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 9/9/17-8  התצוגה המצריתהנדון : סיכום 

 

 
 התצוגה המצרית בהחלטה של הועד את כל המגדלים שהשתתפו בתצוגה וברכות למנצחים. בתודה ראשית ברצוני לברך  

 וזאת כדי להקל על המגדלים.₪  58,400סובסדה בסך של  

 

 .  לא הגיעו  4 מתוכםסוסים  156נרשמו  מצריתבתצוגת ה

 

גדרות אבטחה מסביב לזירת הכינוס למהעמותה הקודמות דרישותיה  אישרה כימשטרת ישראל  2017 המצרית. בתצוגת 1

כמו כן נדרשנו אכן מוכיחים את עצמם ועוזרים לשמור על הסדר.  VIP –ובצד הצפוני של זירת החימום הגובל עם מתחם ה 

  באופן יותר הרמטי במיוחד מהצד של מטבח השרות.  VIP –לסגור את מתחם ה  קראת התצוגה הלאומיתל

 

כתוצאה מעבודות תשתית באזור הדשא של הקהל אי אפשר היה להניח מחצלות כבעבר ולכן לנוחיות הקהל הוזמנו עוד . 2

 ת מהחברים בקהל. בנוסף לכיסאות הלבנים, דבר שהוכיח את עצמו וקיבל תגובות מאוד חיוביוכיסאות נמוכים  250

 

בתצוגה המצרית השנה הוחלט לשנות את נראות המקום ולהשתמש בתפאורה אשר נתנה צביון מצרי מיוחד ושונה וצוות . 3

החגיגית . התגובות היו נלהבות מהקהל , השופטים  השחקנים אשר הסתובבו בין הקהל במתחמים השונים והוסיפו לאוויר

 ₪ . 12,800עבור השרות הזה שילמנו והאורחים שהגיעו לתצוגה מחו"ל . 

 

) נכנסים לתצוגה דרך היערות המקיפים את המתחם ללא תשלום ( נעשים אנו עדים בכל תצוגה לתופעת המסתננים  לצערנו. 4

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

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

 

 שקוזז מיתרת הזכות ובכך היתרה נכון להיום ₪  20,000. עבור שימוש במתקן אלונים שילמנו לשריג 4

 לזכות העמותה.₪  32,469עומדת על 

 

 



בתחום הטכנולוגי , העמותה השקיעה ברכישת מסך לד אשר הקרין את תוצאות  ה. התחדשות נוספת בתצוגה זו היית5

 תלאחר מספר חבלי לידה שהיו בבוקר יום שישי המערכת עבדה באופן מושלם , התוצאות נראו למרחוק ומכל זוויהשופטים. 

 באופן ברור ונראה כי התחדשות זו היא הצעד הראשון להכנסת הקידמה למערכות העמותה. 

נבחרה חברת מדיה סטאר טי וי בע"מ ה כלכלית המסך יחסוך כוח עבודה בתצוגות . לאחר ברור מול מספר חברות מבחינ

 מחדרה חברה בעלת מוניטין והרבה ניסיון בתחום שלטי החוצות האלקטרונים.

 ₪  20,771עלות המסך 

 

 

 

 

 

 

 פילוג ההכנסות :
 

 כרטיסי קהל
 כרטיסים 400 –נמכרו  שישי

 48 -ילדים 

 כרטיסים 547 –נמכרו  תשב

 כרטיסים 45 –ילדים 

 

 שקל 47,350=  50*947

 שקל 1860=  20*93

 שקל 49,210 –סה"כ 

 

VIP 
 שקל  15,200 –נמכר בתצוגה 

 

 שקל  63,500–שולם מראש 

 

 שקל 78,700  - סה"כ

 

 סוסים 

 
 ₪  1000לראשונה מזה שנים מחיר הרישום לתצוגה סובסד ע"י העמותה והיה 

 

 שקל 165,000=   1000*  165סה"כ 

 

 

 ₪  58,400לסיכום : התצוגה המצרית סובסדה ע"י העמותה בסך של 

  ₪  – 18,082הסתיימה בגרעון של התצוגה 

 ₪  40,318 מסתיימת בעודף של  המסובסדת ע"י העמותה התצוגה היית ההתצוגה לא הייתבאם 

 

 

 .ריו יעלה לאתרדוח זה יובא בפני הועד ואחמפורט.  דוח אקסלמצ"ב כמו כן 

 

 כספיםועדת ר "יו

 גאסן ג'אבר

 ועדההוחברי 



 

 

 

הכנסותחשבוניתתשלוםיוםהוצאות
156,000רישום סוסים 53צק10250נקיון

78700שולחנות V.I.P.128העברה2340וטרינר

49210כרטיסי כניסה717018העברה14042שופטים כרטיסי טיסה

1500אריאלה172749העברה13000גביעים

1950עפיפי ג'עפר3510מהנדס בטיחות

2500סלמאןהעברה9242מלון בצפון

1500עטאללה1342העברה44,831חברת שמירה

2000טליק ביי פלייהעברה22,000שוטרים

2000פאלחהעברה6250הגברה + די ג'י

2000עזיז141העברה1900גרפיקה

3510חוברת + דפוס

297360סה"כ

172749העברה468הובלת פסלים

101מזומן11100משכורות

20000מקום

389העברה3042עגלת מע"צ

2883העברה86524ציוד ובמות והצללות

200316העברה5150מוניות

1093העברה3044קריין

26100כיבוד

3000אמבולנס

VIP1693 שרות

10232העברה12800תפאורה

750רישוי כיבוי אש

כ.אשראי שלי323רישוי מועצה

297,360הכנסה2000ביטוח

315,442הוצאה84-194344/5/6כ.אשראי שלי2073מתנות שופטים

18,082-סה"כ70מזומן2000מנבט

200200העברה1500איש מחשב

קבלותמזומן3000הוצאות שופטים

 315442סה"כ 


