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 ישיבת וועד הנהלה

 משתתפים

 מיכה רגב, קובי צרינסקי, חמוד חמודלי,עופר ברא"ז, יוסף עסלי, רונן וולף.

 לי  סולומון.: ד"ר אוולין טיבר, שנוכחים   

 : מר אודי בנימיני נעדר

 דיווחים

 התצוגות האחרונות:  3מר חמוד חמודלי דיווח על  .1

  15/04/05תצוגת גביע המגדלים   .א

  סוסים בלבד. 26ירידה בכמות משתתפים, נכחו 

  16/04/05תצוגת האביב  .ב

  סוסים. 67האירוע היה יפה ומכובד השתתפו 

 בחוברות. הועלו טענות לגבי תאים מסוכנים וחוסר 

  חבר וועד הנהלה מר יוסף עסלי ציין כי התצוגה הייתה מוצלחת אך הפריעו

לו שתי נקודות עיקריות: כניסת קהל לאזור זירת חימום הסוסים, כמו כן היו 

לטענתו הפסקות גדולות מידי בין כיתה לכיתה דבר שפגע בזרימה של 

 האירוע.

 ר הבעייתיות בקיום חבר הוועד מר קובי צרינסקי העלה את הטענה בדב

 תצוגות המאוישות בשופט אחד.

 07/05/05תצוגת הצפון בג'וליס  .ג

 .ארגון וסידור התצוגה היו ברמה גבוהה 

  איש. 3,000 -סוסים, נכחו כ 93הופיעו 

 .מועצת ג'וליס תרמה כסף,מגרש ושומרים לטובת התצוגה 

  יש להודות להם על כך. –הופיעו מתנדבים רבים 

 צד גורמים בקהל ויש לתת על כך את הדעת.התנהגות לא נאותה מ 

  מר יוסף עסלי ציין כי הארגון היה ללא דופי אך יש לתת את הדעת על

 התנהגות שאינה נאותה מצד מגדלים ויש לקבוע דרכי ענישה כלפי אלו.

 



 

 

 

 

 

באיזור נחל  9/4/05מר יוסף עסלי דיווח על טיול הרכיבה " רוכבים לשלום " שנערך ביום שבת  .2

מעמותת הסוס הערבי. הטיול היה מוצלח מאוד  33רוכבים מתוכם  94ן. נטלו חלק בטיול עירו

 והאירגון ללא דופי.

דווח ע"י מר מיכה רגב כי אתר האינטרנט של העמותה נמצא בשלבים מתקדמים של עיצוב  .3

 מחדש. הוסכם כי מר רונן וולף יסייע בתמונות נוף.

 תנדב יטפל בנושא אל מול רואה החשבון.דווח ע"י מיכה כי עו"ד מ –רשם העמותות  .4

 

 החלטות

 

 שופטים לפחות. 3הוחלט כל כי התצוגות יהיו בהרכב של  .1

 על הגזבר לבדוק אל מול רואה החשבון הפחתת תשלום מס על פרסים כספיים בגביע המגדלים. .2

 ימים לפני התצוגה, כמו כן יש להציג צילום תעודת רישום 3רישום סוסים לתצוגה יתבצע עד  .3

 ישראלית לכל סוס, או לחילופין אישור מד"ר אוולין.

הוחלט כי בתצוגות לאומיות יושם דגש על נושא האבטחה. בתצוגות חסות ידרוש הוועד קיום  .4

 אמצעי אבטחה נאותים ומשמעותיים.

 לא תותר יותר האפשרות להירשם לעמותה כ"חבר לחיים". .5

 יות בדומה לנהוג בעמותות אחרות.הוחלט לבצע בדיקה של אפשרות הנפקת תעודות חבר שנת .6

 2005לחודש נובמבר  11-12  -התצוגה הלאומית תתקיים ב .7

 הוחלט כי יופסק משלוח עיתון חי לאותם חברי עמותה אשר לא שילמו עבורו. .8

הוחלט לבדוק אפשרות להבאת שופט מוסמך מחו"ל לשם ביצוע קורס שופטים בארץ.  .9

 וע"ח המשתתף.ההשתתפות בקורס תהה באישור וועד ההנהלה 

 וועד ההנהלה יהיה רשאי להטיל סנקציה של השהייה מחברות בעקבות התנהגות שאינה הולמת. .10

לא יתאפשר לבעלי סוסים ערביים שאינם חברי עמותה להשתמש  15/5/05 -החל מתאריך ה .11

ספר העדר. כל בעל סוס ערבי יהיה חייב להירשם כחבר בעמותה בכל שנה  –בשירותי העמותה 

 יהנות משירותים אלו. על מנת ל

 הניהול הכספי של ספר העדר וכספי הפעילות של העמותה יופרדו לחלוטין.  .12

 חברי עמותה חדשים. 19אושרו  .13

 

 



 

 

 

 

 מינויים שאושרו

 

 מר' רונן וולף.  -עקב התפטרות של מר' רוני אחרק מהוועד המנהל, מונה הבא אחריו ברשימה  .1

 יו"ר  העמותה –מיכה רגב  .2

 גזבר העמותה –חמוד חמודלי  .3

 בעלי זכויות החתימה : מר מיכה רגב .4

 מר קובי צרינסקי      

 מר חמוד חמודלי      

       

 

 

 הודעות לחברים

ועד ההנהלה מודיע כי הוא אחראי על כל נושאי העמותה כולל עניינים כספים וזאת החל מתאריך  .1

 . עד לתאריך זה האחריות הינה על הוועד הקודם.20/03/05

דלעיל לבעלי  11עד מבקשת את סיוע החברים בהעברת המסר אשר בהחלטה מס' הנהלת הו .2

 סוסים ערביים אשר אינם חברי עמותה.

חברי עמותה המעוניינים להשתתף כצופים בישיבות הנהלה מתבקשים להודיע על כך מראש  .3

 למזכירת העמותה.

ולהעבירם למזכירת  ₪  70חברי עמותה המעונינים להיות מנויים על עיתון חי מתבקשים לשלם  .4

 העמותה.

 .42810מושב צור משה  524ת.ד. :  כתובת העמותה .5

 .050– 2060755: הטלפון של מזכירת העמותה שלי סולומון  .6

 

 

 

 

 

 רשמה        

 שלי סולומון         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                   

 

 


