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  : שלי סולומון נוכחים

 

   :מיכה רגבדבר היו"ר מר' 

לאחר אירועי יום שבת ניסו אתמול כתבי מעריב להכפיש את מערכת היחסים בין יהודים וערבים ולראות 

. ברצוני לציין כי לאורך כל השנים , אני דחיתי זאת מכל וכלה את הגורם לאירועים אשר קרו בתצוגהב

הקפדנו לטפח את מערכת היחסים בין יהודים לערבים בקרב חברי העמותה תוך מתן כבוד הדדי איש 

 לרעהו.

ובה זו ושאינם ט אי לכך בישיבה זו אנו נטפל בכל חומרת הדין באלו אשר מנסים לפגוע במערכת יחסים

 את חברי העמותה באשר הם,שכן אין אנו יכולים לסבול אירועים שכאלו.מכבדים 

 

 החלטות הוועד המנהל

 

מושהה מיידית מהעמותה ושירותיה ומכל פעילות הקשורה בה. וועד המנהל  –אחמד סידאווי  .1

 ימליץ בפני האסיפה הכללית להרחיקו לצמיתות מחברות ופעילות בעמותה.

שהוצג בתצוגה לא יוכל להופיע בתצוגות אשר יתקיימו ע"י  JO'AD –ל אחמד סידאווי סוסו ש

 .שנים 3במשך  עמותהלהעמותה ו/או תצוגות הקשורות בעקיפין 

מושהה מיידית מהעמותה ושירותיה ומכל פעילות  – ) העוזר של המציג אמג'ד קילאני ( נג'יב .2

ית להרחיקו לצמיתות מחברות ופעילות הקשורה בה. וועד המנהל ימליץ בפני האסיפה הכלל

  .שנים 5לתקופה של  בעמותה

ם שנמסרו כל המתפרעים אשר פרצו למגרש ונראו משתוללים בעת האירוע ) עפ"י צילומי .3

משטרה( ואשר הם חברי עמותה יושהו מיידית מהעמותה ושירותיה ומכל פעילות הקשורה בה. ל

 להרחיקם לצמיתות מחברות ופעילות בעמותה.וועד המנהל ימליץ בפני חברי האסיפה הכללית 

שנים. במהלך תקופה זו לא יוכל  5מושהה מהעמותה ומכל פעילות בה למשך  –מג'ד קילאני א .4

לקחת חלק פעיל בפעילות העמותה לרבות תצוגות של העמותה ושל המועדונים אשר תוצאות 

 התצוגות שלהם מוכרים ע"י העמותה.

בסעיפים   מעורבים באירוע אשר מופיעיםחברים הג' יזומנו כל ה 3עפ"י תקנון העמותה סעיף  .5

 לשימוע אשר יקבע ע"י הוועד המנהל. 1-4

התצוגה הופסקה בצו משטרתי אולם לא בוטלה. אי לכך, סוסים אשר השתתפו בתצוגה וקיבלו  .6

כספם ישמר  -בור התצוגה. סוסים שלא נשפטו ושילמו ע ECAHOניקוד, תוצאותיהם יועברו ל 

 לזכותם לתצוגה הבאה של העמותה.

אי לכך האירוע יתקיים לקחת חסות על התצוגה באיכסל  יכולה לאחר אירוע זה,אין העמותה  .7

באחריותם המלאה של מארגני התצוגה. עם זאת עמותת הסוס הערבי תכיר בתוצאות התצוגה 

 . ECAHO –ותעביר אותם ל 

לבצע פעולות רישום  הצריכיםבעלי סוסים  . לת חברים חדשיםקבאת הליך קפיא לה הוחלט .8

 .וירשמו כמקבלי שרות ללא זכויות לשנה ₪  250בספר העדר ישלמו 

ורוצה לקיים תצוגה תחת  ECAHOסוסים ערביים המוכרים ע"י  50כל אירוע המציג יותר מ  .9

התצוגה  תוצאות ,ECAHOבקרה של עמותת הסוס הערבי הכוללת שופטים המאושרים ע"י 

וזאת בתנאי  שמארגני התצוגה ישלמו את אגרת התצוגה  ECAHOיועברו ע"י העמותה לאירגון 

   כל זאת בתנאי שאושר מראש ע"י ועד ההנהלה .ECAHOל 

 .המנהלוועד ההווטרינרים אשר יבצעו זיהוי לסייחים וסייחות ימונו ע"י  –ספר העדר  .10

  

 

                                                                                            שלי סולומון                     –רשמה 

 בברכת חג שמח                                                                                                   


