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 ישיבת ועד הנהלה

 

 

 משתתפים

 קובי צרינסקי, יוסף עסלי, רונן וולף ועופר ברא"ז. מיכה רגב,

 

 : שלי סולומון  נוכחים

 

 דיווחים

 

 בדבר: מיכה רגב ועדכון ע"י יו"ר העמותה  הועבר דיווח 

מותה ביחס למכתבים וקביעת עמדת הע  7-8/4/06מיום  םבאשר לאירועי ההתנהלות מול קיבוץ גבעת חיים .1

 .ודרישות של גופים המעורבים בענין

בהעדר ועדת משמעת כקבוע בתקנון, המוסמכת לדון ולהכריע בצעדים המשמעתיים שינקטו כנגד חברי העמותה  .2

הנוגעים לענין. הוחלט לערוך אסיפה טלפונית ולקבל את הסכמת רוב חברי העמותה, אשר להם זכות הצבעה, ליתן 

סמכויות ועדת המשמעת. עם קבלת אישור זה יעביר הועד בתפקידו כועדת משמעת את סמכויותיו לועד הפועל את 

 .שירכז את הטיפול בנושא ויערוך את השימועלעו"ד 

 

 

 רכיבה מערבית 

 

 רצוניאשר תפקידה לקדם את נושא הרכיבה המערבית לסוסים ערביים. בבחודשים האחרונים מתגבשת קבוצה  – מיכה רגב

 ולעזור לענף זה להתרומם.לתת גיבוי  מהועדלבקש 

 

בכדי לקדם את מטרות הליגה ותחום הרכיבה המערבית הוחלט לבנות ועדה מקצועית הכוללת מקבץ מאמנים , כל מי 

שמעונין להצטרף ולתרום מוזמן. בראש הועדה תעמוד שרון שוסטר וחבר ועד הפועל האחראי על הספורט עופר ברא"ז 

 שבאחריותו תפעל הועדה.

 

 

 יו"ר הועדה המקצועית לרכיבה מערבית – שרון שוסטר

 

 הוחלט לקדם את נושא הרכיבה המערבית ולהקים ליגה של עמותת הסוס הערבי  .

שבהם הרוכבים יצברו נקודות לקראת הגמר. הגמר יתקיים באליפות  במסגרת הליגה יהיו מספר תחרויות לאורך השנה

 שראל לסוסים ערביים.ישראל בתצוגה הלאומית ובה יוכרז אלוף י

תקנון התחרויות הוא על פי התקנון של ההתאחדות לספורט הרכיבה בישראל. השופט הנבחר הוא שופט מהליגה הארצית 

 לרכיבה מערבית.

וזאת בכדי לתת אפשרות למספר רב  יש לציין שמלבד הכיתות המקובלות בליגה אנו בונים כיתות נוספות שהן כיתות קידום

 .יותר של רוכבים להשתתף בליגה

 

 .בקיבוץ מגל 24/6/06 –התחרות השניה תתקיים ב  לליגה יתה הפתיחהיהתחרות הראשונה בקיבוץ מגל בחודש מרץ ה

הרישום לתחרויות מתקיים אצל מזכירת  052-58482  052-8956528 ניתן לפנות לשרון שוסטרמקצועיות שאלות ב

 העמותה .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מייצג את העמותה אל מול ההתאחדות הלאומית למרוצי סוסים . – עופר ברא"ז 

 

ההתאחדות הלאומית למרוצי סוסים קיבלה הכרה ממלכתית. העמותה רואה עצמה כגוף המייצג את כלל הפעילות של 

 אחדות בינהן : הסוסים הערביים כולל בתחום המרוצים, לאור זאת לעמותה מס' דרישות שהוצגו להת

. נציג ועד 3. נציג בעלי הסוסים 2.נציג המגדלים 1העמותה תהיה חברה כעמותה בתוך ההתאחדות ותיוצג ע"י :  .1

 ההנהלה . נציגי העמותה יבחרו מדי שנתיים בכפוף לתכנון העמותה.

 זכות ההצבעה לגבי הפעילות תהיה ביחס למס' הסוסים היחסי מול הפעילות. .2

 ות בתוך הנהלת הג'וקי קלאב.העמותה דורשת נציג .3

  .העמותה רואה את עצמה אחראית בכך ש :  א. תהיה אחראית על זיהוי הסוסים .4

 .לכל הפעילויות תנפיק תעודות זיהוי ודרכונים לסוסים הערביים  .ב

 .תקבע כללים להשתתפות הסוסים הערביים במרוצים  .ג

 

 

 הודעות לחברים

תעודה חדשה הנפקת בצע העברת בעלות עם תעודה מנוילנת יאלץ להזמין !!! חבר המבקש ל אין לניילן את התעודות** 

 . נילוןהסיבה לכך היא שאין אפשרות לחתום מאחור )לצורך העברת הבעלות( על ה. ₪ ( 150) בכדי לבצע פעולה זו

 .** סכסוכים אישיים בעניני כספים אינם מענינה של העמותה

 פספורט. בכדי להסדיר נושא זה יש לפנות לעמותה !!! ** סוס שיוצא לתצוגות בחו"ל מחויב לצאת עם

 

 

                                                                  

 רשמה : שלי סולומון 


