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 2/6/2011מיום  ישיבת ועד פרוטוקול                                    

 

 

עיסא רביע, עלי קדח, חורי נעים, מוהנד דראוושה, עופר מאירי, עופר ברא"ז, אילון משתתפים : 

 יוסף.

 נוכחים : שלי סולומון.

 

 נקודות לדיון:

 

עם  2010מבוססת על  2011נעים חורי יכין לישיבה הבאה תחזית הכנסות והוצאות לשנת  .1

 השינויים הידועים לנו היום.

 

 נעים חורי, עופר מאירי ומוהנד דראושה.  - ועדת כספים

 

 דיון .2
 

 צריך לכנס אסיפה כללית ולדון בשני נושאים :   - עלי

 

 א. נושא התצוגות בשבת. 

 ב. כיצד מתקבל חבר עמותה.

 

 ם. אני מציע לפנות לבעל מקצוע שמתמחה התקנון מיושן ולא מתאים לעמותה של היו – עופר מאירי

 בכתיבת תקנון בכדי שיכתוב תקנון חדש לעמותה.                    

 

 מי שחבר עמותה יקבל הטבות ומי שלא חבר יקבל שרות. – עלי

 

 קשור למצב הנוכחי בעמותה. שלי תביא הצעות האין בו דבר  ,התקנון הוא מזמן המנדט – מוהנד

 לנושא. מחיר            

 

 מרוצים - ספורט .3

 

 בנושא מרוצים מדובר על שני מסלולים שיפעלו בזרזיר ובכפר מכר. – עופר ברא"ז

המחשבה שלי היא שלא נהיה מעורבים בפעילות עצמה אלא נתמוך מהצד. תמיכה זו 

בעלי הסוסים המשתתפים כמו כן חייבים להיות בבעלותם הסוסים מותנית בכך שכל 

 עמותה.חייבים להיות חברי 

 שני תשלומים. –אני מציע לעשות זאת בשני שלבים 

מקצים בשני  4למקצה ליום הגמר, ישנם ₪  4000של אותו אני מבקש הוא  תקציבה

 סך הכל.₪  32,000מסלולים כך שהתקציב המבוקש הוא 

 לדעתי תהיה גביה נגדית לא מבוטלת.

ם וחבר עמותה דרך יש התחיבות של אחראי המסלולים לבדוק את נושא בעלות הסוסי

 חבר ועד שיעבוד מולם בנושא.

 המקצים עצמם והתוצאות יפורסמו אחרי יום המרוץ באתר העמותה.

 

נותנים פרס לפעילות שאינה חוקית כגון רישוי עסק הן  ,צריך לבדוק כיצד אנו כעמותה – עופר מאירי

 מבחינת מיסוי והן מבחינה משפטית.
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ובת המרוצים , לפי דעתי שליש זה יותר מדי אתם מבקשים שליש מתקציב העמותה לט

 מהתקציב. 20% אני מציע

 

בנושא תרומות ניתן לתת תרומות בתנאי שמחתימים את האדם המקבל על מכתב שהוא קיבל פרס  – נעים

 בסכום כך וכך עם שם מלא ומס' ת.ז שלו.

 בחוקיות העינין מבחינה משפטית אני לא מבין.

שכן הן מכסות את עצמן. למרות שהתצוגות מניבות עודף הכנסות לתצוגות אין צורך לתת תקציב 

על הוצאות , אני בדעה שחובה עלינו לעודד את ענף המרוצים כדי שינסו להתארגן לקראת העתיד 

כפי שהצלחנו בנושא התצוגות. ההקצבה הנוכחית  מתוך הפעילות,ויגיעו למצב של כיסוי הוצאות 

 תהיה דחיפה ראשונית לנושא.

 

 לדעתי יש מס' נקודות שיש לבדוק :  – אילון

 ?.  מה ניתן כנגד הכסף1

 ו/או   צריך לבדוק את אחריות העמותה בנושא. האם יש לנו כנותני פרסים אחריות בטוחית .  2

 משפטית ?      

