
 
 

 

 

 

 7/6/2015 –ישיבת ועד הנהלה 

 

 

 משתתפים

 

 מוהנד דראוושה , אייל אלי, עיסא רביע , אבי חלק, גאסן ג'אבר, גולן בר, חמודי חודרוג'.

 

 : שלי סולומון . נוכחים

 

מוהנד : אני מברך את כולכם ושמח לארח אתכם בביתי. אני מציע לפני שנפתח את הישיבה שנעשה סבב הכרות קצר בין 

 רי הועד. אני עו"ד במקצועי , אוהב את עולם הסוסים ובא לתרום ככל שאפשר לעמותה.חב

 

שנה , ניהלתי חווה בקדמה, לאחרונה מכרתי את כל הסוסים ועובד כיום בפנימיה לילדים  20גולן בר : אני מגדל סוסים כבר 

 בסיכון. כיום מתפנה גם לדברים אחרים בינהם לבוא ולתרום מזמני לעמותה.

 

שנה אני בסוסים וקדנציה  20אסן ג'אבר : אני הראשון שנכנסתי לעולם הסוסים בטייבה , במקצועי אני מנהל בית ספר יסודי, ג

 שלישית בוועד העמותה.

 

שנה וקדנציה שלישית בוועד  20עיסא בני רביע : אני מנהל את מוסך עריית חיפה , חבר וועד ערית חיפה , מגדל סוסים כבר 

 העמותה.

 

 י חודרוג' : אני קודם כל מאוד אוהב סוסים , אני מגדל סוסים ויש לי חווה בכפר מכר ובאתי לעזור לאנשי הסוסים.חמוד

 

 אבי חלק : אני גר בקרית אתא , קבלן שנים רבות וקדנציה שניה בוועד העמותה.

 

 רום לעמותה .אייל אלי : אני יו"ר ועד עובדים מגה , יש לי סוסה משלי ועוד אחת בשותפות , באתי לת
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 פרוטוקול כבר אושר ופורסם. מוהנד דראושה :

 

 

 בחירת יו"ר עמותת הסוס הערבי. 2

 

 מי רוצה להציע עצמו לתפקיד יו"ר העמותה ? 

 

 : אני מציע את עצמי לתפקיד. מוהנד דראושה

 

 פה אחד לכך שמוהנד דראושה יכהן כיו"ר עמותת הסוס הערבי בישראל. הצבעה לתפקיד יו"ר : יש אישור

 

 דיווח יו"ר עמותת הסוס הערבי. 3

 



: אני חושב שהאסיפה הכללית היתה טובה. סה"כ אנשים מרוצים מעבודת העמותה ונהנו מהמפגש החברתי דבר  מוהנד דראושה

 ות פעם בחודשיים.שמוכיח לנו כי יש להתמיד בגיבוש החברים ולקיים מפגשים לפח

בו חזר שלח יפתח מכתב לעמותה ולמחרת היום לב רון את תפקיד נשיא העמותה , יפתח תי להצעאני באסיפה הכללית 

 וביקש להוריד את הסכמתו לקבלת תואר הכבוד. אנו נכבד ונקבל את בקשתו.מהסכמתו 

 

 

 

 

 

 הגדרת סמכויות ואחריות תפקידים חברי הנהלת עמותת הסוס הערבי. 4
 

חברי וועד בכל ועדה , הוועדה רשאית לצרף אליה  2-3: אנחנו נחלק את העבודה בין הועדות יש לשבץ אליהן  מוהנד דראושה

ולהעזר בחברי העמותה , צורת העבודה היא עבודה קבוצתית של הועדות אשר יביאו ויציגו את עניניהם בישיבות הועד על פי 

 סדר היום שיקבע.

 

  

 חלק , עיסא בני רביע וגולן בר. יו"ר אבי – תצוגות

 יו"ר חמודי חודרוג' , עיסא בני רביע . – ספורט

 יו"ר מוהנד דראוושה וחמוד. – חוץ ושופטים

מוהנד דראושה : אני מבקש להתמנות לועדה זו ולמנות איתי לתפקיד את חמוד , הוא מאוד עוזר לי בישיבות בחו"ל וסך הכל 

העמותה מול חברנו באירופה ומדינות ערב. מעמדנו היום חזק ויש לנו קשרים עם כל אנחנו עושים עבודה חשובה בקידום 

ובמשך השנה דן בענינים אשר עולים מתוקף סמכות   ECAHOהמדינות ללא יוצא מן הכלל. בנוסף אני יושב בועדת ערר של 

 הועדה.

 מוהנד וחמוד עשו עבודה מצוינת.גאסן ג'אבר : צריך לתת למוהנד את התפקיד והוא ימנה את האיש שאיתו. לדעתי 

 בוא אתפ משתתפים. ECAHOעיסא בני רביע : אני מבקש דיווח לוועד אחרי כל ישיבת 

 אבי חלק : אני מציע עצמי לועדת חוץ ושופטים.

מוהנד דראושה : אבי , יש לך קשרי חוץ אישיים ואתה מגדל ומציג סוסים ואין זה ראוי שתהיה בועדה הזו. אני לא מציג 

 סים בשום תצוגה ונקי מאינטרסים , גם חמוד לא מציג למרות שמבחינתו זו פגיעה בסוסים שלו שאין להם תארי תצוגה. סו

אייל אלי : אני מציע כדי שהמינוי יתקבל פה אחד ולכן כאשר תבחרו שופטים תציגו את השיקולים שנבעו לבחירתם בפני כל 

 הוועד.

