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 15מספר  פרוטוקול  31/8/2016אישור פרוטוקול קודם מתאריך  .1

 

 שראו

 

 יו"ר העמותה  דבר .2

 

 ,שלוםחברים 

 מזמן לא הייתה ישיבה , אני מבקש שנקפיד על ישיבה פעם בחודש , שלי תדאגי לכך.

 אני רוצה להעלות מספר נושאים : 

חייבים לקדם את נושא המרוצים. דיברתי עם חבר כנסת מיש עתיד בנושא זה ושהספורט היחידי בארץ שאין לו מימון ובית  .1

וסים. הוא הסביר לי שעל מנת לקבל תקציבים וכספים צריך שנהיה תאגיד. צריך לבדוק נושא זה מול יעוץ זה ספורט הס

 משפטי. אני אבקש גם מש.ג לקבוע לנו פגישה עם הגב' מירי רגב שרת הספורט.

סים אלו ישנם סוסים שהם חצי ערביים אנחנו צריכים לחשוב על הקמת ספר עדר לסו –ספר העדר לסוסים שאינם ערבים  .2

 יש ביקוש לכך.

 שלי אני מבקש שוב שכל המיילים שקשורים לעמותה ישלחו דרך מייל העמותה ולא דרך המייל הפרטי שלך. .3

לי , בכל מקרה אקפיד ששלי : לכל הגורמים הרשמים יש את מייל העמותה , כמו כן באתר קיים מייל העמותה ולא המייל 

 על הנושא.

עבור האתר , למה הוא נראה כך ? ₪  15,000מהוועד לשנות את האתר . אנחנו שילמנו אני כיו"ר מבקש  –אתר העמותה  .4

 ומה נעשה בתמורה לכסף ? מבקש לקבל תשובה בנושא . אני , חודרוג' ואייל נביא הצעה לאתר חדש.

 

 מכתב רשם העמותות .3

 2אותם ביקש הרשם נשארו לנו  שבו היא מבקשת מספר מכתבים םקיבלנו מכתב מעו"ד תמי אולמן , המכתב לפניכמוהנד : 

 סעיפים שבאסיפה הכללית נסיים אותם. 

 



 דיווח ועדת כספים   -אייל  .4

  אייל : היו שתי ישיבות ועדת כספים שאני רוצה לדווח לכם עליהם :

 

 

 5/9/16ישיבת ועדת כספים 

 

 אייל אלי , אבי חלק . –נוכחים 

 שלי סולומון מתוקף תפקידה. –מזכירת העמותה 

 

 רכסים לגביית צ'קים. ה עם חברת ח.ישיב .1

 אורן ספיר. –נציג החברה 

 רכסים , מטעם העמותה יחתמו אבי חלק ואייל אלי. נחתם הסכם עם מול חברת ח.

לא נוכל לגבות דרך חברת רכסים שכן הצ'ק הוא של חברה בע"מ ואשר על ₪  8750מתוכם ₪  34,170ישנם צ'קים חוזרים בערך של 

שאין לקבל צקים בכלל והיה ויהיה אישור חריג וזה יהיה צק של חברה בע"מ חובה להחתים את  5/9/16ים מיום כן הוחלט בועדת כספ

 נותן הצ'ק בפרטיו האישיים מאחור ולצרף צילום של ת.ז . כמו כן יש להוציא חותמת ערבות אישית.

 

 תנאי ההתקשרות :

 ₪  23,900צ'קים בסך  27מערך הגביה על  25%. נשלם 1

. העמלה על שני הצקים האלה תהיה  2009משנת ₪  400והשני על סך  2006משנת ₪  1120צ'קים ישנים האחד על סך  2נם . יש2

50% . 

 

 ישיבה עם ד"ר אוולין טיבר .2

 נוכחים : אייל אלי , אבי חלק יו"ר ועדת ספר העדר עיסא בני רביע

 שלי סולומון מתוקף תפקידה. –מזכירת העמותה 

 דברי אייל :

סוכם והוסכם ע"י ועד העמותה מול ד"ר אוולין שנקבל דרישת תשלום כל חודש. לצערי הרב הענין לא מתבצע ואנו מבקשים מד"ר בעבר  .1

אוולין לעמוד בסיכום ולעשות כמיטב יכולתה לשלוח דרישת תשלום בשבוע הראשון של כל חודש. כמו כן אנו מבקשים לקבל פרוט מלא על 

חשבונית ששונה סכום דמי הטיפול  הייתהוולין לא לשנות שום תמחור של שום סעיף ללא אישור הועד. דרישת התשלום ומבקשים מד"ר א

 ללא אישור והעמותה לא שילמה זאת.

