
 
 

 

 

 

 30/8/2015 –ישיבת ועד הנהלה 

 

 

 משתתפים

 

 אבי חלק, , חמודי חודרוג'.אייל אלי , עיסא רביע , גאסן ג'אבר, גולן בר ,

 

 נעדרים 

 מוהנד דראוושהיו"ר העמותה 

 

 שלי סולומון .בתוקף תפקידה כמזכירת העמותה : חמוד , הוזמן חבר ועדת שופטים : :  נוכחים

 

 

  

 

 לניהול הישיבה בחירת חבר הנהלה  .1

 עיסא :

 גאסן ג'אבר . אני מציע את

 החברים אישרו פה אחד.

 

 3פרוטוקול מספר  1/7/15פרוטוקול קודם מתאריך אישור  .2

 

 .ע"י הוועד לפרסוםפרוטוקול אושר חתם על הפרוטוקול ,  : גאסן ג'אבר

 

 

 סיכום תצוגת הגליל .3

 

  שלי :      

 

 לפני סגירה סופית של ימים וימי הקמה. תצוגה יש להתייעץ עם כל הנוגעים בדברמקום בו מתקיימת במעמד חתימת חוזה מול  .א

, אני   כאורחים  VIPביותר לשבת ב  הוותיקיםהזמנו את החברים , ובכל זאת היו הסתננויותשמירה חזקה הייתה  – VIP .ב

כירת כסאות בודדים למתחם ה יש להכין נוהל מסודר למ,   חושבת שזה נתן תחושה טובה לחברים וסיפוק רב לחברי הוועד

VIP. 

 

 אייל :

לדעתי יש להכין תוכנית מסודרת למכירת כסאות הרזרבה. יש להכין מראש כמות צמידים ממוספרת ומחולקת לשולחנות 

ידועים מראש ובסוף יום לבדוק את הפדיון מול מספר הצמידים שנמכרו כך תהיה לנו שליטה יותר טובה על כמות האנשים 

ללא צמיד זה ירד מההתחשבנות  VIPחם , כמו כן צריך להבהיר לחברת האבטחה שאם יתפס אדם במתחם ה שנכנסים למת

 הכספית אל מול חברת האבטחה.

 

 עיסא :



הרזרבה חייבים שיהיו צמידים ספורים שהכמות ידועה מראש , ומול הכמות הזו תהיה ההתחשבנות  שלכיסאותאני מסכים 

 רזרבה. הכיסאותלמכירת 

 

 

 

 

 :  שלי

 

 .לזירה בלבוש הולם יכנסומציג העוזרי חשוב ש .ג

 

 אייל :

 האם יש קוד לבוש למציג או לעוזר מציג ? אם לא אז בואו נחליט ונוציא לגבי זה הודעה מסודרת .

 

 קוד הלבוש שהוחלט והוסכם ע"י כל הוועד :

 חולצה מכופתרת ) רצוי עניבה ( , מכנס ארוך ונעליים סגורות. –מציג 

 חולצה, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות. – עוזר מציג

 

 חודרוג' :

 שלי בבקשה להוציא הודעה בעניין כמה שיותר מהר.

 

 עיסא :

יש בעיה עם המספרים , הם נופלים או הולכים לאיבוד דבר שמאוד מפריע לשופטים . אני אבדוק הצעה לווסט שילבשו 

 המציגים ועוזרי המציג . 

 

 חודרוג' :

 .מסורבלחשוב שלא יהיה 

 

 מסודרת , באלונים אפשר דרך שריג. לסגור מול חברהיש להשכיר ושומרי לילה  .ד

 מזכירות תפקדה מצוין בלי עוזרים ופקחים.אני רוצה לציין שה .ה

 באזור זירת הכינוס.כסאות למציגים יש לדאוג ל .ו

 .לפני התצוגהמרצונם החופשי ומכוונות טובות שעזרו טההא , חיכמת גורדהתודה לצביקה  .ז

 

 גאסן ג'אבר :

 

אתם זוכרים שהיו דעות שונות לגבי מיקום תצוגת הגליל ובסוף החלטנו על נצר סירני . אני מבקש מכולם שכל החלטה שנקבל 

 ברוב המיעוט יכבד ויקבל את ההחלטה, יתמוך בה ויגן על ההחלטה גם אם היא נוגדת את רצונו.

 

 אייל :

 אני מחזק את ידו של גאסן ותומך בדבריו.

 

 לן :גו

 במעמד חלוקת הגביעים , לדעתי יש להעמיד את כל הסוסים בשורה ורק אז להגיש את הגביעים. מאושר פה אחד.

 

 גולן :

 חשוב שעם סיום התצוגה חברי הוועד ישארו עד הסוף לתמונה קבוצתית ולתת יד לסגור את התצוגה.

