
 15/3/2017אסיפה כללית  

 18:00בשעה  כפר איכסאל מתנ"ס

 סדר יום

 

 עו"ד מוהנד דראוושה –דברי פתיחה 

 . לכל חברי העמותה שהגיעו הערב לאסיפהאני רוצה להודות 

 אני רוצה ברשותכם לסקור מספר דברים בולטים אותם עשינו במשך השנה האחרונה :

 ם הבאות.השני 7 –. חתמנו עם חוות אלונים הסכם ל 1

 אין ספק שחסר לנו מקום למרוצים , הבעיה אינה הכסף אלא במציאת מקום. –. ענין המרוצים 2

ד"ר אוולין עושה כל שביכולתה לקדם את נושא התעודות ואנו מרגישים בנושא זה  –. ספר העדר 3

 התקדמות בשטח.

 DNAבמקום , קבלת פעם בשבוע לצפון לטובת כל החברים ומבצעת העברות בעלות  ה. שלי מגיע4

 ופתיחת תיק וכל דבר שקשור לספר העדר אשר ישרת ויקל על החבר. 

 כל חבר אשר נכנס צריך לעבור ועדת קבלה . השנה נשים על זה דגש . –. קבלת חברים 5

קיבלנו מס' תלונות מהרשם , לקחנו לתשומת ליבנו . עיקר הדברים הם שאנו  –. רשם העמותות 6

 הל וחוק.עובדים לפי סדר , נו

 . אריה נגלר עובד על תקנון חדש , לאחר שנסיים אותו נגיש אותו לאישור האסיפה .7

 

 ד"ר אוולין –ועדת ספר עדר 

 9451מס' סוסים רשומים 

 721הם   2016בסוף מס' סייחים שנרשמו 

 סוסים 16ביבוא נרשמו 

 סוסים. 737כך שנוספו לספר העדר סך הכל 

 

  בהוצאת תעודה היא אי דיווח של בעלי זכרים על הרבעות , אחת הבעיות שגורמות לבעיות

ימסרו תעודות הרבעה לפי כדי ליעל את רישום הסייחים , הנהגנו נוהל שבו רק אחרי דיווח 

 מספר הדיווחים.

  אם אני לא עונה לטלפון הכי קל ליצור איתי קשר בערב, או לשלוח מיסרון עם פרטים

 ואבא .מדויקים כמו מספר תיק או מספר אמא 

  שקל. לאחר  100בנושא העברות עוברים. לפני שמוציאים לפועל צריך לבקש בקשה ולשלם

 מכן הוטרינר המבצע צריך ליצור קשר עם ד"ר אוולין.

 

 ג'עפר עפיפי : שלחנו חומר של זיהוי ממזמן ולא קיבלנו תעודות.

י רביע וגולן בר עובדים : אפשר לפנות ישירות לאוולין או לשלי , כמו כן עיסא בנמוהנד דראושה 

 בשטח וניתן לפנות גם אליהם לפתירת בעיות.



מוהנד דראושה : אני רוצה להודות לאבי חלק על שתרם מזמנו ומרצו שנים רבות לעמותה כחבר ועד 

 והחליט לקחת פסק זמן אך אני בטוח שימשיך בעשיה ובתרומה .

 עפיפי : אני מבקש להוריד את מחיר התצוגות.

 : בקשר לתצוגת האביב , מדוע היא מתקיימת ביום רביעי חמישי ולא בסוף שבוע ? ג'עפר עפיפי

שבת . השנה  –מוהנד דראושה : יש להתחשב במגזר היהודי על החברים ששומרים על שישי 

החלטנו שהתצוגה תתקיים בחול המועד פסח וזה מעיד על הדו קיום שאנו נושאים על דגלינו 

 בעמותה.

 אליאייל  –ועדת כספים 

 , בשנה זו עשינו קיצוצים דרסטים : 2016אני אתן דיווח לשנת 

 ₪  30,000קיצוץ בהוצאות העמותה 

 ₪  200,000חיסכון בעלויות התצוגות 

 מאזן חיובי₪  44,395 –תצוגת האביב 

 מאזן חיובי₪  52,284 –תצוגת הגליל 

 מאזן חיובי₪  33,804 –תצוגה המצרית 

 ן חיובימאז₪  66,106 –תצוגה לאומית 

 ₪  196,589 –סה"כ מתצוגות 

 

 השקעות באלונים

שכל תצוגות העמותה , בהסכם  שריג ברושהתקשרה העמותה עם  2016בשנת כפי שמוהנד אמר 

יהיו במתחם החווה . במסגרת הסכם זה הוחלט לבצע שיפוצים במתחם לנוחיות המגדלים והתנהלות 

 התצוגה. 

