
 
 

 

 24/5/2017פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 20/5-19 גליל ה הנדון : סיכום תצוג
 

 .  10לא הגיעו מתוכם סוסים  162בתצוגת האביב נרשמו 

 

משטרת ישראל החמירה את דרישותיה מהעמותה ודרשה גדרות אבטחה מסביב לזירת הכינוס ובצד  2017. בתצוגת הגליל 1

כתוצאה  שוטרים לכל יום תצוגה. 2 שומרים ו 2כמו כן נדרשנו להוסיף  VIP –עם מתחם ה הצפוני של זירת החימום הגובל 

 ₪   2500וציוד בסך ₪  4000 –מכך התקציב בשוטרים ואבטחה גדל בסך של כ 

 

 . לראשונה השכרנו גנרטור שבעבר קיבלנו ללא תשלום.2

 

 

 :ועדת כספים מביאה את דעתה במקרים שנפרט לא . ורי כידוע , ועדת כספים יודעת מראש הוצאות צפויות ובתצוגה זו לצע

 

. חשוב שנספיק לקבל מהספק את הגביעים שבוע מראש ובשום מצב לא תחת לחץ יום לפני התצוגה . כתוצאה ממצב זה 1

 להובלה.₪  600נאלצנו לשלם 

 

חברים אשר לא מצוות השופטים ,  בתי מלון , ועדת כספים ממליצה בפני ועד העמותה לא להלין בבית המלון ח. לגבי אירו2

 ראו חברי ועד שבאים מרחוק ולא לנים בבית המלון.

 

לסכום ₪  4500 –של גדרות יהודה גבוה. לאחר משא ומתן ירד הספק מ  עלותבטענה שה . ועדת כספים פנתה לספק הציוד3

וועדת  ום עבור התצוגה הבאה.מע"מ יופחת מהתשל₪ +  2000החשבונית לספק תשולם במלואה והזיכוי של ₪ .  2500של 

כספים ממליצה לערוך מכרז חדש לשנה הבאה ולכלול בו את הגדרות , מטפי כיבוי אש , גנרטור ובזה לא לשלם תשלומים 

 ורצוי כבר לטפל בעתיד. 2017ו  2016עודפים. להזכירכם ההתקשרות עם הספק הוא לשנים 

 

 עבור שעות העבודה ולא ניתן להם יתרת זכות לתצוגות הבאות. אני ממליץ שנשלם למשטרה בדיוק -. תשלום למשטרה 4

 והשאר יתרת זכות. 23,500אלף שקל כשבפועל חויבנו  33,000להזכירכם הועבר תשלום 

 

 שקוזז מיתרת הזכות ובכך היתרה נכון להיום ₪  20,000. עבור שימוש במתקן אלונים שילמנו לשריג 5

 לזכות העמותה.₪  52,469עומדת על 

 

 

 

 



 

 פילוג ההכנסות :
 

 כרטיסי קהל
 כרטיסים 445 –נמכרו  שישי

 39 -ילדים 

 כרטיסים 616 –נמכרו  שבת

 כרטיסים 29 –ילדים 

 

 שקל 53,050=  50*1061

 שקל 1360=  20*68

 שקל 54,410 –סה"כ 

 

VIP 
 שקל  13,800 –נמכר בתצוגה 

 

 שקל  49,580–שולם מראש 

 

 שקל 63,380  - סה"כ

 

 סוסים 
 

 שקל 197,600=   1300*  152סה"כ 

 

 ₪   41,898סך  בהתצוגה הייתה בעודף חיובי 

 .דוח זה יובא בפני הועד ואחריו יעלה לאתרמפורט.  דוח אקסלמצ"ב כמו כן 

 

 כספיםועדת ר "יו

 אייל

 ועדההוחברי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   הכנסות חשבונית תשלום יום הוצאות

 197,600 ישום סוסיםר 561 מזומן 10250 נקיון

 V.I.P. 63380שולחנות  124 1748צק  2340 וטרינר

 54410 כרטיסי כניסה vgcrv 652048 13195 שופטים כרטיסי טיסה

 1500 אריאלה 171270 העברה 13782 גביעים

 1500 מיקי פרץ 3366 העברה 3510 מהנדס בטיחות

 2500 סלמאן בשה 186743+186744  1749צק  6848 מלון בצפון

 2000 בי פליי 1131  העברה 45,209 חברת שמירה

 2000 פאלח   העברה 23,500 שוטרים

 2500 קוסקוסי -ראווה  1 1750צק  6250 הגברה + די ג'י

     137 העברה 1900 גרפיקה

     608 העברה 3510 חוברת + דפוס

 327390 סה"כ 608 העברה 1310 דפוס פנקסים

     171944 העברה 468 הובלת פסלים

     101טופס  מזומן 12700 משכורות

         20000 מקום

     372 העברה 3042 עגלת מע"צ

 85410 ציוד ובמות והצללות
 2645ן -ח

     ₪  2340נשאר זכות   העברה

         350 נסיעות עובדים

     215 העברה 3200 מוניות

     1087 העברה 2825 קריין

     65 ומןמז 12000 כיבוד

     1161953 העברה 3400 אמבולנס

VIP2848 העברה 1693  שרות     

     102213 העברה 845 צמידים

       צק 750 רישוי כיבוי אש

       כ.אשראי שלי 323 רישוי מועצה

 327,390 הכנסה   העברה 2360 ביטוח

 285,492 הוצאה   כ.אשראי שלי 734 מתנות שופטים

 41,898 סה"כ       יםארוח שופט

     65 מזומן 2000 מנבט

     200183  העברה 1500 איש מחשב

     מוהנד יורו 72נסיעות  288 הוצאות שופטים

            

         285492 סה"כ 

 


