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 3/7/2011פרוטוקול ישיבת ועד מיום 
 

 

 משתתפים : מוהנד דראוושה, עופר מאירי, עלי קדח, חורי נעים,  אילון יוסף, עופר ברא"ז.

 נוכחים : שלי סולומון.

 

 

 תצוגה לאומית 
 

 שופטים

 
.וקיבלנו אישור סופי להגעתה      Mrs. Christianne Chazel - France  מוהנד פנה ל–  

ר את הגעתו לתצוגה.הוא איש       Mr. Francesco Santoro – Itali   מוהנד פנה ל-   

 הוא אישר הגעתו לתצוגה.       Mr. Jerzy Bialobok – Poland  -עופר מאירי פנה ל 

הוא אישר הגעתו.    Mr. Richard PIHLSTROM – France     -פנינו ל 

הוא אישר הגעתו.   DC     שיבוא לתפקד כראש ועדת משמעת  Dr. Gianpaolo Teobaldelli - Itali  פנינו ל–  

שהוא יו"ר אקאהאו בבקשה לבוא לשפוט. עדין לא קיבלנו תשובה     Mr. Jaroslav Lacina    -מוהנד גם פנה ל 

לאחר הכרות בינהם והתרשמותו החיובית של לקינה ממוהנד  בישיבה השנתית של אקאהו אך באותו מעמד 

והנד להצטרף לאחת מועדות אקהאו.ביקש לקינה ממשהיתה בבלגיה   

H.R.H Princess Alia     .בבקשה לבוא לשפוט. עדין לא קיבלנו תשובהלתצוגות א יו"ר אקאהאו ישה מוהנד גם פנה ל    

 **מוהנד רוצה להודות לשלי על שיתוף פעולה בהזמנת השופטים. 

 רשאים להשתתף בתצוגה הלאומית של ישראל :

 לתצוגה הלאומית ירשמו :

. רק סוסים הרשומים בספר העדר הישראלי.1  

די.אן.אי + בקשת רישום + תשלום הועברו לעמותה –. סייחים הנמצאים בתהליך רישום 2  

יובא הסוס הגיע לד"ר אוולין + בדיקת די.אן.אי + בקשת רישום +    שתעודת היצוא מהמדינה ממנה –. סוסי יבוא 3  

תשלום הועברו לעמותה.               

 לוח זמנים

.22/10/2011-20התצוגה תתקיים במשך שלושה ימים   

בארוע פתיחה חגיגי. 2011יום חמישי בצהרים יוצגו סייחים וסייחות   20/10/11  

יום שישי יוצגו כל הסייחים והסיחות   21/10/11  

יום שבת יוצגו בוגרות ובוגרים וגמרים.  22/10/11  

רוב לתצוגה.סדר מקצים ולוח זמנים סופי יפורסם במועד הק  
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 מכירה פומבית בתצוגה לאומית

: כדלקמן בזמן התצוגה בשני שלבים בסמוך לתצוגה אולדעתי המכירה הפומבית צריכה להתקים  –מוהנד    

ביום חמישי בבוקר לסוסים שאינם משתתפים בתצוגה.  -שלב א'     

וצג בתצוגה ועומד למכירה יודגש במשך ימי התצוגה תהיה מזכירות מיוחדת לנושא המכירות. סוס שי  -שלב ב' 

 בחוברת בסימון מיוחד וכך יוכל הקהל לדעת איזה סוסים מבין סוסי התצוגה משתתפים במכירה.

 כל נושא המכירה הפומבית יבדק ע"י אילון יוסף, מסקנות ודרכי יישום יבדקו בישיבה הבאה.

 רישום לתצוגה

וחכולל ביט₪  1000יעלה   1/10/2011הרישום עד תאריך    

כולל ביטוח₪  1250יעלה  6/10/2011 –עד ה   2/10/2011הרישום מתאריך    

כולל ביטוח₪  1500יעלה   9/10/2011  -עד ה   7/10/2011הרישום מתאריך    

 *** עקב כניסת חג הסוכות וחול המועד שבוע לפני התצוגה הרישום הוקדם ***

תשלום + קבלה לא ילקחו בחשבון. יום הרישום יחשב ביום התשלום בפועל !!!  רישומים ללא  

 VIPעלויות  

  2700  -מקומות  6שולחן שורה ראשונה  ₪ 

 2400  - מקומות  6 שולחן שורה שניה  ₪ 

 שולחן יחשב כשמור רק אחרי תשלום.

