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 21/10/2017-19  הלאומיתהתצוגה הנדון : סיכום 

 

 
לאומית התצוגה הבהחלטה של הועד את כל המגדלים שהשתתפו בתצוגה וברכות למנצחים. בתודה ראשית ברצוני לברך 

ביום חמישי היתה חינם ללא עלות כמו כן הכניסה ימים וזאת לאור כמות הנרשמים. נציין כי הכניסה לקהל לתצוגה  3התקיימה 

 לחברים שקנו שולחנות היתה ללא תוספת במחיר.  VIPלמתחם 

 ₪   30,000העלות של יום תצוגה נוסף עומד על 

  

 .  לא הגיעו  4 מתוכםסוסים  214נרשמו  לאומיתבתצוגת ה

 

 –מתחם ה למסביב שיוצבו גדרות אבטחה ל דרישותיה מהעמותה הגבירה אתמשטרת ישראל  2017 לאומיתה. בתצוגת 1

VIP  כמו כן הגדילו את מספר השוטרים ליום שישי  במיוחד מצד של מטבח השרות. ובאופן יותר הרמטי כך שהוא סגור

 עלויות המשטרה.  ושבת דבר שהגדיל את

 

קבל תגובות מאוד מעצמו ווכיח את מבנוסף לכיסאות הלבנים, דבר שכיסאות נמוכים  250לנוחיות הקהל הוזמנו עוד . 2

 כמו כן חולקו בקבוקי מים וקרטיבים לקהל שהודה לא פעם על היחס והנדיבות.חיוביות מהחברים בקהל. 

 

) נכנסים לתצוגה דרך היערות המקיפים את המתחם ללא תשלום ( נעשים אנו עדים בכל תצוגה לתופעת המסתננים  לצערנו. 3

 זו אשר מעבר לאי תשלום גוררת ריבים ומרדפים אשר פוגעים בסדר של התצוגה.  מאמצים ע"י חברת האבטחה לעצור תופעה

 יש לבדוק אופציה להגביר את כמות המאבטחים באזורים בעיתיים אלו תוך לקיחת בחשבון תועלת מול עלות.

 

 שקוזז מיתרת הזכות ובכך היתרה נכון להיום ₪  30,000שימוש במתקן אלונים שילמנו לשריג . עבור 4

 לזכות העמותה.₪  2,469ומדת על ע

 

שופטים  5לקראת התצוגה הלאומית נעשה עידכון לתוכנת התצוגות דבר שנראה על המסך בדמות . בתחום הטכנולוגי , 5

עם התוכנה המעודכנת  העבד יפ קיעה ברכישת מסך לד אשר הקרין את תוצאות השופטיםהשהעמותה שמתחלפים בזירה. 

המערכת עבדה התקלה תוקנה ובהמשך התצוגה  , היה באג במערכת המיחשוב. חמישיקר יום חבלי לידה שהיו בבולמרות 

 . זוכה להצלחה והדים חיוביםברור ונראה כי התחדשות זו בבאופן מושלם , התוצאות נראו 



 

צמוד מנהל הזירה. לאורך כל זמן שהיתם היה +ועדת המשמעת  +שהגיעו היו שישיה כמות השופטיםבתצוגה הלאומית .  6

מיניבוס אשר הסיע אותם . כמו כן ביום חמישי בבוקר אירחנו את השופטים בטיול לאזור הכינרת כולל הדרכה צמודה  אליהם

לשופטים בהגיעם ארצה הורחבה והם קיבלו שרות זה גם ביציאה מהארץ. יש לציין שזו  VIP –שרות ה של מדריך טיולים. 

שרות זה אשר מקל עליהם את כל תהליך הבידוק והתשאול אשר לעיתים בקשה ספציפית של השופטים אשר מברכים על 

 מעכב אותם מאוד וגורם לנו אי נעימות כלפיהם.

 

 לסיכום
היתה אחת התצוגות המשמעותיות שהיו לנו בשנים האחרונות , כתוצאה משלושת ימי התצוגה וגודל  2017התצוגה הלאומית 

משטרה , אבטחה , ארוח שופטים ) מלון , הסעות  –במספר פרמטרים עיקריים  בתצוגה זו גדלו ההוצאותהצוות שהגיע מחו"ל 

 , ארוח ( .

