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 נקודות לדיון:

 

    ? מי הם חברי הועד היום .1
                                                                                                                                                                                                                                              

 ממנים חברי הועד הנותרים. -נים אדם שיהיה זמני עד האסיפה הקרובהבתקנון ממ 14 -סעיף ה

 

  אילון
 התפטר מיכה רגב וביקש שאחליף את מקומו, אף חבר ועד לא התנגד.

                                               כחבר ועד אפילו השתתפתי בהצבעה באותו מעמד.

 

 

  ברא"ז עופר
שה בלבד, גם חום הציעו את עופר מאירי כיו"ר והצעתי את עיסא כהמאני חושב שמה שקרה באותו י

 ינו משוכנעים שהבא בתור בבחירות הוא מתמנה, וזה לא לפי התקנון.יבנושא מינוי חברים חדשים ה

 

  שמעון
 ן ונקפיד בו.א יתכן שבנושא אילון נחזור לתקנולא התנהלו דברים לפי התקנון, ל

 

  מוהנד
, לפי זה מחליטים מי חבר הועד 14ל חברי ועד ועמותה, התקנון ברור בסעיף התקנון מחייב אותי וכ

 החדש.

 לא היתה הצבעה לגבי אילון עד היום, גם באותה ישיבה אילון התפטר.

 

  אבהא

העמותה  -הסוס הערבי -קודם כל זה לא תרבותי הויכוח שמתנהל כאן, לכולנו יש מכנה משותף

 עמותה באופן הזה זה לא מתקיים.מייצגת את כולם, כולנו פה לתמוך ב

 יש תקנון שהוא חוק, הדברים לא משתמעים לשתי פנים.

 אסור שתהיה התנצחות.

יש התפטרות ולאחריו יש בחירה של חבר ועד נוסף, אני מציע שמבקר ויועץ משפטי שידונו בסוגיה 

 ,צריך לקדם עניינים.שעות 48ויתנו מענה תוך 

 

  נעים
דת מסיפור ההתנגחויות יש רעיון להביא מישהו מבחוץ וזה שאילון נמצא רוצה להציע פתרון כדי לר

 לא ימנע ממנו להגיע.

 

 

 



 

2 

 עופר מאירי 

זה נושא שיועץ משפטי צריך לדון בו, יש למנות אדם שלישי שלא מהועד ללא אינטרסים, לגבי 

 וירה.אני ומוהנד נתפטר דבר שיטהר את האושהאווירה בועד אני רוצה כדי לטהר את האוירה 

 

  עיסא
ישב עם התקנון ואמר שהוא לא רוצה לשבת  ןמשפטי לא היו בישיבה הקודמת אילוהמבקר והיועץ ה

 נו.לקרא  כךאיתנו, אנחנו לא רוצים אדם שלא מוכן לשבת עם פרזיטים, 

 

 

  אילון
 לא אמרתי פרזיטים. 

והנד שיו"ר גזבר ומזכיר למנות יו"ר שאינו חבר ועד, והראיתי למ רציתם ,איךאני חזרתי עם התקנון 

 מקום הועד הנבחר.ביבחרו 

 יר את התקנון.כאני חושב שכל חבר ועד חייב לה

 א' 14באשר לסעיף 

 מיכה הגיע ואמר שהוא מתפטר ורוצה שאילון יחליף את מקומי, אף אחד לא התנגד.

 אף אחד לא קיבל ממני מכתב התפטרות בכתב.

 ולכן אין פרשנות ואני חבר ועד.

 

  עלי
 ה מכיר טוב את התקנון אז למה חלק מהתקנון אתה מחייב וחלק לא.את

 מה תרומתך אילון לעמותה? סיבולתי תישאר איתנו ובמקומך נשים יו"ר.

 

  מוהנד
 אני מבקש שידונו בנושא שלך ולא נבזבז זמן בנושא אילון.

 התקנון מחייב אותנו.-אילון מתנצל מוהנד מקבל  -ירהפההתנהלות שלך היא מח

 

 בנושא ונחליט ע"י יעוץ של היועץ המשפטי. וצביעיחברי הועד –פתרון  :אבהא

 

 ז אעופר בר

 קודם כל כששמעון דיבר בקשר לתקנון הוא הזכיר שהחברים הם כבר לא חברים.

חברים. בשלב מסויים הייתה החלטה שהעמותה  2בעמותה הייתה החלטה שחברים נכנסים בהמלצת 

 ל החברים להיכנס לעמותה.שנים פתחו את האפשרות לכ 6כבר 

 ם ולפרסם.י** כל דבר ירשם בפרוטוקול, ולהחת

 הועד הקודם איבד את הרוב שלו והיום ועד חדש שקיבל רוב ואתם מסרבים לקבל אותו.

