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נוכחים:
על סדר היום:

כ  100 -חברי עמותה .
דיווח יו"ר העמותה
דיווח גיזבר העמותה  +אישור מאזן שנת 2004
דיווח מר יוסף עסלי -דו"ח טיולים

דיווח ועידכונים ד"ר אוולין
בחירות
פרוטוקול:
דיווח יו"ר העמותה – מר מיכה רגב
את העמותה קבלנו כתוצאה מאילוץ וזאת לאחר התפטרויות חברים מהוועד המנהל.
יש לציין כי החברים שהתפטרו עשו עבודה טובה מאוד  .חשוב לציין זאת מפני שהעבודה
בועד הפועל רבה וקשה ונעשית בהתנדבות.
בחודש אפריל נכנס הועד החדש לעבודה :
.1
.2
.3
.4

העמותה הייתה בפרוק והינו צריכים להתמודד עם מצב זה בדחיפות .קיימנו מס'
פגישות עם הרשם ונאלצנו לשחזר דוחות כספיים משנת .1998
נכון להיום העמותה רשומה כחוק ויצאה מסטאטוס הפרוק.
התצוגות השנה היו בתוספת ה –  Igipshion Eventפעילות שיצרה תנועה
והייתה מאוד חיובית.
השנה גביע המגדלים נכנס למסורת ונמשיך למנף פעילות זו.
שנת  2006תהיה בסימן אירועי ספורט לסוס הערבי:

א .השנה יהיו  3תחרויות של רכיבה מערבית הראשונה תתקיים ב –
 18/3/06בקיבוץ מגל.
ב .הוחלט לשים דגש על ענף הסיבולת מאחר ו  ECAHOביקשו מכל
המדינות להפוך את זה לענף מתוגמל .הרכיבה הראשונה תהיה במצפה
רמון  24-25/2/06הרכיבה השנייה תהיה בקיבוץ גבעת חיים ב –
 .25/3/06ב –  17-18/4/06תהיה תחרות במסגרת אירוע גדול שיתקיים
באורים.
 .5אתר האינטרנט הינו מחודש  ,יש אפשרות לראות את שושלת הסוס בספר העדר
ולהתעדכן באופן שותף על אירועי העמותה החודשיים והשנתיים.
הפעילות באתר היא הודות לפעולות חשובות שנעשו בשנת  2004כגון בנית ספר
עדר ממוחשב שניתן היה להפוך אותו למידע זמין באתר.
**** הפעולות שנעשו בשנה שעברה בספר העדר היו חשובות אך גם העלויות
עלו ולכן הפתרון הוא שכל מי שיש לו צורך בביצוע פעולות בספר העדר ישלם
ויהיה חבר עמותה.
פעולה זו מחויבת במציאות.
 .6כרטיס סוס מתחרה – בכל העולם נהוג לפתח קרן לתגמול סוסים .החלטנו להקים
קרן כזו גם לטובת הסוס הערבי .רק מי שרוצה לשלם על הסוס שלו יהיה לו
הפוטנציאל לנצח ולזכות בפרס כספי .המגמה היא שבעתיד הקרוב תיסגר הקרן
לרישום סוסים בוגרים ורק ולדות בבטן יוכלו להירשם.
כל ענף ספורט שיהיה קשור לסוס הערבי יתוגמל ע"י כרטיס סוס מתחרה.
 .7ידוע לוועד כי קימות טענות רבות בנושא תפעול ספר העדר  :לאחר שלמדנו את
הנושא הוחלט בשיתוף פעולה עם ד"ר אוולין כי כל הפרוצדורות המנהלתיות יעשו
דרך שלי והיא זו שתעביר לד"ר אוולין את החומר באופן מסודר וסדיר אנא עיינו
בנוהל החדש המצורף לפרוטוקול.
 .8ידוע לנו כי היו תלונות בנושא השיפוט ,חשוב לי לציין כי אין קומבינות והשופטים
לא ביקרו בחוות  .יחד עם זאת יש החלטה של יו"ר  ECAHOמר פרדיננד
שהשופטים יתנתקו ממציגים שכן בעיתיות זו קיימת בעולם כולו.

