
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7/9/06 –ישיבת ועד הנהלה 

 

 משתתפים

 

 מיכה רגב, קובי צרינסקי, חמוד חמודלי, יוסף עסלי, רונן וולף ועופר ברא"ז.

 

 : שלי סולומון . נוכחים

 

 

 החלטות
 

 בגלל שהתאריך הקודם  3-4/11/06 –התקבלו מס' בקשות להקדים את התצוגה הלאומית ל  .1

ינלאומית של איטליה בורונה תצוגה שהיתה אמורה מתנגש עם התצוגה הב 10-11/11/06 

 ושונתה בגלל בעיות שנוצרו לאיטלקים. Bלהיות מקומית ברמה 

התאריך שהוצע אינו מתנגש עם תצוגות אחרות שכן זהו סוף שבוע פנוי באירופה כשבסוף 

 השבוע האחרון של אוקטובר מתקיימת אליפות אירופה.

 הנושא הובא להצבעת הועד : 

 בעד להקדים –מיכה 

 בעד להקדים -חמוד

 בעד להקדים –עופר 

 בעד להקדים  –קובי 

 נגד –רונן וולף 

 נגד –יוסף עסלי 

 

 3-4/11/06התצוגה הלאומית תתקיים  –תוצאות ההצבעה 

 

  **** להבא לא ישונו תאריכי תצוגות לאחר שנקבעו. ****

 

 

לתקופה של שנתיים וזאת עד  להשהותו מהעמותהנג'יב והוחלט חמיס הועד דן בשימוע שנערך ל .2

כאשר במהלך תקופה זו לא יורשה להציג סוסים בתצוגות העמותה, והעמותה  07.04.08ליום 

 לא תכבד את התוצאות של סוסים אותם יציג במועדונים המוכרים על ידי העמותה.

 כמו כן ניתנה לו האפשרות לפנות אל ועדת המשמעת לבקשה להקל בעונשו וזאת החל מיום

 07.04.07    .  

 

  

 

על סמך מסמך של ד"ר מרדכי כהן ממשרד החקלאות שבו הוא מציג תקנון אמריקאי המחייב  .3

גם קיום נוהל זה בבדיקת הוחלט להתחיל  ,לקיחת בדיקות דם לסוסים מתחרים בסוף מירוץ

 אצלניו.

 .נגליא פאונד 200 –כ   מחירה הנשלחת לאנגליה אחת בדיקת דם -יות עלובבדיקה מקדימה של 

שכן קשה יהיה לחייב סכום זה מבעלי חיצוניים  לשם הנהגת הנוהל אנו נדרשים למקורות מימון

 על התפתחויות בנושא זה נדווח בהמשך.סוסים. ה

 



 

 

 

 

 

הוחלט כי  ,מרוצי גביע המגדלים הנזיל של בעקבות קבלת תלונות רבות בנושא לוח הזמנים  .4

 ויתקיימבסוף עונת המרוצים ידון הועד בלוח הזמנים החדש כאשר המגמה היא שהמרוצים 

  מחודש ינואר ועד חודש יוני. 

 

לאחר פגישה נוספת של נציגינו מר עופר ברא"ז עם יו"ר ההתאחדות למרוצי סוסים מר צביקה  .5

 ל שני נושאים עיקריים :ורשוויק הוחלט לשלוח מכתב בו אנו מבקשים להדגיש את חשיבותם ש

 

התחיבות ההתאחדות לדאוג לשוויון בין הסוסים הערביים וסוסי הטורוברייד בכל  .1

 הקשור לכמות 

 המקצים והפרסים שיוקצו.

אנו מבקשים לקבל שלושה מקומות לחברי עמותת הסוס הערבי בהנהלת ההתאחדות  .2

 . נציג ספר העדר1 -לפי הפרוט הבא  

 . נציג המגדלים 2

 ג בעלי הסוסים. נצי3

      

 אנו מבקשים כי דרישות אלו יעלו לדיון בישיבת ועד ההתאחדות הקרובה.

 כנציג המגדלים בועד. בישיבת הועד הקרובה ייצג אותנו עופר ברא"ז

 

 

 הרישום הסופי לכרטיס סוס מתחרה מתבצע בימים אלו. – כרטיס סוס מתחרה .6

   13/10/06 –רישום יסתיים ב לסוסי מירוץ ה –לקראת סיום עונת גביע המגדלים 

 .27/10/06 –לקראת התצוגה הלאומית הרישום יסתיים ב 

 מהרו והרשמו פרסים יחולקו במרוצים ובתצוגה. 

 

יתבצעו ע"י ד"ר דניאל וזאת לאחר שכל החומר הנדרש כולל רושלים יבדיקות זיהוי במזרח  .7

 תשלום יועבר למזכירת העמותה שלי סולומון.

 

 

 

 

 

 

 סולומון רשמה : שלי

 

 

 

 בברכת חג שמח

 שנה טובה שנת שלום 

 שנה של סבלנות וסובלנות

 

 

          


