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 2005תצוגת היובל  – דיווחים
 

 ועדת משמעת –מר אודי בנימיני 

 

 .תהתחילה בזמן להבא יש להקפיד על שעת התחלה מדויקהתצוגה לא  .1

היו מרווחים גדולים מדי בין הכיתות , יש להקפיד על רצף לאורך כל התצוגה. אחת הסיבות  .2

 רת החימום.העיקריות למרווחים הוא איחור בהגעת הסוסים לזי

 מקרים בהם הסוסים הופיעו שלא על פי נוהלי התצוגה. 15ישנם  .3

 יגים בעמדת המתנה מפריעים לסוסים המוצגים בזירה.היו מקרים בהם מצ .4

 

 

 מר יוסף עסלי

 

 מאוד חיובית, היה הרבה קהל אשר התנהג למופת. ההייתהתצוגה  .1

 טובה מבחינת גודל ומרחב. ההייתהזירה   .2

 סידור השולחנות והטריבונות היה מוצלח. .3

 תנאי התאים היו טובים. טובה ההייתכמות הסוסים המשתתפים  .4

 עמידה בזמנים ביום ו'.אי  ההיית .5

מאורגנת , להבא יש להקפיד שהמספרים יהיו מוכנים במעטפות לכל  ההייתביום ו' המזכירות לא  .6

 בעל סוס.

הקרונות שהחנו מחוץ למתחם היה רעיון מצוין מלבד קרון אחד שהחנה בפנים במשך כל ימי  .7

 התצוגה.

 המצאות קהל רב דבר שאינו תקין. ההייתבזירת החימום  .8

המדרבן היה מוצלח בכך שהוא השיג את מטרת הרגעת הקהל אך יש לתת הכשרה מסודרת נושא  .9

 למדרבנים.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר חמוד חמודלי

 

 אודי בנימיני בוועדת משמעת. מר ברצוני לציין את עבודתו הטובה והרצינית של .1

 יש לכתוב נוהל תצוגות מסודר ולהנפיקו לחברים. .2

 לאומית, ההצעה היא לשבוע השני של חודש נובמבר.יש לקבוע תאריך קבוע לתצוגה ה .3

 

 

 

 מר עופר ברא"ז

 יפה וזורמת. ההייתכיושב בקהל מאוד נהניתי והתצוגה  תצוגה טובה מאוד, ההיית .1

 ולא הי הניקוד הגבוה ניתן רק במקומות שבהם הגיע. .קפיצת מדרגה ההייתמבחינת השיפוט  .2

 אינו חזק בהם.שסוס עם ראש יפה סחף נקודות במקומות ש יםמקר

 בנושא האבטחה היו בעיות, להבא יש לתדרך את חברת האבטחה לדרכי נועם והגינות. .3

בזמן שעדין מציגים בזירה, מציגים שעומדים בעמדת המתנה חשוב שיעמדו בשקט ולא יפריעו  .4

 לסוסים שמוצגים. מי שמפריע שיוצא מהזירה.

 

 מר קובי צרינסקי

 

 ת.יפה ומוצלח ההייתבסך הכל התצוגה  .1

 לא נמכרו כמצופה.  VIPשולחנות ה  .2

 רגועה ושקטה הרבה בזכות המצאות המדרבן. ההייתהתנהגות הקהל  .3

, להבא יש "להיה צורך להביא כתב וצלם מחו"ל בכדי להגדיל את החשיפה שלנו כלפי חו .4

 להקפיד בנושא זה.

 כיצד להכין סוס לתצוגה. –יש לקיים קורס מסודר למגדלים  .5

 

 

 מר מיכה רגב

 

 לאורך שני ימי התצוגה. ובמסירות אנו רוצים להודות לשיח סלים טריף שעזר ועבד בהתנדבות .1

 אנו נקיים קורס הכנת סוסים לתצוגה ולאחר מכן נאכוף בצורה קשוחה יותר את הכללים. .2

, אולם זו היא עלאירוהקשה בנצר סירני לא היה מקרב המגדלים או האנשים הקשורים  עהאירו .3

 נהיה חייבים להתייחס אליה במובנים הבאים :נקודת מפנה קשה ש

 .קשיחות רבה יותר כלפי הקהל 

 .הגברת כח אבטחה ושיטור גם מעבר לנדרש ע"פ חוק 

 .הקפדה רבה על סדר 

אתר האינטרנט החדש של העמותה והוא כולל את ספר העדר ומנועי  ןלניסיובחודש הקרוב יעלה  .4

 www.horse.co.il       חיפוש לכל סוס ושושלתו.      הכתובת :

אנו מודעים לטענות הרבות לגבי העיכוב בהנפקת תעודות יוחסין, אנו ניקח זאת כנושא בעדיפות  .5

 ראשונה וכבר בשבועות הקרובים קובי צרינסקי, שלי סולומון ואנוכי נרכז מאמץ לטיפול בנושא.
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 אסיפה כללית

 

 תתקיים אסיפה כללית בקיבוץ עין החורש באולם התרבות הגדול 19:30בשעה  22/1/2006ך בתארי

 ) מצומת כפר הרועה הקיבוץ הראשון בצד ימין אחרי גבעת חיים(.  

 

 סדר היום

 

 .דו"ח יושב ראש העמותה .א

 .דו"ח גזבר .ב

 .דו"ח ראשי ועדות .ג

 .באתר האינטרנט -הדגמת איתור שושלת סוס .ד

 .ירותבחירת יו"ר אסיפת בח .ה

 .בחירות .ו

 

 

  יגבו באסיפה 2006דמי חבר לשנת 

  ולפניה  2004יכולים להצביע רק חברים ששילמו דמי חבר וחברים משנת. 

 לא יהיו יפויי כוח בהצבעה 

  חברים שרוצים להעלות נושאים שונים מוזמנים להירשם במזכירות. לא יועלו נושאים שלא

 נרשמו.

  ל יציגו את שמותיהם למזכירת העמותה בערב האסיפה להיות חברי ועד הפוע םהמעונייניחברים

 .לפניהו 2003חברים הרשומים משנת רק להגיש מעומדות יכולים  הכללית

 

 

 הודעות לחברים

 

חברים שעדין לא העבירו תמונת פספורט למזכירות העמותה לשם הנפקת תעודות חבר  .1

 מתבקשים לעשות זאת.

מתבקשים לעדכן את מס' הטלפון   SMSלולרי חברים שלא מקבלים הודעות עמותה בטלפון הס .2

 שלהם במזכירות העמותה.

מצ"ב טופס רישום לכרטיס סוס מתחרה, רישום יתקיים בערב האסיפה הכללית אנא הכינו את  .3

 הטפסים מראש והביאו אותם איתכם.

 

 

 

 רשמה : שלי סולומון         

          

 