 

 מוהנד

תפרסם כדי שלא יצאו שמועות. יכול יל דבר כהועד החדש שהתמנה הוא עידן התקנון האמת והצדק, 

 א עמדו בתקנון ולפיו אילון לא חבר ועד.להיות שלפי הועד הקודם ל

 

  אבהא

 לא מקובלת ולא משקפת את בעלי הסוסים.שבעית ניהול קריטית, יש א.

 יש פה ניהול לא תקין.
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בשלב זה חייבים להסמיך מנהל ישיבות, מעבירים סדר יום באים מדברים ועוברים הלאה לנקודה 

 הבאה.

 , החלטה, והלאה.השאלה מה החזון החדש? מה הרוח החדשה? דיון

 וכל זה חשוב יותר מהתנצחויות.

 לכולנו מכנה משותף לא נריב על המחלוקות הרכבת תקועה ואנו עומדים דום.

 

 :סיכום

 לאה עד לבחירת יו"ר שינהל את הישיבות.הבהא ינהל את הישיבה מכאן ו

 :החלטה בעניין חברי הוועדבהא

 חברי הועד:

 זעופר ברא

 עופר מאירי.

 עלי קדח.

 ם חורי.נעי

 מוהנד דראושה.

 עיסא רביע.

 שנוי במחלוקת -אילון

 

 :אבהא

 האם יש מישהו שרוצה להיות גזבר?

 מוהנד מציע את עצמו כגזבר.

 נעים חורי מציע את עצמו כגזבר.

 

 הצבעה:

 : מוהנד.ברא"ז  עופר

 עופר מאירי : נעים.

 עלי קדח : מוהנד.

 : נעים. עיסא

 מוהנד: ח'ורי.

 ח'ורי: ח'ורי.

 נעים ח'ורי נבחר כגזבר העמותה.- החלטה בהא:

 

 בהא:

 יו"ר מינויענין 

 חושב שצריך לבחור יו"ר זמני מהוועד הקיים. –עופר בר"ז 

 צריך לבחור יו"ר. –עופר מאירי 

 צריך לבחור יו"ר. –עלי קדח 

 צריך לבחור יו"ר. –נעים ח'ורי 

 צריך לבחור יו"ר. –עיסא 

 צריך לבחור יו"ר. –מוהנד 

 

 יו"ר יבחר במהלך ישיבה זו. -החלטה:אבהא

 אנחנו פותחים את הזדמנות המועמדויות.

 הצעות:
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 מוהנד. –עופה ברא"ז 

 מוהנד. –מוהנד 

 מוהנד. –עלי קדח 

 עיסא. –ח'ורי 

 מוהנד. –עיסא 

 אין הצעה. –עופר מאירי 

 

 הצבעה:

 מוהנד. –עופר ברא"ז 

 נמנע. –עופר מאירי 

 מוהנד. –עלי קדח 

 .מוהנד –מוהנד 

 מוהנד. –עיסא 

 נמנע. –ח'ורי נעים 

 

 : אבהא

 החלטה:

חברים נקבע כי מוהנד דראושה ישמש בתפקיד יו"ר  4נמנעים וברוב של  2בהצבעת שישה חברים 

 עמותת הסוס הערבי.

 

  ת האביבתצוג. 2

 
  עופר מאירי

עיה בהשגת , היתה ב הגיע שופטים אחרים שביטלו ברגע האחרון את הגעתםל יםצריכ: היו  יםשופט 

 שופט לתצוגה.

  נעים
 התצוגה התנהלה בסדר גמור. 

 אני מברך את מוהנד כיו"ר.

 

  עיסא
מוהנד אמרת ששופטים לא רצו להגיע לארץ, כשחזרתם מחו"ל אמרתם שכול השופטים רוצים להגיע 

 לארץ.

 אם לא נביא שופטים נהרוס את התצוגות.

 

  שמעון
 עבד כמו שצריך, ארגון יפה.הניהול עבד טוב, עניין הכספים והגביה 

 שופטים. 3מציע לא לעשות תצוגות ללא 

 

  מוהנד
 התצוגה נוהלה בצורה טובה, הייתה בעיה עם השופטת, יש בעיה להביא שופטים לארץ.

 שופטים. 3אני מציע שלא נעשה תצוגות אם לא יהיו 
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  –עופר באר"ז 

שקף זרמים שונים, וצריך להשקיע בזה צריך להיות ועדת שיפוט, צריך לבחור מגוון שופטים שי

 הרבה מאוד מחשבה.

מבחינתי לא הגעתי לתצוגה כי ישנה החלטה שהתקבלה באסיפה שלא מנהלים תצוגות ואירועים בימי 

 שבת.

 אם העמותה לא רוצה או יכולה לעמוד בזה צריך שזה יעלה באסיפה כללית ויבטלו את ההחלטה.