 

 

 

 

 דיווח וועדת כספים דוח כספי ופרוטוקול תצוגת הגליל .4

 

  4/7/15ריא את דוח ועדת כספים שנערך ביום אייל מק



 

 אייל :

 שעות. 48אני ממליץ בפני וועדת הכספים לסגור את הענינים הכספיים של התצוגה באותו יום או לכל המאוחר תוך 

 

 

 

 4/7/2015פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 

 הנדון : סיכום תצוגת הגליל
 

 

 משתתפים

 

 אייל אלי, גאסן ג'אבר

 

 לי סולומון .: שנוכחים 

 

 נעדר : אבי חלק

 

 גולן בר התלווה לאייל אלי.

 

  
 שלי : נתחיל משכר עובדים

 שקל. יש טבלה המפרטת את השכר לכל אחד ליומיים עבודה. 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 

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

 

 גולן : מדוע אנחנו לא יכולים למצוא מתנדבים שיעבדו בתצוגה ?

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

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

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

 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  101שלי : ישנם שומרי לילה ובוקר יום שישי שקיבלו שכר ללא תלוש 

 האחרון.

      מכוון שזה  . יש לקחת את כל השומרים מחברת שמירה מסודרת 101היו שום תשלומים ללא טופס אייל : אני מבקש שלא י            

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

 כספים ללא הסדר תקין            

 

רה היא מהצפון ולא יכלו להגיע ללילה ולכן לקחתי שומרים מהמקום שמכירים את הכוחות הפועלים באזור שלי : חברת השמי

 , להבא ניקח מחברת שמירה.

 

 שלי :

 

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

 נספר. וכך גם 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 

 כרטיסים 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 –גה צק קבלות בתצו

 

 שקל  7000 –שולם מראש 

 

 6000 –חייבים 

 

 שקל 41050סה"כ 

 

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

 . 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 

 

 שקל 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.

 

 אייל : דוח זה יבוא ויעלה בסדר היום לידיעת ההנהלה של העמותה וכן להעלות אותו לאתר האינטרנט של העמותה כולל דוח האסקל

 

 שמה : שלי סולומוןר                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

   

 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 
לגביה 

3 6000 

     22980   כרטיסי כניסה       3132 שירותיים כימיים

     4500   חוברת חלק 186671   10110 מלון ת"א

שופטים כרטיסי 
     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

                   ארוח

 11600   192,330   סה"כ 1499   39280 40710 חברת שמירה

       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 ציוד ובמות + הצללה

 

 הוצאות 262409 סיכום
       30000 כיבוד 

 
 הכנסות 192330  

       1700 אמבולנס 
 

      
       2600 אוטובוס 

 

 סה"כ -70079 גרעון
       

   262409 סה"כ       
       

          

           

 

 

 



 

 

 

 אייל : 

 נשאלה שאלה ע"י אייל :

 שולם  ?₪  6000האם החוב של 

 הצ'קים נשלחו בדוארשלי : 

 אייל :

אני מבקש לא לגרור חובות ולסגור את החוב הקיים וזה יוצר אפליה בין החברים .חמור מאוד שעדין לא שולם , יותר מידי זמן 

שכולם ישלמו  VIPכולל  אפשרות לתשלום בהקפהכל נושא החייבים בסמוך לתצוגה , להבא אני ממליץ לא לתת לאף אחד 

 מראש.

לבין מה ששילמנו , ביקשתי  VIPכמו כן לאחר שעברתי על המספרים ראיתי שיש אי התאמה בין מה שהרווחנו במתחם ה 

זה . קיבלתי דוח מפורט שמדגיש ששילמנו על שולחנות בהם ישבו אנשים שלא שילמו עבור כניסה  בענייןמשלי דוח מפורט 

 למתחם. מצ"ב הדו"ח המפורט. 

 

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

 

 ₪ 300חסר ₪  1700 שולם 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 

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

 ₪  2000שולם  – 16שולחן מס' 

 ₪  4000שולם  17+18שולחן מס' 

 ליום שישי ₪  1000שולם  – 19שולחן מס' 

 ₪  400 ושולם 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 

  14שולחן 

   19שולחן 

 ₪ . 1000אורלי דיברה איתם היום וישלמו  – 15שולחן 

 

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

 



 שלי סולומון :

 

 ביום שישי שלי לפי חישוב 

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

 שישי שולחנות ביום  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 

 

 

 

 

 

 עריכת מכרזים לספקים .5

 

 אייל :

ים בעיקר בנושא ציוד, הצללות ואבטחה שאלו הם סעיפי התקציב בעלי ראוי שהעמותה תעשה מכרז פעם בשנה לספק

 אני מציע בישיבה הבאה שהיו"ר יהיה להעלות לסדר בחירת ועדת מכרזים. המשמעות הכספית הכבדה.