לטובת עמותת הסוס הערבי. אישור תשלום יש  1830217ן -ח  957יש להעביר לבנק לאומי סניף כל התשלומים 

 ולודא שהגיע. ללא וידו טלפוני לא יחשב התשלום.  09-8987949 יחד עם טופס רישום מסודר למספר  להעביר בפקס

 ביטולים

  יוחזרו לו דמי הרישום במלואם. –סוס אשר הגיע לתצוגה ובאישור וטרינר התצוגה לא יוכל להשתתף 

  לטת ועדת תצוגות.יזוכה  בהתאם להח  -סוס שמסיבה רפואית לא הופיע לתצוגה וזאת באישור וטרינר 

 .סוס שלא השתתף ללא כל סיבה רפואית לא יוחזרו לו דמי הרישום 

 תאים

  200תאים סגורים ימכרו ב  .₪ 

  סוסים ובונה מעל  10ה ו/או מגדל  המציג מעל .חוועל השכרת המתבן לבנית תאים אנו נקיים מכרז  –מתבן

 על זכות בנית תאים במתבן. מכרזתאים יוכלו להשתתף ב 10

 12:00בשעה   1/9/2011עד תאריך  09-8987949הצעות יועברו אליו בפקס  המכרזפר מאירי יהיה אחראי על עו

עופר מאירי עלי קדח  –שלושה חברי ועד הצעה יש לאשר קבלת הפקס אצל שלי. כ, על מנת שהפקס יחשב בצהרים

ם יש להעביר לחשבון העמותה עד את התשלו תוצאות המכרז יפורסמו למחרת היום.ונעים חורי יפתחו את המכרז ו

 .7/9/2011חמישה ימים לאחר פרסום תוצאות המכרז  בתאריך 
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 אליפות המזרח התיכון בירדן 6-8/10/11

ומוהנד פנה לנסיכה בשאלת השתתפותה  לאחר שבישיבת  אקהאו האחרונה נוצר קשר אישי בין מוהנד לנסיכה עליה

הנסיכה הבטיחה למוהנד להזמין אותנו באופן רשמי  ,של ישראל בתצוגת אליפות המזרח התיכון שמתקיימת בירדן

באליפות המזרח את ישראל להשתתף  התקבלה הזמנה רשמית  בו הנסיכה מזמינה 27/6/11ואכן ביום  לתצוגה

טפסים אלו נמצאים באתר העמותה  –אי השתתפות וטופסי הרשמה מסודרים בצרוף תנזאת ,  8/10/11-6התיכון 

 בעמוד הבית בטפסים.

.6ההשתתפות באליפות המזרח התיכון בירדן תהיה בהתאם לתנאי אקהאו אשר מופיעים בספר הכחול בע"מ   

 התנאים : 

ג'  –רמה בבכל תצוגה  3-1בכיתות בתצוגה הלאומית ומקום  5-1בתצוגה  מקום  יכולים להשתתף  

מי שזוכה לאלוף/ה באליפות המזרח התיכון לא יוכל להשתתף עד סוף אותה שנה קלנדרית ושנתיים לאחר מכן 

ג'. –בתצוגות ברמה   

  אלא אם כן הסוס קיבל את התואר כצעיר ועובר לקטגורית בוגרים בשנה שלאחר מכן.

יורו. אנו ממליצים לבעלי סוסים לבדוק עם העמותה באם  600כללי אקאהאו יקנס בסכום של  מי שרושם סוס שלא לפי

 הסוס רשאי להיות מוצג.

 מרוצים

בישיבה הקודמת הוחלט שמי שלא יהיה חבר עמותה לא יוכל לזכות בפרסים. אני דורש שמי שנרשם כחבר   -אילון 

 ות.ירשם בהתאם לתקנון כמקבל שר

עדין לא התקבלו במשרדי העמותה רישומי מרוצים מסודרים וזאת  24/6/2011מאז המרוץ הראשון בגריפת  –שלי 

 למרות פניה למארגנים דרך עיסא ועופר ברא"ז.

