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 9פרוטוקול מספר   7/2/2016יך אישור פרוטוקול קודם מתאר .1

 

 אושר

 

 

 דברי יו"ר העמותה  .2

 

 דחופים. ענייניםזימנתי ישיבה כי יש כמה מוהנד : שלום לכולם , 

 חייבים לסגור את מקום התצוגה הקרובה. –תצוגות 

 חייבים להחליט לגבי משרד העמותה. –משרד 

 

. הזמינו אותי שבוע חברים אין ספק שבמגזר הסוסים מדברים על כך שאנחנו לא פועלים בתקופה האחרונה ואין תצוגותמוהנד : 

 שעבר לפיני אלקובי ממצליח , היו בעיקר מגדלים מהדרום. עיקר טענתם היתה מדוע אין התקדמות בנושא התצוגות ?

 אומית אחת. כולם תמכו ועודדו אותנו., הדבר היחיד שקרה זה שפספסנו תצוגה ל הסברתי שאנחנו פועלים בדיוק כמו כל שנה

 ים ואין ספק שאנחנו צריכים לרדת לשטח ולפגוש את המגדלים.הם ביקשו עוד ישיבות עם מגדל

 

 השכרת משרד לעמותה .3

 

 לדעתי אנחנו צריכים משרד רשמי לעמותה.מוהנד : 

 אייל : דעתי היא שראוי שיהיה משרד לעמותה , לדעתי לסגור בפרדסיה.

 עבודה תעשה מהבית.שלי תגיע לשם פעמיים בשבוע ואת יתר ה עיסא : לדעתי אם יהיה לנו משרד באלונים

 גאסן : אני בעד הרעיון של עיסא.



 חודרוג' : אני בעד להשאיר את המשרד אצל שלי ושהיא תבוא צפונה.

אייל : התקבלה כבר החלטה שיוצאים מהבית של שלי נכון , שמותר לשנות החלטות אך הרציונל שלי להוצאת המשרד זה 

 בוא לבית שלה וזה גם לא נוח לבוא לבית פרטי.י איכות חיים , זו לא שיטת עבודה לשיהיה גם לשל

 מוהנד : אנחנו צריכים לתת גם מקום לרכוש העמותה.

 עיסא : אני חושב ששלי צריכה עזרה , היא לא יכולה להשתלט על כל העבודה לבד.

 מוהנד : אין ספק ששלי צריכה עזרה.

 : עד שיסתדר באלונים נשכיר את המשרד בפרדסיה לשנת ניסיון.החלטה 

 מוהנד : אני מציע לעשות מכרז לעובד/ת בחצי משרה.

 , ובכל מקרה לא להעסיק קרובי משפחה של הוועד. נוספתאני חושב שהנהלת העמותה צריכה לבדוק נחיצות למזכירה  אייל :

 מוהנד : אייל וגאסן יהיו אחראים לפרסום המכרז.

 

 דיווח ועדת כספים .4

אני צריך לעבור עליו ובהמשך יועבר  . 2014ועבר לי ע"י רו"ח הדוח הכספי לשנת שהיום בצהרים ה אתכםברצוני לידע אייל : 

 גם אליכם. באסיפה הכללית אני רוצה שעל כל שולחן יונח דו"ח כספי , אין לנו מה להסתיר.

ת עם . יש התקדמות בפעילות ובתקשור 2016וחשבונית לחודש ינואר  2015ד"ר אוולין העבירה אלי חשבוניות שמסכמות את 

 ד"ר אוולין.

 
 ויתור תביעות.הוחתמה על מכתב ₪ ,  14,156ל סך הועבר תשלום לאורלי ע .1

 הועבר תשלום לד"ר אוולין .2

 2015עבור אוקטובר , נובמבר , דצמבר ₪  17,333

 2016עבור ינואר ₪  4042

 ₪ . 21,370סה"כ 

נו פעיל , הוא נפתח בגלל כספים שהועברו בעבר מחו"ל , אייל : במהלך בדיקה של עמלות הבנק התברר כי לעמותה יש חשבון מט"ח שאי .3

עמותה עם ביקשתי לסגור את החשבון ולחסוך בעמלות . כמו כן הבנק גובה עמלות לפי נפח פעילות, הסתבר שגבו מאתנו עמלות עבור 

אין פעילות מעל לחמישה כמובן ששלחנו מכתב מרו"ח של העמותה לבנק ובו אישור שלעמותה  מחמישה מיליון שקל. מעלפעילות של 

 מיליון והם הורידו את העמלות בהתאם. 