דיווח גזבר העמותה – מר חמוד חמודלי
חמוד נתן דיווח על תקציב העמותה בשנת  2004לפי המאזן
הכנסות ₪ 613,898
הוצאות ₪ 593,293
________
 ₪ 20,665בסוף שנת 2004
 ₪ 126,000בזכות בקופה עד תחילת שנת 2004
________
 ₪ 147,000בזכות
לפי המאזן התחלנו את שנת  2005בזכות בקופה של  147,000אלף שקל ההתחייבויות
לשנת  2004שעדין היו קימות בתחילת שנת  2005עמדו על  ₪ 137,000בחובה.
ברצוני לבקש אישור האסיפה על מאזן ? 2004
יש אישור האסיפה הכללית על מאזן שנת .2004

ועדת טיולים – מר יוסף עסלי
השנה התקיימו שני טיולים  .האחד לנחל עירון והשני באיכסל לזכר גדעון רסקי.
שני הטיולים היו מוצלחים מאוד ,יש לציין כי העמותה לא לקחה חלק בעלויות הטיולים.
הוקרן הסרט  -רוכבים לשלום.

מר עופר ברא"ז
מרוצים – גביע המגדלים זו תחרות שמתחילה ביופי ואחר כך ישנו מרוץ.
בשנה שעברה חלה ירידה חדה בהשתתפות בהשוואה לשנים קודמות.
לאחר חשיבה ממושכת בנושא הכיצד לשנות בכדי שהתחום יצבור תנופה חדשה ,הוחלט כי
בשנת  2006השיטה תהיה שיטת ליגה כך שסוסים יוכלו להתחרות באופן חופשי לפני
הגמר .הסוסים שיגיעו לגמר יצברו את הניקוד הגבוה ביותר.
גביע המגדלים בצמוד לתצוגת האביב
7/4/06
 17-18/4/06קיבוץ אורים הניקוד שינתן ייחשב בגביע המגדלים
שלושה מרוצים בפרדס חנה – 24/6 3/6 13/5
מקצה גמר בפרדס חנה 8/7
מקצים – אנו מעוניינים לפתוח מקצים לסייחים ,סייחות וסוסות בוגרות המקצים יפתחו
על פי רישום  10סוסים למקצה.
ניהול הועבר למפיק פרטי – אילן פקטור על מנת שיארגן חסויות נכבדות ורציניות.
ד"ר אוולין
דו"ח הרבעות
דו"ח ההרבעות חייב להגיע עד סוף השנה מפברואר יינתנו קנסות.
יש להחליף תעודות הרבעה ישנות בחדשות – החדשות מגיעות ב  3עותקים :
לבן לשלוח לשלי עם כסף ותמונות
צהוב לבעל הסוס
ורוד אצל בעל הסוסה

העברת בעלות
על התעודות הישנות יחתום בעל הסוס הינו המוכר ובעל הסוס החדש עם הכסף לשלוח
לשלי
בתעודות החדשות צריך לחתום במשבצת הריקה על התעודה עצמה ,התעודה תשלח עם
טופס העברת בעלות וכסף לשלי.

הרבעות
מי שרוצה להשתמש בסוס לחלק זרמה או לאסוף זרמה עליו לבקש אישור מספר העדר –
ד"ר אוולין כנ"ל לגבי הסוסה שמקבלת זרמה.
( לא משנה אם זה קפוא או טרי יש להתקשר לפני מעשה ).
יבוא יצוא
מי שרוצה לייצא שיודיע בזמן ושיצרף תמונות מעודכנות של הסוס.
רישום סייחים
יש להודיע לשלי על המלטה כחודשיים מיום הלידה.
לשלוח לשלי –  4תמונות  +תעודת הרבעה  +דמי רישום  .שלי תדווח לוטרינרים להגיע
לבצע זיהוי.
כללי
ישנם  3403סוסים רשומים זו תוספת של  253סוסים לספר העדר.
 253סייחים

 -129זכרים  – 124נקבות

סוסי יבוא  18סה"כ  – 3זכרים  - 15נקבות
ייצוא  – 6זכרים  – 1נקבה
העברות בעלות –  160סוסים
תמותות –  11סוסים

***** מצורף נוהל עבודה מסודר לנושא ספר העדר *****

בחירות
יו"ר אסיפת הבחירות הינו מר יאיר שרת.
שמות החברים שעמדו לבחירה :
.1
.2
.3
.4
.5

מיכה רגב
חמוד חמודלי
אחמד סידאווי
יפתח לב רון
אבי אהרוני

תוצאות הבחירות
מיכה רגב –  36קולות
חמוד חמודלי –  36קולות
אחמד סידאווי –  21קולות
אבי אהרוני –  21קולות
הוחלט שבין אחמד סידאווי לאבי אהרוני תתקיים רוטציה כשבשנה הראשונה
יכהן אחמד סידאווי בועד הפועל.
ועד הפועל הנבחר לשנת 2006
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מיכה רגב
חמוד חמודלי
קובי צרינסקי
יוסף עסלי
רונן וולף
עופר ברא"ז
אחמד סידאווי