 

 מצטרף לדבריו של עופר ברא"ז. – עיסא

 לדעתי לעמותה אין אחריות על המרוץ והיא לא צד בענין. 

 

 אנחנו בדרך זו רק תורמים ומעודדים את המרוצים. ריך לתת יד ולקדם את ענין המרוצים.צ  - עלי

 

 את ענף המרוצים צריך לעודד, במשך הרבה מאוד זמן הזנחנו את התחום.   - מוהנד

בענין האחריות אני רוצה להבהיר שמשפטית אין לנו אחריות. אנחנו תורמים ומעודדים פעילות 

כעמותה יכולים לתרום בכסף או בפרס מסוג אחר. לדעתי אנו צריכים סוסים ערביים. אנחנו 

 לתת פרס מסוג אחר ולא פרס כספי.

 מבחינת מיסוי אני לא רואה בזה בעיה כי זה מותאם לאחת ממטרות העמותה.

 לא ניקח החלטה לצמיתות אלא החלטה לשנה אחת בלבד.

 .המשפטי ץיש לבדוק מול היוע מקרהבכל   

 

 :₪  32,000ישור תקציב למרוצים הצבעה בנושא א

 

 רוצה לבדוק מול תקציב.מהתקציב ,   20%ממליץ נמנע. עופר מאירי : 

 בעד: ברא"ז  עופר

 בעד: נעים

 .אילון : נמנע . עד בדיקת תקציב

 בעד : עיסא

 בעדעלי קדח : 

 בעדמוהנד: 

 

רק באופן שווה,  לטובת פרסים בשני מסלולי המרוצים₪  32,000הוחלט לאשר תקציב של  – החלטה

 .  תשלום דמי חבר ע"י המשתתף בעל הסוס.1:  אלו תנאיםלשני בהתאם 

 .  הסוס המתחרה יהיה בבעלות חבר העמותה.2    

חייב   -והוא  הסוסלפני פתיחת עונת המרוצים או לפני המרוץ הראשון של  חייב להתקיים שלב ראשוןה

 .על שם הבעלים המתחריםהסוס להיות רשום בתעודה 

 רישום בעלי הסוס כחבר עמותה. -חייב להתקיים עד המרוץ השני והוא שלב השני ה

 . 2011ההחלטה תקפה לעונת מרוצים 
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 סיבולת – ספורט .4

 

 בארועים של יפתח לב רון יש רצון לשלב את נושא הסיבולת. - עופר ברא"ז

 

יש לעשות מעשה כדי להעמיק ולהשריש את נושא הסיבולת בעמותה, אנחנו צריכים להגיע  – אילון

 . יש לחשוב כיצד לעשות זאת בדרך היעילה ביותר.תלכמות קהל יותר מאסיבי

 סיבולת ולא קונה סוס ערבי. לתחום הכיום לאחר נסיון אנו יודעים שאין מצב שאדם נכנס 

ם דבר שיחשוף יותר אנשים לתחום ויגדיל את כמות תקציב לפרסום התחולכן אני מבקש : 

 .והקונים הרוכבים

 לפעם אחת.₪  125. פרסום דרך תפוצת ההתאחדות בעלות של 1

 לחודש.₪  500. פרסום באתר סוס בבאנר בעלות של 2

 ₪  1500איש  בעלות של  15,000. תפוצת המייל של אתר סוס 3

 ₪  500-1000. תקצוב רכיבת אימון בעלות שבין 4

  הקליניקה משלמת את  -₪  2000 –ימים עם מרצה מחו"ל בעלות של כ 3. לקיים קליניקה של 5

 עצמה.    

 . בחול המועד סוכות אנו מארגנים רכיבה של סובב מכתש רמון אפשר לשלב בזה טיול 6

 ₪    2000 –ספורטיבי     

 

 לשנה.₪  7500סה"כ אני מבקש תקציב של 

 

 מהתקציב. 10%יך להקציב לסיבולת לדעתי צר – עופר מאירי

 

 אני חושב שהתקציב נמוך מדי כי זה תחום שהסוס הערבי הכרחי בו.  -  עופר ברא"ז

 

 בתנאי שכל המשתתפים הם חברי עמותה.  - עיסא

 

 אני בעד שכן צריך לקדם את כל נושא הספורט.  - עלי 

 

 אני בעד עידוד נושא הסיבולת.  - נעים

 

 א הסיבולת שכן הוא חשוב לקידום ועידוד הסוס הערבי. לא מדובר בסכומי השקעה   אני בעד נוש –מוהנד 

 גדולים מאידך התוצאה היא משמעותית שכן הדבר יוביל לעידוד אנשים לקנית סוסים ערביים.              