אנחנו חברי הועד נתנו תשומת לב לענף המרוצים אולם אנו צריכים שיתוף פעולה הדדי מאנשי הסוסים.  –מוהנד 

להעניק פרסים לאלו שיעמדו בתנאי הרישום. למרות שהזמן יחלוף במועד המרוץ השני  2/6/11היתה החלטה מיום 

לפי דוח המזכירה עדין לא התקבלו רישומים בעמותה. אנו מבקשים שיתוף פעולה על מנת  7/7/11ביום שישי הקרוב 

כך העמותה נותנת הזדמנות שלא נשמע ביום האסיפה הכללית " לא מטפלים בנו ומזניחים את ענף המרוצים". משום 

 .2/6/11לפעול בהתאם להחלטה מיום 

 מחשבים

אני מבקש אישור הועד לבצע אדפטציה של האתר כולל ספר העדר למקינטוש ואי פון זאת בבקשת החברים  –מוהנד 

 מהדרום.

 ***יש אישור הועד.

רותיהם. הצעות המוגשות לא יחיבו יש להכין באתר לוח מודעות שנוכל להפיץ בו ספקים שאנו צריכים את ש –מוהנד 

 את העמותה.

 יש באתר לוח מודעות בחלק התחתון של הבאנרים ניתן לפרסם שם כל דרישה לספקים. –שלי 
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 רשימת תפוצת מגדלים

 Eאני מקבל הרבה מאוד מיילים מחו"ל לגבי ארועי סוסים ומכירות סוסים. החומר הזה נשלח בדף שנקרא   -אילון 

דלים מאוד גדולה, דרך תפוצה זו אני מגיע לרשימת מגדלים באזורים הרלוונטים לפירסום . אני בלאסט לתפוצת מג

האמריקני, כאשר  AHAבנושא אקטואלי כמו התצוגה הלאומית לשלוח בתפוצה דרך  –מוצא לנכון להכין דף תפוצה 

ץ ) שרוצים כמובן להיות אנשים יכנסו לדף הפרסום הם יועברו לאתר שלנו שם נכין רשימה של כל המגדלים באר

 רשומים( עם הפרטים שלהם דבר שיחשוף את כולנו לעולם הגדול.

  )הוחלט לפנות לאילן שיכין דף פרסום. כל מגדל שירצה לפרסם )את שמו +טלפון+מייל+אתר אם יש

 .30/7/11עבור השרות ויפנה לשלי עד תאריך ₪  100ברשימת המגדלים שיופץ בעולם ישלם 

 

 

  לשתי חברות יעוץ ארגוני לקבלת הצעות מחיר עדין לא התקבלו תשובות.פניתי  –שלי 

  .מי שעדין לא שילם דמי חבר ניתן לעשות זאת עד סוף חודש יולי 

 

לטובת עמותת הסוס הערבי. אישור  1830217ן -ח  957יש להעביר לבנק לאומי סניף ₪  400את דמי החבר בסך 

בנושא  SMSלהוציא  –שהגיע. ללא וידו טלפוני לא יחשב התשלום. ולודא  09-8987949תשלום יש להעביר בפקס 

 לחברים.

 

 שבת

באסיפה הכללית לפני שנתיים הוחלט בהצבעה שלא יתקימו תצוגות בשבת. ההרגשה היא שמאז  –עופר ברא"ז 

 ההחלטה "מורחים " אותנו ולא מכבדים את האנשים בכך שלא מקימים את ההחלטה.

לאחת הישיבות הקרובות יוזמנו .שוב לכל מגדל ועל מנת שניקח החלטה הגונה בנושא מאחר וענין זה ח –מוהנד 

 שייצגו את המגזרים השונים ובעזרת אנשים אלו נגיע להחלטות.נציגים מחברי העמותה 

 מי שרואה עצמו מתאים להיות נציג בדיון זה מוזמן ליצור קשר עם שלי.

 

 

 

 

 רשמה : שלי סולומון    

 

 ע"י יו"ר מוהנד דראוושה אושר לפרסום   
 


