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ישיבת ועד הנהלה
משתתפים
מיכה רגב ,חמוד חמודלי ,יוסף עסלי ,עופר ברא"ז ,רונן וולף.
נוכחים  :שלי סולומון
נעדרים  :קובי צרינסקי ,אודי בנימיני ,ד"ר אוולין טיבר.

דיווחים
מר מיכה רגב
לאחר חודשים ארוכים של איסוף מסמכים ושחזור תנועות כספיות הושלמו מאזנים לשנים , 1998-2003
זאת לאור העובדה כי לא הוגשו מאזנים בשנים אלו.
הערב נחתום ונאשר מסמכים נוספים ובכך נשלים את דרישות רשם העמותות ונקווה שנסיים את הנושא
הכאוב של היותנו בסטטוס של "עמותה בפירוק".
מר חמוד חמודלי ואנוכי השקענו זמן רב במלאכה זו ,אני תקווה שעתה נוכל לקדם נושאים חדשים.
מר חמוד חמודלי :
בכדי לסיים את נושא הרישום התקין של העמותה ברשם העמותות על הועד המכהן לאשר מס' פרטים :
 .1בשנת  1997ישנם שני חברי ועד חתומים על המאזן  :רוני אחרק ואורן מטאלון – הועד המכהן
צריך לאשר את שתי החתימות של הועד המנהל החתום על המאזן.
 .2משנת  1998-2003לא הוגשו מאזנים.
 .3כמו כן רשם העמותות ביקש מהוועד המכהן לחתום על :
א .פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 27/1/05
ב .המלצות ועדת ביקורת
ג .פרוטוקול שאין נגד העמותה תביעות משפטיות
ד .פרוטוקול שאין לעמותה קניין בנדל"ן
הועד חתם על המסמכים הנ"ל ואנו מקווים שבקרוב יוסדר עניין הרישום התקין.

מר יוסף עסלי :
 .1הטיול לזכר גדעון רסקין בתאריך  3/9/05בוטל בגלל דרישת השירותים הוטרינרים.
הטיול יתקיים ב –  24/9/05באזור הכפר איכסל .יציאה בשעה  , 8:00הגעה לנק' יציאה
דרך הכניסה הראשית לכפר ,שילוט יוצב במקום.
 .2אנו חוזרים ומחדדים את הנוהל כי מי שאינו חבר עמותה לא יקבל שירותים מהעמותה
כולל בדיקות  , DNAרישום סוסים ,העברות בעלות וספר הרבעות !!!!
 .3מגיעות תלונות רבות בנושא יעילות הנפקת תעודות ספר העדר.
יש לציין כי כרגע קיימת השהייה בהנפקות בגלל מעבר לגרמניה בבדיקות  ,DNAמעבר
לכך מר מיכה רגב ומר רונן וולף ייסעו לד"ר אוולין ויבדקו את נוהל הוצאת התעודות.
בסיום הבדיקה והסקת המסקנות נייחד ישיבה לנושא ספר העדר.
מר מיכה רגב :
 .1לראשונה ,אנו נמצאים בזכות כספית לאור כך שהעמותה הכפילה את עצמה בכמות
החברים ( .ישנם מעל  200חברים בעמותה)

 .2כרטיס סוס מתחרה
בדעתנו לתת כלים לסוס הערבי להתמודדות מול גזעים אחרים במקצועות השונים ,לשם כך
אנו נבנה קרן שתוגדר " שותפות מוגבלת " ותנוהל ע"י הנהלה נבחרת תוך פיקוח של הוועד
המנהל של העמותה.
הסוסים אשר יהיו רשומים בקרן ואשר ישלמו דמי חבר ,יזכו לתגמול כספי בזכיה בתחרויות
שונות כמפורט במסמך הנלווה.
ניתן ואף רצוי לפנות לחברי הועד בשאלות והבהרות בנושא.
בנושא זה אושר ע"י הועד :
 .1הגב' שלי סולומון אושרה כמנהלת כרטיס סוס מתחרה בתשלום של ₪ 2000
ברוטו עלות מעביד לחודש .לאחר  3חודשים הועד המנהל ידון שוב בתנאי
המשרה.
 .2אושר להכין ברושורים עם ספח הרשמה.
 .3סוכם כי ההוצאות הראשונות יהיו על חשבון כספים עתידים שיגבו ו/או מהכנסות
משטח פרסום שיימכר.

מינויים שאושרו
 .1אושר כי מר רונן וולף יהיה ממונה על קשרי חוץ של העמותה.
 .2אושר כי היו"ר מר מיכה רגב יהיה ממונה על ועדת תצוגות וכל חברי ועד ההנהלה ירתמו
לעניין.

יוזמה ברוכה של חבר עמותה
מר רונן ברוור הופיע בישיבת ההנהלה בכדי להציג אופציות לקורסים שונים אותם הוא מעונין
להפעיל ולבקש את חסות העמותה בנושא.
קורס מציגים


.1
.2

חסות העמותה תינתן בתנאי ש  ECAHO :יאשרו את מעביר הקורס.

העמותה תבדוק עם ארגון  ECAHOאת נושא המדריך ואת התכנון שלהם בנושא מציגים.
העמותה תיתן חסות ותתמוך בכך שעד התצוגה הלאומית של שנה הבאה  ,2006כל
מציג יהיה חייב לעבור קורס מציגים כמות זה  ,או דומים לו שיועברו בארץ .אם ברצונו
להמשיך להציג.
תעודת סיום הקורס תינתן בחסות העמותה.

קורס הדרכה לווסטרן ( רכיבה מערבית )
 .1הדרכה תיאורטית על ווסטרן
 .2הדרכה תיאורטית על רכיבת ווסטרן  +יישום בשטח.
 .3יש אופציה לקורס הכולל אילוף הסוס של המשתתף.
המעונינים להשתתף בקורסים מתבקשים ליצור קשר עם מר רונן ברוור 054-4262426
מר מיכה רגב מברך את מר רונן ברוור על יוזמה ברוכה.

כל מי שעדיין לא שלח תמונת פספורט לתעודת חבר מתבקש לשלוח!!!!!
בברכת שנה טובה
שנה מתוקה ופורייה
שנת שלום ורגיעה
רשמה  :שלי סולומון

