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 , עיסא רביע ועופר ברא"ז. אבי חלק, גאסן ג'אברעופר מאירי, עלי קדח,מוהנד דראוושה , 

 

 שלי סולומון .חורי נעים, :  נוכחים

 

 

 

 מוהנד

 אנו מברכים את גאסן ואבי חלק על הצטרפותם לועד ומודים לאילון יוסף על תרומתו .

 

שזה אומר שאני   EAC –סך הכל היו ישיבות מענינות, אני אישית קיבלתי תפקיד  –רדן בי  ECAHOישיבת 

 . DCנמצא בועד שהוא ועדת ערער להחלטות 

היתה הצעה להעניק פרסים כספיים בתצוגות , אני אמרתי שזה מקובל רק בתנאי שדמי ההשתתפות בתצוגות לא 

ופו של יום בהצבעה הצבעתי נגד וההצעה לא התקבלה יעלה וזאת כדי לתת הזדמנות שווה לכולם להשתתף. בס

 .19מול  22ברוב של 

 

 אני מבקש לאשר את הועדות :

 

 בחירת תפקידים

 

 עלי קדח + אבי חלק + גאסן ג'אבר –יו"ר  –ועדת תצוגות 

 עופר ברא"ז + עיסא רביע + עלי קדח –יו"ר  – ועדת ספורט

 מוהנד דראוושה –ועדת חוץ 

 אבי חלק + מוהנד דראוושה + עופר ברא"ז – יו"ר –ועדת שופטים 

 עיסא רביע + בהאא כנעאן + שמעון שלג –יו"ר  –ועדת משמעת 

 גאסן ג'אבר + אבי חלק + עלי קדח –יו"ר   -ועדת בחירות 

 עופר מאירי + אבי חלק + גאסן ג'אבר –יו"ר  –ועדת כספים 

 אבי חלק + בהאא כנעאן + חודרוג' –ועדת ארועים 

 רי נעיםחו –גזבר 

 
, היועץ המשפטי – בנוכחות שמעון שלגונחליט נדון שבה  נעים ישמש כגזבר עד הישיבה הבאה – בנושא הגזבר

 שיגיע עם חוות דעת משפטית בנושא גזבר חיצוני. 

 .הועדות אושרו פה אחד ע"י הועד

 

. ברגע שהתוכנית ביא אותה לאישור הועדתכין תוכנית שנתית ות הכל ועד .אנחנו ניתן לועדות סמכויות 

 יהיו סמכויות להחליט בתוכנית השנתית שאושרה מראש. ההשנתית תאושר לועד

 

 19:00*** ישיבות ועד יתקימו ביום ראשון בתחילת כל חודש בשעה 

 

 

 



 דיון בנושא תפקידו של יאיר שרת

 בקש בעבור זה.ר עבודה לועד העמותה בו הוא מפרט מה כוונותיו לעשות ואת התמורה שהוא מייאיר הגיש ני

ממה שאני מבין אין התחיבות להצלחה, לדעתי צריך לבדוק את הענין לאן יאיר רוצה להגיע ? ומה  – גאסן

 המינימום שהוא יכול לקדם ?

 בנושא הימורים בחו"ל אין לנו מה לעשות שכן זה נושא פוליטי. לדעתי זו זריקת כסף. – עיסא

היא שהעמותה תהיה על המפה , במקום הנכון ושהזכויות שלנו ישמרו. בנושא  הכונה שלי – עופר ברא"ז

ח. אני בעד שיאיר יעבוד סיבולת צריך לגרום שדרך יאיר נירשם בהתאחדות תחת גוף יצוגי ודרך זה נקבל כו

 בתנאי שיהיו רשומים נוהלי עבודה והשגים שאנו דורשים ממנו.

 רשימת יעדים מוגדרים .אני חושב שצריך לקבוע ליאיר  –אבי חלק 

הכסף לא ילך לאיבוד. צריך לקחת ריזיקה. אני חושב שהעבודה שלו צריכה להיות מלווה בפיקוח ויש  –נעים 

 להציב בפניו מטרות ברורות.

 לדעתי הרעיון הוא טוב. –בהאא 

תי הוא אני בעד אבל שהתקצוב יגזר מתקציב הספורט. אם הוא יביא תרומות ותקציבים לדע –עופר מאירי 

 10%צריך לקבל 

אני בעד הנושא. אני מדגיש שצריך לתת תשומת לב למרוצים. אנחנו צריכים להניע את התחום ולדחוף  – עלי

 אותו קדימה.

ועדת הספורט שמינינו תיקח את המסמך וישבו עם יאיר בנושא. הוא יעבוד מולם וניתן להם את  –מוהנד 

 אם אפשר להוריד קצת בעלויות זה יתקבל בברכה. סגור איתו.להסמכות המלאה להחליט בנושא ו

 

אני מבקש להוציא הודעה שכל מי שנרשם ומבטח את עצמו בהתאחדות , אנו מבקשים שירשם  – עופר ברא"ז

 תחת עמותת הסוס הערבי.

 

 תקנון

בור עד הישיבה הבאה נביא הצעת תקנון לאישור הועד. התקנון יועבר לחברי הועד לפני הישיבה כך שיוכלו לע

עליו ולהגיב. במידה והתקנון יוסכם ע"י חברי הועד , היועץ המשפטי ומבקר העמותה , נקבע אסיפה כללית 

 מיוחדת בנושא התקנון.

 באותה הזדמנות, בגלל בעיתיות בנושא השבת נקיים אסיפה מיוחדת גם בנושא זה. –נושא השבת 

 

 תצוגת האביב

 חיים.נבדוק את האופציות של עפולה וגבעת  –מיקום 

 –ועדת שופטים תביא נוהל מסודר לגבי בחירת שופטים והזמנתם.  בינתיים יש לנו אישור של הגברת  –שופטים 

IRINA STIGLER  פטים נוספים.ושהיא תגיע לשפוט. צריך לדאוג לשני ש 

 

 



 תצוגת הגליל

 אנשי הגליל יקבלו החלטה באשר למקום התצוגה.

וגה יעמדו בתנאים וחוקים שהעמותה תציב. האחריות בנושא יהיה העמותה תיקח חסות בתנאי שמארגני התצ

 בידי יו"ר תצוגות עלי קדח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה : שלי סולומון                        


