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 3פרוטוקול מספר  6/7/15פרוטוקול קודם מתאריך אישור . 1

 

 ם.ורסיפלפרוטוקול אושר חתם על הפרוטוקול ,  מוהנד דראושה :

 

 

 מוהנד דראושה דיווח יו"ר עמותת הסוס הערבי. 2

 

את התצוגה בכפר כנא , אבל עד חשוב היה לי להקדים את הישיבה בגלל תצוגת הגליל. היה לי מאוד חשוב לקיים  .1

בקשר עם סאלח דהמשה , ניסיתי לקבוע פגישה עם ראש המועצה בכדי להוציא עכשיו קבלנו רק מכתב כוונות. היתי 

 לפועל את התצוגה אך לא הצלחתי.

הוועד היה בפגישה במועצה שתואם עם ראש המועצה מבעוד מועד אך לפגישה עצמה ראש המועצה לא הגיע. למרות 

ת רישוי עסקים, המועצה הבטיחה לשלוח זאת המשכנו וניסינו להוציא אישורים , שלי נסעה לפגישה עם משטרת נצר

לרישוי עסקים נצרת מכתב אישום לקיום התצוגה אך כששלי הגיע לשם התברר שהם שלחו את מכתב הכוונות ולא 

 אישור כך שלא ניתן היה לקדם את הענין במשטרה.

ת שורות אלו לא חודרוג' ועיסא שוב דיברו בימים האחרונים עם סאלח דהמשה שהבטיח לחזור אליהם אך עד כתיב

 חזר אליהם עם תשובה.

מאחר ואנו לחוצים בזמן והתצוגה מתקרבת ויש הכנות רבות להוציא אותה לפועל האפשרות לקיים תצוגה בכפר כנא 

 יורדת מהפרק.

 אני מעונין לשמוע את דעת חברי הוועד בענין מיקום התצוגה :

 



עון והענינים בנצר הסתדרו. יש יתרונות לקיום התצוגה אבי חלק : אני מעונין לבדוק בצומת יגור , דיברתי עם שמ

 למרות שצריך להרחיב אותו, כמעט ולא צריך רשתות צל. VIPמקום מקורה , יש בריזה טובה, יש דק ל  –בנצר 

 עיסא : אני מעדיף שהתצוגה תהיה באזור הצפון אם לא יסתדר אז כברירת מחדל בנצר.

 ליל.גאסן : אני חושב שעדיף למצוא מקום בג

 חודרוג' : מחר אני אבדוק בגוליס ואפשר גם לבדוק במנדא למרות שזה במגרש הישן ולא החדש.

 מוהנד : אבי, עיסא וחודרוג' יהיה הצוות שיחליט היכן התצוגה ויתנו תשובה לכל המאוחר עד יום ראשון הקרוב.

 ית נשלחו לרשם העמותות כנדרש.הדו"ח הכספי שאושר באסיפה כללית , הדו"ח המילולי ופרוטוקול האסיפה הכלל .2

. אני 2015אני מאוד רוצה שנקדם את נושא אלונים ונהפוך אותו לבית שלנו. זה אחד האתגרים החשובים לשנת  .3

ב שנעבוד כצוות , כל דבר שנעשה אתם מתבקשים לעדכן !!! עיסא ואבי יתחילו רוצה להדגיש בפני הוועד שחשו

 ועדכונים לישיבה הבאה.לגשש בנושא אלונים ויגיעו עם נתונים 

ביקשו חברים לפניו להכנס לועדה ואריה נגלר שלח במייל בקשה להצטרף לועדת תקנון , מאחר  10/6/15בתאריך  .4

 הועד לא מוצא לנכון לצרף אנשים .בשלב זה  בועדה זו,ויש יותר מדי חברים 

 .פעולה בעתיד שמח לשתף עמווי ורוח ההתנדבות הנכונותעל  הוועד מודה לאריה            

 אם יש כזה ?  WAHO –אני מבקש משלי לבדוק מי הנציג שלנו בארגון ה  .5

לא מינינו וועדת מכרזים , אני רוצה שכל מכרז שיצא יבדק ע"י ועדה זו. החברים בה :  7/6/15בישיבה הקודמת מיום  .6

 יו"ר גאסן , עיסא , אבי , גולן ומוהנד.

, ישבנו איתה הוועד הקודם בהקשר ליועצת ארגונית אך בקדנציה  פנתה אלי ורד פוקס שלדעתי בחורה מוכשרת .7

הקודמת הינו קרובים למועד הבחירות ולא חתמנו על מכתב מינוי עד שלא יבחר וועד חדש, יאמר לזכותה של ורד 

. שגם היא הסכימה איתנו בנושא. דחינו את הדיון בענינה עד שיהיה ועד חדש שיחליט להכניס אותה לתפקיד ואם לא 

מאחר ויו"ר וועדת נהלים אייל אלי לא נמצא , אנו ניתן לו את הכבוד ונמתין לישיבה הבאה לקבלת החלטות בנושא. 

 כולם הסכימו פה אחד.

לקראת התצוגה הלאומית אני רוצה ששלי תרכזי צוות שיוכל להוציא לפועל את נושא צילום התצוגה בשידור חי  .8

 ושידורו לחו"ל דרך האינטרנט.

 

 מוהנד דראושה – ופטיםוועדת ש

 

 אני מבקש אישור מהוועד לשלוח הזמנות לשופטים לתצוגה הלאומית ?  

 ערך דיון בנושא , שונו מספר שופטים ואושרה רשימה אליה ישלחו הזמנות.לאחר שהוצגו השופטים הוועד 

 . הוחלט פה אחד כי בתצוגה הלאומית ישפטו חמישה שופטים

 

 עדון הסיבולת הישראלימכתב שנשלח ממו -דיון בנושא 

 

מוהנד : עמותת הסוס הערבי קיבלה פניה מאילן דביר חבר בועדה המקצועית של מועדון הסיבולת, בקשה לתמיכה 

 וסיוע כספי ב"גביע הטוויס". לדעתי יש לבדוק כיצד כל הנושא מקדם את הסוס הערבי ועמותת הסוס הערבי.

 ה שעברה הלוגו שלנו הופיע על החולצות שלהם.אבי : החברה האלה רוכבים על סוסים ערביים ושנ

 נותנים להם ולא לגוף חיצוני שלא קשור לעמותה.חודרוג' : חשוב שנתרום לטובת החברים , שהם ירגישו שאנחנו 

 



 



 

 


