
 
 

 

 4/7/2015פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 הנדון : סיכום תצוגת הגליל
 

 

 משתתפים

 

 גאסן ג'אבראייל אלי, 

 

 : שלי סולומון .נוכחים 

 

 נעדר : אבי חלק

 

 גולן בר התלווה לאייל אלי.

 

  
 שלי : נתחיל משכר עובדים

 את השכר לכל אחד ליומיים עבודה. שקל. יש טבלה המפרטת 17,700עובדים , שכרם הכולל הוא  14עבדו בתצוגה 

 והכל מוגש לרואה חשבון. 101כל עובד ממלא טופס 

 

 אייל : כיצד נקבע שכר העובדים ?

שעות עבודה שישי / שבת. יש עובדים ששכרם יותר וזה בגלל העבודה היותר  17שזה עבור ₪  800שכר רוב העובדים הוא 

 כינוס , ועדת משמעת.קשה ו/או מקצועית שהם מבצעים דוג' מנהל זירת 

 

 גולן : מדוע אנחנו לא יכולים למצוא מתנדבים שיעבדו בתצוגה ?

 כמו הצופים שבאים להתנדב , העובדים באים כדי לעבוד ולהרוויח שכר. תאייל : זו לא מסגרת וולונטרי

יותר ברגע שיש מתנדבים רב , כשאתה משלם לעובד הוא מחויב לעבוד ולבצע את המטלות שלו על הצד הטוב ב ןשלי : מניסיו

הם יכולים להתנדף ברגע שירצו ואז אני נשארת עם עצמי , העבודה היא קשה ומחייבת. גם רוב אנשי הסוסים רוצים לראות 

 אותם הם לא ירצו ו/או יוכלו לעבוד כשמתחת לאף הם יכולים לראות תצוגה . ןאת התצוגה זה מה שמעניי

 

. אלה שומרים מהמקום והאזור שאיתרנו ברגע  101שי שקיבלו שכר ללא תלוש שלי : ישנם שומרי לילה ובוקר יום שי

 האחרון.

      מכוון שזה  ת כל השומרים מחברת שמירה מסודרת. יש לקחת א 101אייל : אני מבקש שלא יהיו שום תשלומים ללא טופס             

  ם אחד העובדים יקבל מכה אז אין ביטוח ולכן מבקש להפסיק לשלם חושף אותנו חלילה לבעיות מול הרשויות ,וכן חלילה א            

 כספים ללא הסדר תקין            

 

מכירים את הכוחות הפועלים באזור שומרים מהמקום ש ילקחתלא יכלו להגיע ללילה ולכן שלי : חברת השמירה היא מהצפון ו

 , להבא ניקח מחברת שמירה.

 

 שלי :

 

 . 32,144כשספרתי עם אורלי היו הכנסות של   31,794וח על הכנסות של סך הכל ביום שישי צח דיו

 וכך גם נספר. 18,490ביום שבת צח דיווח על הכנסות של 

 

 ₪ . 50,634סך הכל ההכנסות מזומן בשישי + שבת היו 



 

 

 פילוג ההכנסות :
 

 

 כרטיסי קהל
 כרטיסים 240 –שבת נמכרו 

 כרטיסים 206 –שישי נמכרו 

 רטיסיםכ 33 –ילדים 

 

 שקל 22300=  50*446

 שקל 680=  20*34

 22980 –סה"כ 

 

 

VIP 
 שקל  26050 –קבלות בתצוגה מזומן 

 ששולמו גם סוסים( 10508שקל ) מתוך קבלה מס'  2000 –קבלות בתצוגה צק 

 

 שקל  7000 –שולם מראש 

 

 6000 –חייבים 

 

 שקל 41050סה"כ 

 

אך מסבירים פער  שקל 41050לבין זה שהתקבל    שולחנות 30אלף עבור   30י אי פי אני לא שקט שאין התאמה בין הוצאה לואייל : 

 . שולחנות יותר על בודדים יש פער לא סביר 2זה, זה לא הגיוני גם אם שילמנו 

 

 

 

 סוסים 
 שקל 1600במזומן  2בצק +  3 –בתצוגה שולמו 

 99 –לפני התצוגה שולמו 

 7 –חייבים 

 

 קלש 88800=  800*  111סה"כ 

 

 

 הסכומים באדום הם המזומן שהתקבל בתצוגה

 

 מסוסים 1600

26050  VIP 

 מקהל  22980

---------------- 

50,630  ₪ 

 

 

מצ"ב דוח אקסאל מפורט להוצאות התצוגה וההכנסות. הדוח עדיין לא גמור מבחינת תשלומים וקבלות אך מראה את מאזן 

 התצוגה.