 

 פילוג ההכנסות :
 

 כרטיסי קהל
 כרטיסים 512 –נמכרו  שישי

 55 -ילדים 

 כרטיסים 818 –נמכרו  שבת

 כרטיסים 69 –ילדים 

 

 שקל 66,500=  50*1330

 שקל 2480=  20*124

 שקל 68,980 –סה"כ 

 

VIP 
 שקל  11,350 –תצוגה נמכר ב

 

 שקל  113,750–שולם מראש 

 

 שקל 125,100  - סה"כ

 

 סוסים 

 
 

 שקל 273,000=   1300*  210סה"כ 

 

 

  ₪  30,924של  עודףהסתיימה בהתצוגה 

 VIPוזאת למרות שלא היו הכנסות ביום חמישי מקהל ו 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

חלוקת פרסים  . 1בתצוגה הלאומית . שהוחלט הפעם לתת אותם .  בשנה זו החליט הועד לתקצב שני פרויקטים שנתיים 7

פרויקטים  פרויקט שידור ישיר של התצוגה לחו"ל. נציין כי בכל שנה יבחרו מספר . 2לזוכים בכיתות במקום הראשון 

 ובת המגדל. שיתוקצבו מראש כשעיקר תפקידם הוא לט

 

 יורו 30יורו  , הסעות =  320לילות =  4דולר  , מלון  440כרטיס טיסה =  –. פרוט עלות הפרסים שניתנו 1

 

 יורו  17,000 –סה"כ תוקצב הפרויקט ב 

 

 . פרוט עלות השידור לחו"ל 2

 

 ₪  10,000 –בשמונה ערוצי תקשורת תוך שימוש שידור 

 

 ₪  31,590  - סרט של התצוגהדור ישיר וצילום בשלוש מצלמות ועריכה של שי

 

 יורו   2500 -ספק השידור בחו"ל  

 

 ₪  51,590סה"כ 

 

נציין כי מהספק בחו"ל קיבלנו אינדיקציה כי מספר הצפיות בתצוגה היה גדול מאוד בכל שלושת ימי התצוגה  בכל רחבי 

שנוכל להעביר בשידור ישיר כמה שיותר תצוגות ההדים מהמגדלים היו חיובים מאוד ונעבוד על הפרויקט הזה כדי  העולם.

 מהארץ. 

 

 

 

 

 כספיםועדת ר "יו

 גאסן ג'אבר

 ועדההוחברי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   הכנסות חשבונית תשלום יום   הוצאות

 273,000 רישום סוסים 162 מזומן 12650   נקיון

 V.I.P. 125100שולחנות  129 העברה 3000   וטרינר

 68,980 כרטיסי כניסה   העברות 23558   טיסי טיסהשופטים כר

     172892 העברה 17296   גביעים

 1500 פרסום בחוברת 3746 העברה 3510   מהנדס בטיחות

 2000 פרסום בחוברת   העברה 35254   מלון בצפון

 2000 בי פליי 1400 העברה 52,192   חברת שמירה

 1000 פאלח   העברה 35,770   שוטרים

 2000 דרום 23 העברה 7312   הגברה + די ג'י

     142 העברה 1900   גרפיקה

 8000 תרומה 1323 העברה 7000   חוברת + דפוס

 483580 סה"כ 1323 העברה 2675   דפוס פנקסים

     101 מזומן 12900   משכורות

         30000   מקום

     400 העברה 4563   עגלת מע"צ

     2935 758זיכוי  116820   צללותציוד ובמות וה

       מזומן 500   נסיעות עובדים

     200320 העברה 6450   מוניות

     1097 העברה 3018   קריין

         40500   כיבוד

     1162043 העברה 4500   אמבולנס

VIP6893 העברה 6208    שרות     

     3187 מזומן 2400   עצים

     1023226 העברה 1455   צמידים

     שולם שנתי העברה 750   רישוי כיבוי אש

       כ.אשראי שלי 323   רישוי מועצה

       העברה 2360   ביטוח

       כ.אשראי שלי 1400   מתנות שופטים

 483,580 הכנסה קבלות מזומן 7292   ארוח שופטים

 452,656 הוצאה 151 מזומן 2600   מנבט

 30,924 סה"כ 200208 העברה 1500   שבאיש מח

     עיסא שילם יורו 1200 5000   הוצאות שופטים

              

              

              

         452656   סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