 

 אבי :

 לכל תיק תצוגה תמיד יש הצעות מחיר .

 

 אייל :

 על ההתארגנות לפני תצוגות.אם נסגור ספקים לשנה נוכל ללחוץ לקבלת מחירים נמוכים וזה יקל 

 

 גאסן :

 אני מציע שבישיבה הראשונה בנוכחות מוהנד נחליט על וועדת מכרזים שיטפלו בנושא.

 

 אייל :

 לקראת התצוגה המצרית שלי תנסי ללחוץ את הספקים לתת הצעות יותר נמוכות.

 

 

 דיווח וועדת שופטים בנושא בחירת שופטים .6

 

 אייל :

, אני ביקשתי מחמוד שהוא חבר בוועדה להבאת  יש טענות בנושא בחירת והבאת שופטיםאני שומע מהשטח שלאנשים 

 שופטים לבוא היום ולהסביר את השיקולים המנחים בהבאת שופטים.

 

 חמוד :

חשוב לי לפתוח את דברי ולומר שתהליך בחירת השופטים הוא רגיש ונעשה בטוהר מידות. הקו המנחה שלנו הוא לבחור 

 הם אינטרס כלכלי.שופטים שאין ל

 

 אייל :

 אני רוצה שתנחה את השופטים שאם יש להם קשר עסקי בשנה האחרונה הם צריכים לפסול את עצמם מאותו מקצה !

 

 חמוד :

לרוב אנחנו יודעים על עסקים שנעשו בארץ ולא פונים אל אותם שופטים , אם כי יש גם אפשרות כפי שעשינו לפני שנתיים 

 לשפוט בכיתה ולא נפסל מכל התצוגה.שהשופט פסל את עצמו מ

 

 אייל :

 בעניין סוס מסוים הוא יפסול עצמו מהמקצה.בשנה האחרונה אם יתגלה שהגיע שופט שמעורב עסקית 



 

 גאסן :

 אנו סומכים על חמוד בהתנהלות הזמנת השופטים ונותנים לו את מלוא הגיבוי.

 

 

 

 קורס יסודות גידול סוסים של משרד החקלאות .7

 

לאות שהכיר בענף הסוסים מנסה לפתח את התחום ופותח קורס ליסודות גידול סוסים. הם פנו אלינו שנפרסם את משרד החק

 הקורס ונעודד מגדלים להרשם לקורס.

 

 עיסא :

 האם המגדל שהוא חבר עמותה יקבל איזו שהיא הטבה ברישום ?

 

 אייל :

 

וחשוב לשתף עם היוזמה פעולה. אני מבקש לפנות  ראשית חשוב להדגיש שכל גורם ממשלתי שפונה לעמותה זה מבורך

 למשרד החקלאות ולבדוק אופציה להנחה מסויימת לחברי עמותת הסוס הערבי.

 שלי בבקשה תקשרי אותי עם נתי ממשרד החקלאות. 

 

 

 הערכות לתצוגה מצרית  .8

 

 גאסן :

 ית , אני מבקש לשמוע את דעתכם .פנו אלי מספר חברים ובקשו שנבדוק אפשרות להורדת מחיר ההשתתפות בתצוגה המצר

 

גולן : בגלל שהורדנו את המחיר בתצוגת הגליל נוצר חוב , התצוגה המצרית היא תצוגה מיוחדת ולדעתי לא צריך להוריד את 

 המחיר.

 

 עיסא :

ר אביב וגליל במחיר עממי , מצרי יותר יקר ולאומית במחי –רמות של מחירים להשתתפות בתצוגות  3אני בעד לעשות 

 גבוהה.

 

 אייל :

אם היתה וועדת מכרזים והינו יודעים מראש את תקציב התצוגה היה יותר קל לקבל החלטה לגבי מחיר ההרשמה.כל דבר 

 שאפשר לתמחר אותו אפשר להגיע למחיר השתתפות ראלי . אין לי בעיה עם מה שתחליטו.

 

 חודרוג' :

 ת ההרגשה שמתחשבים בהם.אני חושב שצריך להוריד את המחיר , צריך לתת לאנשים א

 

 אבי :

 שקל מחיר מינימלי. 1300התצוגה הזו היא תצוגה מיוחדת ומחיר רישום הסוסים צריך להיות בהתאם 

 

 אייל :

 ₪  1300אני מסכים ל 

 

 גאסן :

 ₪  1300אני לא בעד להוריד את המחיר הוא צריך להיות 

 

  1300יהיה  הרשמההוחלט שמחיר ה 4ברוב של  ₪ 

 

 



 

 



 