 אבי חלק : מקובל.

 'אבר , איברהים מחאמיד, חיכמת , שמעון גלם.יו"ר גאסן ג – משמעת

 יו"ר אבי חלק , גאסן ג'אבר ואייל אלי – כספיים

 אבי חלק –גזבר 

 אבי חלק וגאסן ג'אבר. –מורשי חתימה בבנק 

של חברי וועד שיהיו בקבוצה ב' ושני חתימות  העמותה גזברא' של קבוצה מציע שיהיו שני סוגי חתימות : חתימה  –אייל אלי 

 ימת אחד מהם חייבת להיות מצורפת לקבוצה א' הינו לחתימת הגזבר.וחת

 יו"ר עיסא בני רביע , גולן בר וחמודי חודרוג'. – ספר העדר ומפעיל העמותה

 אבי חלק, גאסן ג'אבר, אייל אלי, גולן בר, עיסא בני רביע, נשאת מנסור ואורה גן בר. – תקנון

מכיוון שחברים בעמותה דיברו עמי בעניין, וכן יש  2016נוי התקנון לאחר ינואר אני מציע לדחות את כל נושא שי –אייל אלי 

המייסדים בעניין תקנון. כמו כן שינוי תקנון זה דבר קשה ולא קל ומצריך יעוץ משפטי ולכן מציע לדחות וטו לבדוק את עניין 

 וללמוד זאת.

 ורה גן בר בבקשה להיות חלק מועדה זו.אחרי האסיפה הכללית פנו אלי חברי העמותה נשאת מנסור וא –שלי 



 יו"ר אייל אלי , אבי חלק , גולן בר וגאסן ג'אבר – נהלים

 יו"ר חמודי חודרוג' , גולן בר, עיסא בני רביע , אייל אלי, מוהנד דראושה. – ועדת בחירות

 

דות להתכנס ולהגיע מוכנים מוהנד דראושה : בועדה זו יושבים חברים שלא יבחרו באסיפה הכללית הבאה. אני מבקש מהווע

 לישיבות הועד.

 

 2015תוכנית עבודה לשנת . 5

 

 עיסא בני רביע : בוא נחשוב על זה בבית

 

 יש לפנינו תצוגת הגליל , תצוגה מצרית , תצוגה לאומית והתחלת עבודה בנושא טיפול במתקן לעמותה. 2015אייל אלי : בשנת 

 

 שנה אפשרות שיקצו לנו קרקע לעמותה .אבי חלק : אני מציע שנפנה למנהל , אולי י

 

גאסן ג'אבר : צריך להתארגן לתצוגת הגליל. לדעתי צריך להוריד את השם "גליל" ולהשאיר את השם "פסטיבל" , וכל התצוגות יצאו 

 מהעמותה בלבד.

 

 גולן בר : אני חושב שגאסן צודק , אין תצוגת דרום או מרכז .

 

שנה . החברים המבוגרים בעמותה הם אלו שהחלו אותה. אנחנו יכולים  20 –מסורת של יותר מ חמודי חודרוג' : לתצוגת הגליל יש 

 לשנות את שם התצוגה , אבל אז תצוגת הגליל תהיה תצוגה פרטית ותתקיים בכל מקרה.

 

 אייל אלי : תצוגת הגליל צריכה להיות בניהול העמותה בלבד.

 

 מותה ואנחנו נעזור למארגני תצוגת הגליל.תצוגות לע 3חמודי חודרוג' : הלואי שיהיו רק 

 

 גאסן ג'אבר : צריך לסנכרן את תאריכי התצוגות ביריחו עם התצוגות שלנו.

 

 מוהנד דראושה : התצוגות הפרטיות פוגעות בעמותה ולכן כל תצוגה תנוהל ותהיה באחריות העמותה.

 

 אייל אלי : האם יש ביטוח לנושאי משרה להנהלת העמותה ?

 

 ן , יש לוועד ביטוח נושאי משרה בביטוח החקלאי.שלי : כ

 

 אייל אלי : אשמח לקבל עותק מהפוליסה.

 

 מוהנד דראושה : אייל אשמח שתבדוק את הפוליסה.

 

 חמודי חודרוג' : נגיע למצב שכל אחד יעשה תצוגה פרטית.

 

 .  ECAHOעיסא בני רביע : שיעשו זה לא ירשם ב 

 

 

 

יהיה מצב שתהיה תצוגה פרטית. מספיק שתהיה תקלה ולו הקטנה ביותר זה יגרום לתביעות כנגד  מוהנד דראושה : אני מתעקש שלא

העמותה , המשטרה תגדיל את כמות השוטרים והאבטחה שהיא דורשת , יהיו לזה השלכות כלכליות קשות. אנחנו אחראים על כל 

 המגדלים בענין זה ולא מן הנמנע שתצוגת הגליל תהיה גם במרכז.

 נחנו מרכזים מאמץ לקראת תצוגת הגליל בעוד חודש וחצי. לפגישה בכפר כנא יגיעו חברי הוועד : עיסא, חודרוג', גולן ואבי.כרגע א

 אני בעד לקיים תצוגות בכפריים ולא רק במקום אחד ובכך לחשוף את הסוס הערבי לקהל רחב יותר.

 



 


