
 
 

 

 

 

 3/7/2017 –ישיבת ועד הנהלה 

 

 משתתפים

 

 , גאסן ג'אבר חמודי חודרוג', עיסא בני רביע מוהנד דראושה , אייל אלי , 

 

 .שלי סולומון –מתוקף תפקידה כמזכירת העמותה נוכחים : 

 

 . עופר מאירי : יםנעדר

 
 19פרוטוקול מספר   19/3/2017ומתאריך    17פרוטוקול מספר   13/2/2017אישור פרוטוקול קודם מתאריך  .1

 

 יש להביא לישיבה הבאה לאישור 13/2/2017לא אושר  , 19/3/17 אושר 

 

 יו"ר העמותה  דבר .1

 

 ,שלוםחברים 

בכמה שנים אחרונות אנחנו מצעידים את העמותה קדימה והועד הנוכחי עשה עבודת נמלים שהביא למצב   שאנו שאין ספק 

 נמצאים בו היום.

 בה דברים : העמותה קידמה הר 

 מקום. חיפשנולכל תצוגה  שנים . הליך שהיה לא פשוט. בזמנו 7 –סגרנו הסכם עם אלונים ל  .1

 המצב הכספי מצוין יש יותר מגדלים ויותר תצוגות ויותר סדר. .2

 

אחרי מאז שנכנסנו לעמותה הרגשנו שאפשר להרים אותה. בזמן שקיבלנו עמותה בחריגה אחרי שנה היתה מאוזנת וחיובית והיום 

 עבודה של מספר שנים אנו מבוססים די טוב מבחינה כספית.

 

 אין ספק שאנו עמותה ללא מטרות רווח והגיע הזמן שנתחיל להשתמש בכסף לטובת המגדל ושאנשים ירגישו שיש להם בית חם.

אחד עם השני אך כולם  כל אחד מאיתנו פועל ועובד בדרכים שלו ועושה את הדבר הנכון והיעיל לטובת העמותה. לא בהכרח נסכים

 עושים באופן מקצועי וישר לטובת העמותה.

 

 השנה חייבים להשקיע את חלק מהכסף לטובת אלונים שזה למגדלים. חשוב שהמגדלים ירגישו שהבית שלהם דואג להם.

 אני מבקש מעיסא שיהיה אחראי על הפרויקט הזה.
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 19/4/2017ם פרוטוקול ועדת כספים מיו .1

 

 13/4-12האביב  הנדון : סיכום תצוג
 

 .לא הביאו אישור 5  הביאו אישורסוסים  5.  10לא הגיעו מתוכם סוסים  140בתצוגת האביב נרשמו 

 

ועדת כספים ממליצה להעלות בפני פורם הועד שכל סוס שנרשם ולא הביא אישור לגבות ממנו את כל סכום הכסף ,מהסיבה 

וכידוע האבטחה ושוטרים היא פונקציה של נרשמים כמו כן ממליצה לבדוק האם המבטלים גם לא ביטלו  שהוא רשום בחוברת

 .בתצוגות קודמות ומחפשים רק פרסום בחוברת חינם 

 

כספים חשוב לציין כי כרטיס הטיסה של השופט הבלגי נקנה ע"י העמותה ובגלל אי הבנה גם השופט עצמו  תכמו כן לוועד

 , יש להקפיד להימנע ממצבים ואי הבנות מסוג זה.רכש כרטיס טיסה 

 

 ₪ . 5000לזמן השהות שכלל ארוחות בוקר וערב היה  חהשופטים התארחו בבית מלון על בסיס לינה בלבד , עלות האירו

 

 פילוג ההכנסות :
 

 כרטיסי קהל
 כרטיסים 434 –רביעי נמכרו 

 54 -ילדים 

 כרטיסים 682 –חמישי נמכרו 

 סיםכרטי 79 –ילדים 

 

 שקל 55,800=  50*1116

 שקל 2660=  20*133

 שקל 58,450 –סה"כ 

 

