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 מוהנד

  חשוב שאוולין תגיע לישיבות העמותה. מזה הרבה זמן אוולין לא משתתפת ולא מגיע לישיבות הועד

ל העמותה כי אנחנו לא דואגים להזמין אותה. אני מציע שאוולין תהיה נוכחת בכל ישיבות העמותה ש

 הדבר הוא חיוני לקידום האינטרסים של העמותה.

  נם חברים ואלה שחברי יאין חובה לשלם דמי חבר , יפורסם מחירון נפרד לאלה שא 2014משנת

 עמותה ששלמו דמי חבר לאותה שנה.

 

 תצוגה לאומית

תצוגה יפה מאוד ומאורגנת היטב. התצוגה רצה בקצב טוב . הדבר היחיד הוא שסוסי המרוץ הגיעו ביום  – אילון

שבת באופן שאינו מסודר , הרוכבים חלקם היו ללא קסדות ובלי אוכפים.להבא אין לאפשר לסוסים בלי רוכב 

 הלבוש באופן מסודר להיכנס למאנג'.

ת מצוין. אחרי המצרי הוסקו מסקנות ולקחים, נעשו מהלכים של ענישה , היתה תצוגה טובה ומאורגנ – אליקו

הזמנת מנהל זירה וועדת משמעת מחו"ל והפרדה בין הזירות כל זה תרם לאוירה טובה. לדעתי זו היתה אחת 

 התצוגות הטובות ומפה צריך ללכת קדימה.

 זו היתה התצוגה הכי טובה שהיתה לנו. – אבי

ים והרמה שהגענו אליה היא גבוה מאוד. התקלה היחידה שהיתה זה עם סוסי המרוצים  אנחנו רק משתפר – נעים

 חשוב שנדע כמה מגיעים ולתת להם כמות מוגבלת של מוזמנים ולא תוהו ווהו באופן פרטיזני.

כה מהסוס זו התצוגה הכי טובה שהיתה לנו. בסוף הארוע היה ארוע עם הבת של חודרוג' שקיבלה מ – מוהנד

 הזוכה. חשוב שנקפיד לדאוג להתריע להיזהר מהסוסים.

 אני מציע שאילון , אליקו ומוהנד יבדקו את הנושא. –בנושא בדיקות סמים בסוסי תצוגה 

 3ומנהל זירה מחו"ל עוד  DCהיתה תצוגה מוצלחת הכל דפק כמו שעון שויצרי, צריך להמשיך עם  – עלי

 לחזור למנגנון של כיבוד קל באחריותינו. תצוגות לפחות. בנושא האוכל צריך

 

 אלחנן



אני רואה בעמותת הסוס הערבי עמותת מגדלים ובעלים. בארצות מתוקנות לעמותה כזו יש הכרה מול משרד 

החקלאות ומשרד הספורט. העמותה היא הארגון המשמעותי ביותר כיום בארץ רשומים בה אלפי סוסים ומאות 

 מגדלים.

ולבקש למעמדה מול משרד החקלאות ומול משרד הספורט. אנחנו חייבים לייצר בידול העמותה צריכה לדאוג 

 של הסוס הערבי מול יתר פעילויות הסוסים וארגוניהם.

 נבקש הכרה של ארגון מגדלים. –מול משרד החקלאות 

  מול משרד הספורט נבקש הכרה של ארגון יציג.

 ה.באינטואיציה שלי העמותה צריכה להעביר הילוך קדימ

 

 שלי, עיסא ואילון. –הצוות שיעבוד עם אלחנן לקידום הנושא 
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