
 13/5/0235אסיפה כללית  

 39:22בשעה  מושב מלאה בתענכים

 סדר יום

 

 ד מוהנד דראוושה"עו –דברי פתיחה 

כולנו יחד מאוחדים האוירה הכללית . לכל חברי העמותה שהגיעו הערב לאסיפהאני רוצה להודות 

 .היא של חברות אמיתית וכך תישאר העמותה הזו מאוחדת לנצח

 ר אוולין"ד –ועדת ספר עדר 

 0222סוסים רשומים ' מס

 022הם   0232בסוף סייחים שנרשמו ' מס

 

  אחת הבעיות שגורמות לבעיות בהוצאת תעודה היא אי דיווח של בעלי זכרים על הרבעות ,

ימסרו תעודות הרבעה לפי הנהגנו נוהל שבו רק אחרי דיווח , כדי ליעל את רישום הסייחים 

 .הדיווחים מספר

 או לשלוח מיסרון עם פרטים , אם אני לא עונה לטלפון הכי קל ליצור איתי קשר בערב

 .מדויקים כמו מספר תיק או מספר אמא ואבא 

 לאחר . שקל 322לפני שמוציאים לפועל צריך לבקש בקשה ולשלם . בנושא העברות עוברים

 .ר אוולין"מכן הוטרינר המבצע צריך ליצור קשר עם ד

 ולראות את מספר התיק והבעיות  אתר החדש כל חבר יכול להיכנס לאזור האישי שלוכיום ב

 .שבו

 

 מוהנד דראוושה ד "עו

אנחנו מודעים לכך התחלנו בתהליך , אני יודע שיש הרבה תלונות על תעודות שלא יוצאות בזמן 

 .ונמשיך במציאת הפתרון לקבלת תעודות מהירה

 

 'ושותמשרד נימר נאסר  ,ח"רו, רמזי נאסר

 :אומר לנו שני דברים עיקריים יש  0231מאזן 

 .שקל 00,222השנה נגמרה בעודף של . 3

 .שקל 323,222היתרה בסוף שנה היתה . 0

דוחות מוגשים לשלטונות המס בזמן ואנחנו מיושרים מבחינת הגשת , העמותה מתנהלת ללא רבב 

 .החומר לרשם העמותות

  3.107.222היו  0231ההכנסות בשנת 

 3.122.222היו  0231וצאות בשנת הה

 .רוב ההוצאות הן סביב התצוגות שחלקן נגמרות בעודף וחלקן מאוזנות ולעיתם גם יש הפסד



 

 ?מי מקבלי המשכורות בעמותה . שקל  352,222אני רואה הוצאות על משכורות  כ  – אריה נגלר

 .אווליןר "סעיף המשכורות כולל את המשכורת של שלי ושל ד – ח"רמזי נאסר רו

 .כיום חוץ משלי ואורלי אף אחד לא מקבל שכר בעמותה

 

 מוהנד דראוושהד "עו

  0231מאזן לאישור מבקש אני 

 (משאל בהצבעת החברים )  ןיש אישור למאז

 

 נושא השבת מוהנד דראוושהד "עו

 .אני מבקש לעלות את סוגית תצוגות בשבת בפני האסיפה הכללית

ובכך אתם תסמכו על הוועד לעשות  השבת ובל  ונתחשב בשומריאני רוצה שנחליט האם נמשיך כמק

 ?דתות ובכללם שומרי השבת את האיזון הנכון בין כל ה

 (משאל בהצבעת החברים )  מקובל? מקובל להשאיר לשיקול דעת הוועד 

 

 ד מוהנד דראוושה תקנון העמותה"עו

 .התקנון החדש של העמותהשנים היתה אסיפה מיוחדת לאישור  1אם אתם זוכרים לפני , חברים 

באותו ,  לאחר האסיפה הינו צריכים להגיש לרשם העמותות את התקנון תוך שבועיים ימים מהאסיפה

אני מציעה . רשם העמותות ביקש שוב נאשר את התקנון, הזמן שלי חלתה והתקנון לא הועבר

אותו באתר ונקבל  נפרסם שנדחה את נושא התקנון ולאחר שנעבוד על תקנון מקובל ומותאם לזמננו

 .נזמן לאסיפה מיוחדת ונאשר את התקנון ,את הערות החברים 

 .מקובל? מקובל על החברים 

 .אני מציע שיהיה צוות הכולל חברי עמותה שיעבדו בצוותא על התקנון –אייל אלי 

גם אני חושבת שצריך צוות לא גדול המורכב מחברי וועד וחברי עמותה שיקדם את  –אורה גן בר 

 .שאהנו

 ד מוהנד דראוושה"עו

מי שרוצה להיות בועד התקנון יפנה לשלי בעשרה ימים , אני מברך על הדברים של אייל ושל אורה 

 .הקרובים

 נין 'מוחמד אל מהדי ג

שיכנס  אנחנו מבקשים להכשיר וטרינר. נין ובכל אזור השטחים יש לנו בעיה של רישום סוסים'בג

 .ר אוולין"ואם מול העמותה ודאלינו ויבצע את הזיהויים ויהיה מת

 ד מוהנד דראוושה"עו

ר אוולין את הנושא והוא יוכל להתחיל לעבוד "מצאנו  וטרינר שאנחנו צריכים לסגור מולו ומול ד

 .בהקדם

 



 שלי – אתר האינטרנט

שני חידושים עיקריים יש בו האחד האזור . חברים בחודש האחרון השקנו את אתר האינטרנט החדש