 דיווח צ'קים חוזרים .4

 מכתבים רשומים לבעלי צ'קים חוזרים.  23 14/2/16 בתאריך  נשלחו

 

 מתוך המכתבים שנשלחו :

 

בנושא. לידיעתכם  א.מ שקיבלה את המכתב שלנו , היא סיפרה שהצ'קים האלה נגנבו מביתה ושלחה אישור משטרה 21/2התקשרה אלי  .1

 מי שנתן את הצ'קים היה א. 

 דיברתי גם עם א.ע והוא ישלם את החוב בשבוע הקרוב.  .2

 שולם החוב דרך מי שקנה את הסוס .  -ש.ע.ש  .3

 

 בטיפול שלי 

 

יסגור החוב –א.ק    

יעשה העברה עד סוף החודש –ס.ס   

יסגור את החוב היום . 21/2דיברתי  –א.ע   

אתושלי תדבר  –צ.ע   

אתושלי תדבר  – ע.ש  



 

בוד.אנפטר , הועד רואה בזה חוב  –ח. ע   

בקשו שנפקיד את הצק שוב . –מ.ל   

 

 חומר לטיפול לעיסא וחודרוג'

 

נשלח מכתב דרך חודרוג'  –מ.ש   

עיסא יבדוק  –א.ע   

עיסא יבדוק –ד.ל   

 

 בעיתיים

 

מנסה להשיג קצה חוט –הטלפון שיש לי מנותק ואין כתובת  –ח.ג   

אין קשר לעמותה 2011קשה להשיג קצה חוט כנראה שולם עבור כרטיסים בתצוגה בשנת  –כתובת לא עונה לטלפונים  אין –ע.ס   

אין לי קצה חוט ממשיכה לנסות. 2009משנת  –ד.א.י   

אין לי חוט ממשיכה לנסות 2006משנת  –ח.ע   

 

 

 ות בכל הנושא של טיפול בצ'קים החוזרים.יש התקדמ₪ .  2600עד סוף החודש ישלמו ₪  ,  2450אייל : עד היום שולמו 

 לא לקבל צ'קים .אני מבקש ביום תצוגה 

 יש החלטה שלבעלי חובות אין שרות בעמותה כולל השתתפות בתצוגות עד שישולמו החובות .אני מדגיש ואומר 

 

 דו"ח חופשות של שלי. .5

מכיוון שמזכירת העמותה לא העבירה את כל החומר הנדרש ליועץ ,  לקחתי על עצמי לבדוק את עניין הפנסיוני של שלי העניין עדין בבדיקה

 הפנסיוני.

 אייל : שאלתי את שלי מדוע לא הועבר כל החומר ליועץ הפנסיוני ?

 . שלי : חסר מסמך אחד שצריך להגיע בדואר מביטוח לאומי

 אייל : שלי בבקשה תצאי מהחדר עד שנסיים לדון בנושא שנוגע אליך.

 100, בבדיקה שנערכה הסתבר שיש יתרה של  0ושא החופשות המגיעות לשלי , הסתבר שבתלוש המשכורת היתרה היא בדקתי את נאייל : 

 ימי חופשה. 100עתי לא ניתן לצבור ידמיטב יימי חופש. ל

חילת ינואר על ימי חופשה והיתרה תהיה מת 25, וזה אומר שנוצל בשנתיים האחרונות שנים אחורה  2החלטת הועד : ניתן לצבור יתרה של 

 .יום 15

  אייל : אני ממליץ למנות חבר ועד שיהיה אחראי לאשר חופשות.

 מוהנד : עיסא ואייל יהיו אחראים לאישור חופשות.

 

 יתרה בבנק : .6

 
 ₪  503,673 עו"ש 

 ₪  20,325 צ'קים דחויים

כסף תצוגה שלא 

 הוחזר

58,500 ₪ 

 ₪ 465,498 סה"כ 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


