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 ECAHOכנס  

דינות שיהיו להן מ 10היתי בכנס בבריסל , לקינה ניסה לשנות את כל החוקה. הוא רצה להכניס  –מוהנד 

סמכויות להחליט עבור כולם. לפני הישיבה התארגנו מספר מדינות כדי למנוע את הבחירות להחלטות. בסופו של 

 דבר הבחירות לא התקימו כי לקינה ראה שאין לו רוב בנושא.

קשור ויש לנו עמדה. אנחנו חייבים להיות מעורבים בכל הקורה וה ECAHO –המנדט שלנו היום מאוד חשוב ב 

 ליחסי חוץ. אין כיום מדינות שמפספסות את הישיבות האלו.

לפני שנה לקינה הציע פרסים כספיים בתצוגות, קמתי ואמרתי שיש לי שיש לו סוס אבל אין לו הרבה כסף..... 

הקולות שלנו היו  2ומגדל גדול ואז אני אהיה בעד. בסוף  ביקשתי שיעשה מנגנון שיהיה צודק גם לגבי מגדל קטן

 ף המאזניים ולא העבירו את החוק.כ

 

 מרוצים

צריך להכין הצעת חוק. כל אחד ינצל את הקשרים שלו כדי להכין הצעת חוק ואנחנו נגיש את זה. מי בועד 

 יצתרף לנושא ? עופר מאירי , עיסא ובההא.

 

בה אם הם אבו אנטר הזמין אותי ואת עופר ברא"ז לפגישה עם פרדס חנה, עד סוף השנה הם יתנו תשו –עלי 

 בעד הקמת מסלול מחודש בפרדס חנה.

באישור  –אוכפים לכל מסלול  3על מנת לעודד את ענף המרוצים העמותה תרמה למרוץ כפר עוזיר וגריפאת 

 טלפוני של הועד.

 

 תצוגה מצרית

 סוסים. ישפטו שלושה שופטים. 90 –ביום שישי יש תצוגה מצרית נרשמו כ 

 אנחנו צריכים להחליט שהעמותה תיקח חסות על כל התצוגות ואז לכוון את הסוסים לתצוגה המתאימה להם.

 המצב קשה צריך לחשוב איך להכניס אנשים חדשים לעמותה. –עופר מאירי 

 אנחנו לקחנו את המצרית תחת חסות העמותה ולא היה ידוע לי. –בההא 

 גות.אני בעד שהעמותה תעשה את כל התצו –נעים 



לגבי המצרי דברנו בעבר ולא נלקחה החלטה סופית.מתברר שבכל העולם העמותה עושה את התצוגה  –עלי 

 המצרית וכל מה שמוסיף לענף נעשה.

אני בעד לקחת את כל התצוגות תחת העמותה. אם זה עוזר לחברים צריך לקחת את המצרי ותפקדנו  –גסאן 

 לעזור לחברים.

בקידום הסוס בארץ ובעולם. אנחנו מבחינת שוק רחוקים ממעורבי קו. אנחנו  המצרי זה דבר חשוב –מוהנד 

טובים ומיוחדים בסוס המצרי וחשוב שנקדם את המצרי ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לתת לגופים פרטיים 

 האינטרס שלנו הוא לשמור על המגדלים. .לנהל תצוגות

 ה לאומית.תהיה תצוגה מצרית , תצוגת המגדל הישראלי ותצוג
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