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 תצוגת האביב 

חשוב  ,לדעתי צריך לפרסם את הוצאות והכנסות התצוגות שכן זה מראה על שקיפות מרבית  – מוהנד. 1

 התנהלות הכספית בתצוגות.הלהראות לחברים את 

 לאחר דיון בועד הוחלט כן לאשר לפרסם את התקציב כחלק מפרוטוקול זה.

לדעתי תצוגת המגדל הישראלי נועדה לעודד את המגדל הקטן. אני מציע שכל סוס הרשום עם  – מוהנד. 2

ים לעודד גידול ישראלי ולא ולדות המגיעות כוכבית לא יורשה להירשם לתצוגת המגדל הישראלי. אנו צריכ

 מחו"ל , האמא היא זו הצריכה להיות רשומה בספר העדר הישראלי.

אני מסכים חייבים לשמור על המגדל הקטן, רוב החוות הגדולות לא הביאו סוסים לתצוגה והגידול  – אליקו

 שא הולדות מחו"ל .הישראלי הוכיח את עצמו והגיע לתוצאות יפות. יש בעיתיות לאכוף את נו

 לדעתי מה שקובע זה המטפח הוא צריך להיות ישראלי. – אבי

 למי שיש כוכבית בתעודה לא יורשה להשתתף. – גאסן

 החלטה

 סוס עם כוכבית לא יכנס לתצוגת המגדל הישראלי.

 כיצד מוגדר סוס עם כוכבית. –אנחנו נזמין את ד"ר אוולין להתיעצות ודיון בנושא 

 

 מבוטלת. הבתצוגה אך התוצאה של תוצגלהיות מ 111מספר  הסוסלאפשר לת החליטה . ועדת תצוגו3

 בנושא זה יש להזמין לשמוע את מוחארב סעאדה בעל הסוסה ואת מופיד סחניני המציג של הסוסה.

 

 . 57. יש להזמין לשימוע את עאמר עיישה בעלים של סייחה 4

 

 החלטה בדבר מקצי ראווה. 5

 ₪  2500 –גה רגילה מחיר מקצה ראווה בתצו

 ₪  3500 –מחיר מקצה ראווה בתצוגה לאומית 

 ₪  500*** מי שיקח גם דף פרסום בנוסף למקצה ראווה יקבל הנחה של 

 



 V.I.Pהחלטה בדבר שולחנות . 6

כך שלא יכנסו אנשים ללא צמידים ושלא תהיה העברת צמידים  V.I.Pיש לתגבר את השמירה על מתחם ה 

 מאחד לשני.

 ₪  1800 –לחן בתצוגה רגילה מחיר שו

 ₪  2500מחיר שולחן בתצוגה לאומית 

 ועמדת קפה חופשי.שתיה קרה   - *** הכיבוד שיוגש על השולחנות

 *** דיון מעמיק בנושא זה יערך לקראת התצוגה הבאה לאחר קבלת הצעות מחיר רלונטיות.

 

 .ישיבות הועד יתקימו אחת לחודש בתחילת החודש 

  מוהנד לקח על עצמו את נושא קידום ושדרוג האתר. למי מהחברים שיש חומרים  –אתר האינטרנט

 אותם הוא רוצה לפרסם באתר בבקשה שלחו לנו למזכירות העמותה.

 שופטים לתצוגה לאומית 

 .  DCשופטים ללאומית + מנהל זירה +  6דעתי היא כי צריך לנסות להביא  –מוהנד 

 רים ותרומות של הרבעות לתצוגות הבאות.אני מבקש מכל חברי הועד לדאוג לספונס

 יש אישור חברי הועד.

  נקבל החלטה היכן תתקיים התצוגה המצרית. 15/6עד  20/9 –תצוגה מצרית 

  יועץ משפטי 

 אני מציע את שמעון שלג כיועץ המשפטי. –מוהנד 

 הועד מאשר את המינוי.

  מוהנד מבקש מהועד אישור לנסוע לישיבתECAHO   22/9 . 

 חצי חצי בין העמותה למוהנד.ור הועד , הוצאות מתחלקות יש איש

  אני פניתי לשלי בבקשה להוסיף עזרה בזמנים אלו כשלא חשה בטוב  וכשיש תקופות לחץ  –מוהנד

 יש אישור הועד. –לפני תצוגות 

 .ועדהקצבת מספר שעות העבודה יאושר מול ה
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 הועדקול אושר ע"י הפרוטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   הכנסות חשבונית   הוצאות
 141900 129 רישום סוסים       

 V.I.P. 27 40500שולחנות       

 17700   כרטיסי כניסה 1024032 5000 נקיון

       13 1770 וטרינר

       66787 2655 שירותיים כימיים

 3000   חוברת 753280/2 5750 שופטים כרטיסי טיסה

 1,200   דדי קרונות 140751 11369 מגנים

 1200   חיים צ'אס 1024032 2000 מהנדס בטיחות

 99010 10485 ת"א מלון
ספונסר בלולו 

 6000   גרופ

       206 4720 מנבט

 211,500     1354 22169 חברת שמירה

     שולם 7568 שוטרים
 1024032 2000 כיסוי 

 3406 4956 חוברת + דפוס   
   2500 משכורות עובדים   
 1024032 25000 מקום   
 55737+736 46700 ציוד ובמות   
   1000 מוניות   
מתנות שופטים + ניקוד    

 1024032 1670 גבו
 1024032 1100 אוכל שופטים   
   VIP שופטים     
   4000- במה    
 1024032 600 שומרי לילה   
 1024032 1500 תאים   
 63 2714 גרפיקה   
 1024032 17000 כיבוד   
   1700 אמבולנס   
   3000 ארוח    
         
         
   180926 סה"כ   
   

 
  

    

 
  

     


