ישיבת ועד הנהלה – 9/7/2012

משתתפים
מוהנד דראוושה  ,עופר מאירי ,עלי קדח,אבי חלק ,עיסא רביע.
נוכחים  :חורי נעים ,שלי סולומון .

מרוצים


העמותה פועלת מול גורמים ממשלתיים לקידום כל ענין המרוצים ,כולל בדיקת מסלול אופציונלי
וקידום חוק המרוצים .בינתיים הנושא מתקדם באופן איטי מאחר ואין מודעות לחברי הכנסת בענין זה.
אנו מנסים ליצור מודעות ואהדה לנושא ע"י קיום פגישות עם חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית.
הפגישה הקרובה תתקיים עם ח"כ שי חרמש בתאריך  .19/7/12עופר מאירי ועיסא בני רביע ייצגו את
העמותה בפגישה זו.



פגישה נוספת התקימה מול מר צביקה ורשויאק כדי לבדוק האם הם מעונינים להשקיע כספים ב –
 2012בנושא מרוצים ? התשובה שקיבלנו היתה חד משמעית והיא שאין הם משקיעים במרוצים השנה.
בפגישה יצגו את העמותה יאיר שרת ושלי סולומון.



יאיר שרת מבקש להפסיק את התקשרותו עם העמותה בנושא המרוצים ,ישמח לעזור כשיהיה צורך.
מוהנד מבקש שיאיר יעביר מכתב בנושא.

קורס מציגים
התקיים קורס מציגים אצל מופיד .הקורס הועבר ע"י רימונד והיה מוצלח ביותר .הקורס כלל רקע בסיסי לכל
שלבי הטיפול בסוס ועד עבודה מעשית של הצגת סוס בתצוגה.
החלטה בנושא תעודת מציג  :פעם בשנה יתקיים מבחן לקבלת תעודת מציג מקצועי מהעמותה .המעונינים
להיבחן צריכים להכין את עצמם לקראת המבחן בעבודה מעשית בשטח כמתלמד או שוליה אצל המציגים
הותיקים .על מועד המבחן תצא הודעה מסודרת.
תצוגה לאומית
להזכירכם כפי שהוחלט בפרוטוקול ישיבת ועד מיום  2/1/2011סוסי יבוא שיגיעו לארץ -שלושה חודשים לפני
התצוגה הלאומית הינו עד תאריך  18/7/2012ויציגו בפני ספר העדר הישראלי תעודת יצוא  ,יוכלו להשתתף
בתצוגה הלאומית  .2012כל סוס שיגיע לאחר תאריך זה לא יוכל להשתתף בלאומית.
מקום התצוגה  -התצוגה תתקיים בחות אלונים.
תאריך התצוגה – 18-19-20/10/2012

תקנון
התקנון הועבר לעו"ד משה עאמר בכדי שיעבור על התקנון ויעזור לנו בסוגיה .לאחר סיום עבודתו התקנון
המוצע יועבר לחברי הועד לעיון בדיקה ואישור .במידה והתקנון יוסכם ע"י חברי הועד  ,היועץ המשפטי ומבקר
העמותה  ,נקבע אסיפה כללית מיוחדת בנושא התקנון.
טיול
כל חבר עמותה שרוצה לקחת יוזמה ולארגן לחברים טיול מוזמן לעשות זאת כמובן בעזרתינו.
עיסא  ,חודרוג' ואבי חלק יבדקו אפשרות לטיול בנחל ציפורי.

תשלומים לארגונים בחו"ל
הועברו ל –  ECAHOדמי חבר שנתיים  2011-2012וכן תשלום עבור  3התצוגות סך הכל – ₪ 12,766
הועברו ל –  WAHOדמי חבר עבור  2010+2011+2012ורישום כל הסוסים בשנים אלו סך של – ₪ 39,728
הועברו למעבדה בגרמניה עבור בדיקות DNAסך של – ₪ 23,492
סך הכל הועברו – ₪ 75,986

רשמה  :שלי סולומון
הפרוטוקול אושר ע"י  :עו"ד מוהנד דראושה