VIP 
 שקל  7000 –נמכר בתצוגה 

 

 שקל  69,600–שולם מראש 

 

 שקל 76,600  - סה"כ

 

 סוסים 
 

 שקל 169,000=   1300*  130סה"כ 

 

 ₪  66,370סך  התצוגה הייתה בעודף חיובי ב

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

 

 כספיםועדת ר "יו

 אייל

 ועדההוחברי 

 

 

 

 

 



   הכנסות חשבונית תשלום יום הוצאות

 169000 רישום סוסים 560 מזומן  9360 נקיון

 V.I.P. 76600שולחנות  123 צק 2340 וטרינר

 58450 כרטיסי כניסה     8044 שופטים כרטיסי טיסה

 1500 יאלהאר   העברה 13361 גביעים

 1500 סלמאן בשה 3263 העברה 3510 מהנדס בטיחות

 1,500 תומר תשובה 186037 צק 4468 מלון בצפון

 2000 בי פליי 1079 העברה 29063 חברת שמירה

 2000 פאלח   העברה 14,040 שוטרים

 2000 אורן 137 צק 6250 הגברה + די ג'י

 2500 אורי 132 העברה 1900 גרפיקה

         4200 וסחוברת + דפ

 317050 סה"כ     1193 דפוס פנקסים

       101מזומן כנגד  13200 משכורות

         20000 מקום

     366 העברה 3042 עגלת מע"צ

     2582 העברה 81900 ציוד ובמות והצללות

     211 העברה 2300 מוניות

     1078 צק 2340 קריין

     64 מזומן 12000 כיבוד

         3300 מבולנסא

VIP1702  שרות         

     102160+102176 העברה 1508 צמידים

         750 רישוי כיבוי אש

       כ.אשראי שלי 323 רישוי מועצה

 317,050 הכנסה     2300 ביטוח

 250,680 הוצאה 41190442 כ.אשראי שלי 786 מתנות שופטים

 66,370 סה"כ     5000 ארוח שופטים

       מזומן 2000 מנבט

       העברה 500 הוצאות שופטים בחו"ל

         250680 סה"כ
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 20/5-19הגליל   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

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

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

 

 . לראשונה השכרנו גנרטור שבעבר קיבלנו ללא תשלום.2

 

 

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

 

מצב זה . חשוב שנספיק לקבל מהספק את הגביעים שבוע מראש ובשום מצב לא תחת לחץ יום לפני התצוגה . כתוצאה מ1

 להובלה.₪  600נאלצנו לשלם 

 

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

 ראו חברי ועד שבאים מרחוק ולא לנים בבית המלון.

 

לסכום ₪  4500 –ר משא ומתן ירד הספק מ . ועדת כספים פנתה לספק הציוד בטענה שהעלות של גדרות יהודה גבוה. לאח3

מע"מ יופחת מהתשלום עבור התצוגה הבאה. וועדת ₪ +  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  2016רכם ההתקשרות עם הספק הוא לשנים עודפים. להזכי

 

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

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

 

 שקוזז מיתרת הזכות ובכך היתרה נכון להיום ₪  20,000ש במתקן אלונים שילמנו לשריג . עבור שימו5

 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  התצוגה הייתה בעודף חיובי ב

 .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 רישום סוסים 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 פיקהגר

     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 מזומן 12000 כיבוד

     1161953 העברה 3400 אמבולנס

VIP2848 העברה 1693  שרות     

     102213 העברה 845 צמידים

       צק 750 רישוי כיבוי אש

       כ.אשראי שלי 323 מועצה רישוי

 327,390 הכנסה   העברה 2360 ביטוח

 285,492 הוצאה   כ.אשראי שלי 734 מתנות שופטים

 41,898 סה"כ       ארוח שופטים

     65 מזומן 2000 מנבט

     200183  העברה 1500 איש מחשב

     מוהנד יורו 72נסיעות  288 הוצאות שופטים

            

         285492 ה"כ ס

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


