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 משתתפים

 

 מיכה רגב, , חמוד חמודלי, רונן וולף , עופר ברא"ז , צביה עידו , שייח סאלים טריף , גאסן ג'אבר

 

 : שלי סולומון . נוכחים

 

 מיכה רגב

 מטרתה המרכזית של העמותה היא טיפוח ופיתוח הגזע הערבי

 . פעילויות דוגמת תצוגות, מרוצים וספורט.2עדר  . ניהול ספר ה1שתי נגזרות עיקריות קימות : 

 

הועד הנבחר מנהל את העמותה על כל משימותיה ותפקידיה, לועד יש ועדות משנה כשבראשם נציג ועד 

 הנהלה + חברי עמותה.

 

 עופר ברא"ז

כך שלא יהיו התנתקויות של  יש לישר את ההדורים בתוך העמותה, יש לשמור על חברות בתוך העמותה

 צות, יש לשמר על שלמות ולא על פילוג.קבו

 

 גאסן ג'אבר

 מצטרף לדבריו של עופר, יש לחבק את כולם וליצור אחדות ולא פיצול.

 

 חמוד

  2005חבר שלא שילם דמי חבר ישלם אחורה את דמי החבר משנת 

  על כל שנת פיגור.₪  100חברים שלא ישלמו את דמי החבר עד סוף מרץ יחויבו בקנס של 

 

 

 ECAHO  2007שנתי   כנסמהחלטות 

 

 למציגים בתצוגות , רק בעלי רשיון יוכלו להציג. העמותה תוציא רשיון  -רשיון מציגים  .1

בכדי לקבל רשיון , המציגים יחויבו לחתום על תקנון תצוגות אותה תוציא 

 יש להירשם במזכירות לקראת תצוגת האביב. העמותה.

 לשנה.₪  400הרשיון יעלה 

 ר השתלמות מציגים.לקראת האביב תועב

 

 

 .ועדת משמעת – DCכרטיסים יוציאו שופטים ו/או  – כרטיסים צהובים ואדומים .2

 עבירה ראשונה –כרטיס צהוב 

 עברה שניה = מורחק –כרטיס אדום 

 

 עד התצוגה הלאומית נחייב את כל הסוסים המוצגים בדרכון. –דרכונים  .3

 צים בדרכונים.לעונת המרוצים הנוכחית נחייב את הסוסים הר      

 ₪  400עלות דרכון        

 

 

 

 

 

 



 הצעות לסמינרים

  
 סמינר מציגים + טיול חןןת בגרמניה .1

 טיול למצרים לחווה הממשלתית + חוות פרטיות .2

 *** מחירים יפורסמו בזמן הקרוב.

 

 המעונינים להשתתף באחד או יותר מהסמינרים מתבקשים לפנות לשלי סולומון. 

  ם תאפשר , נקיים פעילות זו.רק באם כמות המשתתפי

 
 

 

 

 בחירת תפקידים

 

 מיכה רגב –יו"ר העמותה 

 חמוד חמודלי –גזבר 

 רונן וולף + סגנית צביה עידן –קשרי חוץ 

 גאסן ג'אברשייח סלים + סגן  –ועדת תצוגות 

 עופר ברא"ז : מרוצים –ועדת ספורט 

 שרון שוסטר : רכיבה מערבית  

 גאסן ג'אבר –ועדת טיולים 

 מיכה רגב –ו"ר ועדת ספר העדר י

 צביה עידן –סגנית ועדת ספר העדר 

 רונן וולף + עופר ברא"ז + גאסן ג'אבר –חברי ועדת ספר העדר 

 

*** צביה עידן לקחה על עצמה לפעול בנושא חינוך ותרבות בכל הקשור לסוס 

 הערבי ולפעילות סביבו.

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה : שלי סולומון     

 
 