 

 ידיעת ההנהלה של העמותה וכן להעלות אותו לאתר האינטרנט של העמותה כולל דוח האסקלאייל : דוח זה יבוא ויעלה בסדר היום ל

 

 רשמה : שלי סולומון                        

 

 



 

 

 

 

 

 

           

           

           

   

 צק מס' חשבונית
   הכנסות         הוצאות      

          1026860 1498     
נקיון + מקום      

60000 54000 
 

 88800 111 רישום סוסים 1500 1026862
7 

 5600 לגביה
 

   150 2950 2950 וטרינר גילי
שולחנות 

V.I.P.   41050  6000 3לגביה 
     22980   כרטיסי כניסה       3132 שירותיים כימיים 

     4500   חוברת חלק 186671   10110 מלון ת"א 
רטיסי שופטים כ 

     35,000   הרבעות 1497 1377089 7845 7845 טיסה
           1503 154001808 13605 13005 מגנים 
           1492 3321 4130 4130 מהנדס בטיחות 

           1495 5983 2832 2832 חשמלאי בודק 
                 1500 ארוח 
 

 11600   192,330   כסה" 1499   39280 40710 חברת שמירה
לגביה מתוך 

 הסה"כ

       העברה   13300 13300 שוטרים
 1502 67 3200 3200 הגברה   

 1521 220 2714 2714 גרפיקה      
 1519 153 4550 4550 חוברת + דפוס      
 1523 538   2513 קרין      
       14300 משכורות      

      
 1496   48818 48818 הציוד ובמות + הצלל

 

 הוצאות 263909 סיכום
       30000 כיבוד  

 
 הכנסות 192330  

       1700 אמבולנס  
 

      
       2600 אוטובוס  

 

 סה"כ -71579 גרעון
        

   263909 סה"כ        
        

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VIPשאינו שקט בית ההתאמה ב  להערת אייל 5/8מיום ן סולומותשובה של שלי 

 

 ₪ 300חסר ₪  1700שולם  1שולחן מס' 

 ₪  6000שולחנות  3שולם  2+3+4שולחן מס' 

 ₪  2000שולם   5שולחן מס' 

 ₪  2000שולם  6שולחן מס' 

 ₪  2000שולם  7שולחן מס' 

 ₪  6000שולחנות בחוב ישלם  3  8+9+12שולחן מס' 

 ₪  2000שולם  10שולחן מס' 

 לא שולםהוזמן ו 11שולחן מס' 

 ₪  2350 –בודדים שהוזמנו מראש שולם  – 13שולחן מספר 

 לא שולםוהוזמן  14שולחן מספר 

 לא שולם ישבו להם בשולחן האורחים של בעל המקום. – 15שולחן מספר 

 ₪  2000שולם  – 16שולחן מס' 

 ₪  4000שולם  17+18שולחן מס' 

 ליום שישי ₪  1000שולם  – 19שולחן מס' 

 ₪  400ושולם  2ליום שבת ובפועל הגיעו רק  XXהוזמן ע"י  – 19שולחן מס' 

 ₪  4000שולם  – 20+21שולחן מס' 

 מוזמנים  22+23+24+25 –שולחנות 

 ₪  2000שולם  –27שולחן מס' 

 

 ₪  31,450    –סה"כ שולם 

 ₪  6000    -חוב שישולם 

 ₪  37,450סה"כ                

 כרטיסים בודדים :

 ₪    600שולם    –כרטיסים  4 –יום שישי 

 ₪  3,000שולם  –כרטיסים  15  -יום שבת 

 ₪  3,600           -סה"כ בודדים שולמו     

 ₪  VIP      - 41.050סה"כ 

 

 של שולחנות שהוזמנו ולא שולמו. לפי הפרוט הנ"ל :  -₪    5600יש חוסר של  

 

  11שולחן 

  14ן שולח

   19שולחן 

 ₪ . 1000אורלי דיברה איתם היום וישלמו  – 15שולחן 

 

 ₪  24,000ומה שאמורים לשלם לעקאב זה סך של   46,650תהיה הכנסה של  VIPאם ישולמו החובות ב 

 

 שלי סולומון :

 

 לפי חישוב שלי ביום שישי 

 שולחנות לתשלום. 2נות קטנים של מוזמנים שיחושבו כ שולח 4שולחנות מלאים + שולחן של ניסים שלא שילמו עליו.+  20היו 

 שולחנות ביום שישי  23סך הכל יש לשלם עבור 

 

 ביום שבת

שולחנות קטנים של מוזמנים שיכולים להחשב כ  6שולחנות מלאים מכרטיסים בודדים + חוץ מזה היו  2שולחנות מלאים +  20היו היו 

 שולחנות מלאים 3 –

 שולחנות בשבת. 25סך הכל יש לשלם עבור 

 