 לדעתי צריך לאשר את מסגרת התקציב.    

   אילון יביא בפני הועד אישור  -שלב ב' ₪  4000 -הביצוע יהיה בשני שלבים : שלב א'              

 .להוצאות נוספות             

 צריך לעודד כל פעילות של סוסים ערביים.   

 

 מכיון שיש בעיתיות בכך שהמימון הוא לא רק לחברי עמותה אני מציע שבפעילויות  – עופר ברא"ז

 תה ממשתתפים אחרים.שעולות כסף יהיה מחיר שונה לחברי עמו                     

 

 

  

 ₪ 7500בנושא אישור מסגרת תקציב לסיבולת של עד  - הצבעה
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 בעדעופר מאירי : 

 בעד: ברא"ז  עופר

 בעדח'ורי: 

 אילון : בעד

 נגד : עיסא

 בעדעלי קדח : 

 בעדמוהנד: 

 

  .ע"י אילון בשלבים לפי תוכנית מפורטת שתובא בפני הועד התקציב אושר -החלטה 

 

 תצוגות .5

 

שופטים. אני רוצה להזמין את  3אנו מקיימים את תצוגת הגליל בכפר מנדא, בנוכחות   17-18/6 – עלי

כולם לתצוגה. חברי הועד מוזמנים לארוחת ערב חגיגית עם השופטים ביום שבת בערב. אני מציע 

 .כיו"ר ועדת חוץ שביום חמישי עופר מאירי יצטרף לארוחת הערב עם השופטים

 .דרכה ע"י ועדת משמעת ווטרינר למגדלים ולמציגים ביום ה' לפני התצוגהאני מקווה לעשות ה

אני מקים ועדת משמעת לקהל כולל כמובן בעלי הסוסים , ועדה זו תהיה באחריותה כל נושא 

 התנהגות בני האדם בתצוגה. אני מציע לאמץ את הרעיון בכל התצוגות.

 

 תצוגה לאומית

והתאריך המקורי מאחר  21-22/10ל  הלאומית במידת האפשר נבדוק אפשרות להזיז את תאריך התצוגה

 מתנגש עם התצוגה הלאומית של איטליה.

 

 כספים .6
 

על מנת שיהיה נוהל תקין בעמותה בנושא הכנסות והוצאות אני מציע שכל הכנסות העמותה יהיו  - מוהנד

או ה לחשבון העמות, תשלום בצ'ק של הדואר ,ישירות לבנק בדרך של תשלום דרך הדואר

 צ'קים. 

כל חבר ששילם  כיוניתנת בזו הוראה לחברי העמותה לא נקבל יותר תשלומים במזומנים 

 במזומן כאילו לא שילם.

 

 אושר פה אחד. – הצבעה

 

 וזאת עד לישיבת  מוהנד , נעים ושלי ימצאו מנגנון שיתאים את השיטה למטרה הרשומה לעיל -החלטה 

 .ועד הקרובה  

 

 מיחשוב .7

 

 כרגע אין אישור לביצוע.  -ת דפי אילן היוחסין לאייפון בקשה להתאמ 

  ובדיקת רשימת  אישיבקשה להתאמת המערכת לכניסת משתמשים לכרטיס הנהלת חשבונות

  ₪  2500אושר בתקציב של עד  – סוסים עדכנית בבעלות המשתמש

   שופטים , יש להביא הצעת מחיר. 5 -אושר להתאים את מערכת מיחשוב התצוגות ל 

 

 שלי סולומון:  מהרש    

 

 אושר לפרסום ע"י יו"ר מוהנד דראוושה   