נית מתחם חדש לתאים , בנית תאים קבועים לסוסים וקירוי טיפול בעניני חשמל , שירותיי קבע , ב

 התאים.

 ₪  251,478כל ההשקעה עומדת על 

 ₪  161,478השתתפות חוות אלונים 

 ₪  89,000השתתפות העמותה 

שיקוזזו ₪  92,469אנחנו נשארנו פתוחים אצל שריג בזכות של  2016כיום לאחר קיזוז תצוגות 

 2017במהלך שנת 

 

 נהלים

ה בעיה בא אנו נתקלים בועדת כספים וזה הצ'קים החוזרים. הוצאנו מכתבים ופנינו בצורה יפה ישנ. 1

לחייבים ) כמובן לא לאלה עם בעיות של חולי ( בחלק מהמקרים נאלצנו לפנות לטיפול משפטי דרך 

 .קיבלה את הטיפול בצ'קים חוזריםאשר  חברת רכסים

 כחלק מההתנהלות בשקיפות : 

גה אנו מעלים דוח כספי מדויק שבו מפורטים כל העלויות וההכנסות של התצוגה. . לאחר כל תצו2

 כולל דוח ההשקעות באלונים מפורסם.

שיוצאת לגרמניה כמה שולם עבורה ומספר קבלה  DNA. אנו מבקשים דוח מפורט של כל בדיקת 3

 כנגד דוח זה יועבר התשלום למעבדה.



ממי התקבל התשלום , עבור מה , מספר קבלה ,  –ט . כל הפקדה בבנק תדווח לוועד בדוח מפור4

 מספר פנקס קבלות . 

הכסף חברים הוא שלכם , לא כסף שלנו פרטי ואנו מנהלים אותו באופן מקצועי. הכסף יחזור לאנשים 

 אבל צריך להתנהל בחכמה. אם נתנהל לא נכון , לא יהיה כסף ולא תהיה עמותה.

נסיעות לחו"ל של יו"ר העמותה שאינם נכונים , למוהנד אין  אני חייב לציין שיש הרבה דיבורים על

נגיעה לכספים , אבי חלק , גסאן ג'אבר ואני מנהלים את הכסף וכל אגורה שיוצאת ונכנסת היא 

 באחריותינו.

בואו נראה את המגמה אם היא תהיה חיובית ₪ ,  420,000 –בשנה האחרונה הגדלנו את ההון ב 

 ניטיב עם החברים. 

 

 : בבנק

 778,522 עו"ש

 55,750 דחוי

 92,469 שריג

 ₪  926,741 סה"כ

 

 

 משרד נימר נאסר ושות' , רו"ח,רמזי נאסר

 אומר לנו שני דברים עיקריים : 2015מאזן 

 שקל. 226,640השנה נגמרה בעודף של . 1

 שקל. 519,000 הייתההיתרה בסוף שנה . 2

ת המס בזמן ואנחנו מיושרים מבחינת הגשת העמותה מתנהלת ללא רבב , דוחות מוגשים לשלטונו

 החומר לרשם העמותות.

  1.885.195היו  2015ההכנסות בשנת 

 1.658.555היו  2015ההוצאות בשנת 

 .גם יש הפסד ולעתםרוב ההוצאות הן סביב התצוגות שחלקן נגמרות בעודף וחלקן מאוזנות 

 מוהנד דראוושהעו"ד 

  2015מאזן להאסיפה הכללית אישור מבקש אני 

 ) משאל בהצבעת החברים ( ןיש אישור למאז

 2015אני מבקש אישור האסיפה הכללית לדוח המילולי 

 ) משאל בהצבעת החברים ( דוח המילולייש אישור ל

 2009-2014לפי בקשת הרשם אני מבקש את אישור האסיפה הכללית לדוחות כספיים ומילוליים 

 ) משאל בהצבעת חברים ( 2009-2014יש אישור לדוחות כספיים ומילוליים 

: בסעיף משכורות חשוב לעשות הפרדה בין המשכורות. כמו כן אם העמותה בפלוס איך אריה נגלר 

 הגיעו לעלויות מימון גבוהות ?

 אייל אלי : עלויות המימון אלו עמלות הבנקים.

 



 



 

 

 

 