 .ז.ת' חבר ומס' האישי אליו יוכל כל חבר להיכנס עם מס

הוא יוכל לראות  DNAבאזור האישי יוכל החבר לראות את הפעילות שלו בעמותה לדוגמא אם שלח 

 .את מספר התיק והאם יש בעיות וחוסרים

  – MINI PAYמיני פיי  –ו כן ניתן לשלם תשלומים דרך האתר במערכת ה כמ

 .אנחנו בתקופת הרצה כך שנשמח לקבל הערות לשיפור אם ישנם

 

 ד מוהנד דראוושה"עו

במשך השנתיים . אני רוצה לשתף את חברי העמותה ובעיקר לפנות ליפתח לב רון ואילון יוסף

ד אתי סבן עסוקות מאוד בלהתכתב עם "ות  ושלי ועואנו מקבלים מכתבים מרשם העמותהאחרונות 

 .רשם העמותות

אם יש למי מחברי העמותה הערות אז בבקשה תפנו אלינו ונקדם את הדברים יחד ללא מלחמות 

 .מיותרות

אם יש לכם דברים לקדם , עשיתם הרבה דברים טובים לעמותה , אדון יפתח לב רון ואדון אילון יוסף 

 .לא דרך רשם העמותות. ד נשפר ונתקן אם צריך או ביקורת תבואו ויח

אם יש לכם הערות תפנו אלינו ונשמח , אתם בטוח נהנים מהאוירה המיוחדת ששוררת פה היום 

 .לשמוע

 חברים לחיים – חמזה סלים

 ?ומדוע אינם משלמים דמי חבר ? מה מעמדם של החברים לחיים 

 ד מוהנד דראוושה"עו

אני כמובן מעדיף שכולם . מי שהיה חבר לחיים ישאר ,  ת העבראנחנו כוועד מכבדים את החלטו

 .ישלמו מיסים אבל בוא נזמין את יפתח שהיה בזמנו והוא יסביר לנו את נושא החברים לחיים 

 יפתח לב רון

העלו רעיון שחברים ישלמו סכום גדול יותר וכך , כשהעמותה היתה במצוקה כספית והיו גרעונות 

 .כלכליתיעזרו לעמותה מבחינה 

 .יקירי העמותה אשר תרמו רבות ומשלי הבנתי שיהיה דיון על הנושא, יש לעמותה גם חברי כבוד 

 

 ? תצוגת הגליל ם אתדחיתמדוע   –חן נוף 

 ד מוהנד דראוושה"עו

תצוגות ותצוגת  0ביריחו היו , את תצוגת הגליל דחינו בגלל לחץ גדול של תצוגות שהיו בחודש מאי

 .זה יצר לחץ גדול על המגדלים והמציגים האביב בכפר קרע כל

ערב / התצוגה תתקיים אחרי הצהרים , שזה אחרי הרמדאן   01-02/7לכן דחינו את התצוגה לתאריך 

 .כדי להימנע מהחום הכבד שבמשך שעות היום

 ?אני רוצה לשאול אתכם האם אתם מעדיפים תצוגה מצרית ולאומית יחד או כל תצוגה לחוד 

 .בעד שהתצוגות יהיו נפרדותהחברים הצביעו 



  ד מוהנד דראוושה"עו

 .זלף על הזכיה בבלגיהאנחנו מברכים את עקאב אבו  

 .אני רוצה להזמין את יפתח לב רון ולהציע שיפתח יהיה נשיא העמותה

 יפתח לב רון

  .יש לעמותה נשיא כבוד והוא מיקי פדרמן, אני לא צריך תואר כבוד

 קותי אהרון

תח שאנחנו רוצים לכבד אותו אחרי כל פועלו למען הסוס הערבי ולמען הרכיבה הסברתי ליפ

 .הטיפולית והרכיבה הספורטיבית

 יפתח לב רון

אני רק מבקש שתשמרו על החברים היותר , תודה על מה ששמעתי ואני מקבל בברכה את ההצעה 

 .ותיקים

 נשאת מנסור

 .ונרים כולנו את עמותת הסוס הערבי בישראל  ולכן בואו נשלב יד ביד –.... סוס תמיד מושך עגלה 

 חגאי אזרד

סביב הסוס ושהפוליטיקה לא תכנס בינינו ולא תפריד  אהבהוכיף לראות את כולם יחד באחדות 

 .אותנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בחירות

    לוועד העמותה חברים מתוך רשימת המועמדים חמישהיבחרו   0235בשנת. 

    לוועדת ביקורת רים מתוך רשימת המועמדיםחב שלושהיבחרו   0235בשנת. 

 

 קולות שקיבלו : לוועד מועמדים לבחירה

 391 אייל אלי

 00 אורה גן בר

 39 אריה נגלר

 303 גולן בר

 370 'חמודי חודרוג

 395 מוהנד דראוושה

 391 עיסא אבו רביע

 7 קותי אהרון

 

 מעטפות כשרות 037סך הכל 

 

מועמדים לבחירה לוועדת 

 :רת ביקו

 קולות שקיבלו

 הסיר את מועמדותו אילון יוסף

 303 ד'אבו מאג

 13 אריה נגלר

 30 יפתח לב רון

 305 עבד עפיפי

 300 קותי אהרון

 02 רונן ברוור

 

 מעטפות כשרות 037סך הכל 

 .גולן בר וחמודי חודרוג, אייל אלי, עיסא בני רביע, מוהנד דראושה – נבחרו לועד

 .ד'עבד עפיפי ואבו מאג, קותי אהרון  – תועדת ביקורנבחרו ל

 

 שלי סולומון: רשמה          


