עבדנו בעבר.
 .11מבצע רישום סייחים
במשך חודשיים מתחילת אפריל  1/4/11ועד  30/5/011יתקיים מבצע רישום סיחים  /סוסים
מעל גיל שנה .במקום  ₪ 1150הרישום יהיה . ₪ 750

רשמה  :שלי סולומון