 

 עלי קדח

 ללא קשיים, הייתה מוצלחת, חוץ מבעית שיפוט, שופט אחד זו בעיה.התצוגה התנהלה כמו שצריך 

 שופטים. 5 –שופטים תצוגה לאומית  3 –אני מציע תצוגת אביב 

מועדון ביפעת עשו פוגרום, גנבו מנעולים, חלק מהאנשים שהיו בתצוגה בחלק מהקהל עשה בושות, 

 מי הם והם יבואו על עונשם. חיבלו בציוד של קיבוץ יפעת שקיבל אותנו יפה, נחקור ונבדוק

יפורטו  הזמנהבנושא סעיד בסול צריך לזמן אותו לשמוע בועדת משמעת בהזמנה בדואר רשום, ב

 הטענות נגדו.

 קבל את דוח המשטרה.נבמקביל 

בעניין השופטת עופר מאירי, אמרנו שמוהנד יאסוף את השופטת ביום שישי ואתה תטפל בה ביום 

 ?מקובללמה זה לא היה שבת, 

 

 אבהא

שופטים  3מה מעולה של סוסים לכן מגיע להם שיפוט של רעניין השיפוט מאוד חשוב, יש 

 ,הדבר חשוב גם להמשך שיפור רמת הסוסים ושיפוט מגוון והוגן .לפחות

 

 החלטות:

 שופטים. 3בתצוגה יהיו מינימום  .א

 השופטים יוצגו בפני הועד ע"י ועדת חוץ. .ב

 : שופטים ללאומית .ג

 DC+  5ברא"ז 

 DC+  4אירי מ

 DC+  5 מוהנד

 DC+  5 עלי

 DC+  5נעים 

 DC+  5עיסא 

 

 DC ,1 – 4  +DC+  5בעד  5 -החלטהבהא: 

 .DCשופטים +  5הוחלט שתצוגה לאומית תהיה עם 

 

 ועדת כספים הינה מיותרת.. 3

התנהלות כספית של העמותה צריכה להיות חלוקת העוגה שנה מראש לפי נושאים שהוחלט עליהם 

 בועד.

 כל ועדה בנפרד תביא אישור תקציבי לפרויקט הבא.

 בסוף שנה יוגש מאזן בוחן לכלל חברי העמותה לא יחתמו פנקסי צ'קים מראש.

 לא ישולמו כספים במזומן אלא הכל יופקד לבנק.
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 הוועד הסכים פה אחד.

 

 

 -. ועדת הבחירות:4

 

  –עלי קדח 

 ם באותה שנה.אני חושב שחברי ועדת הבחירות יהיו אלו שלא מתמודדי

 

  –אילון 

חברים מהועד והיתר יהיו מחברי העמותה, על מנת להרחיב את  2 -  1לדעתי הועדות צריכות להיות 

 המעורבים בעמותה.

 

 .:אחראי קורסים והשתלמויות. 5

 

  –ברא"ז 

יו"ר כל ועד בנושא שלו צריך לדאוג להשתלמויות בתחום שלו, להציג אותם בפני הועד ולאשר את 

 למויות, נושא המציגים באחריות ועדת תצוגות.ההשת

 : מקובלהוועד

 :אבהא

 של העמותה. הבכל יום שלישי שבוע הראשון בחודש תהיה הישיבה החודשית הקבוע

ענינו של אילון יוסף שהיה שנוי במחלוקת בתחילת ישיבה זו האם חברותו בועד כבילה, בשלב זה 

 ובל על כלל חברי הועד.סוכם כי ענין כהונתו של אילון כחבר ועד מק

 

 :תפקידיםסיכום קביעת . 6

 

 אילון.ועיסא  -חברים בועדה   .אזרעופר ב - ועד ספורט יו"ר

 מוהנד  -חברים בועדה  עופר מאירי. ועדת חוץ יו"ר

 נעים חורי. - גזבר

 עיסא נעים. -חברים בועדה  .עלי קדח - יו"ר ועדת תצוגות

 .דראושה מוהנד העמותה יו"ר

 בהא. ,עופר מאירי ,עיסא ,מוהנד – רותועדת בחי

 שמעון שלג, בהא כנעאן. -. חברים בועדה עיסא רביע  – ועדת משמעתיו"ר 

 

 

 :מינוי מורשי חתימה

כל החלטה מחייבת של העמותה תיחתם ע"י מוהנד היו"ר ונעים הגזבר ליד חותמת  ,מורשי חתימה

 העמותה.

 

 לישיבה הבאה:-אבהא

 ית ובקשה לתקציב הפעילויות שלה.כל ועדה תגיש תוכנית שנת

 יפורסם דוח תקציב תצוגת אביב.

 

 ושלי סולומון רשם : בהאא כנעאן    
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 אושר לפרסום ע"י יו"ר מוהנד דראוושה   