אשר גבתה עבור העמותה. היה והגיע לסכום זה ₪  10,000ברצוני לחדד בפני ד"ר אוולין שאנו מבקשים ממנה לא להחזיק סכומי כסף מעל  .2

 להעבירו לידי העמותה.חובה להפקידו או 

כל סכום כספי שיופקד ע"י ד"ר אוולין בעמותה , לפני הפקדתו אנו מבקשים ליישם את החלטת ועד העמותה בנושא פרוט שמי של ההפקדות  .3

הכספיות עבור מה ומי הופקד הכסף. ללא פרוט זה לפני ההפקדה לא נסכים לקבל את הכסף. ברגע שאת נותנת שרות לחבר ומוציאה לו 

 שבונית את צריכה לרשום ממי גבית בדוח מרכז. שלי אבקש להכין טופס מובנה לדוח מרכז.ח

 

אנו בוועדת כספים רוצים להתנהל בשקיפות מלאה מול החברים. אנו רוצים שכל כסף שנכנס לקופת העמותה או יוצא מהעמותה למעבדות  .4

 ה מצריך עבודה ורישום אבל סדר וניהול נכון של כספים מחייב אותנו.בחו"ל לבדיקות ש/נדע עבור מי אנו משלמים ועבור מה. ידוע לנו שז

 האם יש לך תיעוד שמי ממי קיבלת את הכסף ?₪ ,  100,000ד"ר אוולין הביאה לדבריה  .5

 יד"ר אוולין : בוודא

 זכות שליח. –אייל : בבקשה ממך תעבירי לנו את הפרוט. אנו ניתן אפשרות לד"ר אוולין שתעשה הפקדות בלבד 



שהיו ברשותה. ועדת כספים נתנה ₪  100,000חברי הועד מבקשים מד"ר אוולין ומחדדים נושא הפקדות והחזקת כספים לאור 

 ולכן יש להקפיד לא להחזיק מזומן ₪  50,000דיווח שגוי להנהלה שברשותך 

 ₪ . 10,000מעל 

 

 דברי ד"ר אוולין :

עבור טיפול בקבלות. המחיר ₪  60טיפול בקבלות לא אושר לי , אז שיניתי ל  לאור דרישות אלו אני צריכה תמורה כספית. בשנה שעברה .1

 שאני גובה מתורגם משעות העבודה שזה דורש ממני.

 1400מנובמבר אני משלמת חשבון נטוויז'יון של מחשב של העמותה , פקס ואינטרנט שאני צריכה לשימוש העמותה. אני מבקשת החזר על סך  .2

 בגין זה.₪ 

 ק עלות ספק פקס ואינטרנט.אייל : נבדו

 עבור אחסון התיקים בדירה שלי בבאר שבע.₪  500אני מבקשת תמורה של  .3

אייל : אין לנו שכר דירה לשלם עבור תיקים. אני מבקש להכין להנהלה תוכנית עבודה של צרכים , ועלויות כספיות לכל סעיף 

 .ירלוונט

בחודש עבור מחסן קטן מאוד אני מציע לך להעביר את המשרד לדירה  ₪ 1000 יאייל : אנחנו משלמים לבית החולים הווטרינר

 לחושד. בבקשה תחשבי על זה ותני לנו פתרון לנושא.₪  500בבאר שבע היכן שנמצאים התיקים ונשלם עבור זה 

מהשיחות  ₪90%  68ת בזמנו העמותה שילמה לי על הטלפון ועל השיחות , כיום אני משלמת את זה מחשבוני הפרטי. עבור שיחות אני משלמ .4

 ₪ . 50שלי הם עבור העמותה אני מבקשת החזר חודשי של 

אייל : אני חושב שטל זה משהו אישי. ברגע שאני מממן לך מכשיר יש לנו זהות עובד מעביד ואת פרילנס של העמותה ולכן זו אינה 

 אופציה.

 דברי עיסא בני רביע :

 ר העדר.אני מבקש שתהיה לשלי גישה פתוחה להסתכלות בספ .1

 ד"ר אוולין לא נותנת לחברים מספרי תיקים .2

 אנשים שפונים לשלי וד"ר אוולין עשתה להם זיהוי , לשלי אין אפשרות לדעת מה קורה. .3

 צריך לבצע דחוף את הפרויקט של סריקת התיקים.  .4
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 ₪  33,804של    הייתה מוצלחת מאוד עם עודף חיובי 2016גה האחרונה גם תצוגת המצרית בהמשך למגמה החיובית מהתצו

 

 כרטיסים מקהל
 

 53,050  ₪ 

 

 ₪  18200 364 מבוגרים שישי

 ₪  1180 59 ילדים 

 ₪  32,250 645 מבוגרים שבת

 ₪  1420 71 ילדים 

 

VIP 

 

69,050  ₪ 

 

 ₪  6900 שיש

 ₪  5400 שבת 

 

 ₪  56,750י התצוגה נמכר מראש לפנ

 

 סוסים 

 סוסים השתתפו 148

 ₪  180,900 –סוסים  143

 סוסים השתתפו ע"ח תצוגות קודמות שנפצעו/חלו באישור וטרינר 5

 

 ₪  1000נפסלו בזמן התצוגה ויוחזר להם  4סוסים   143מתוך 

 

 ₪  1000סוס אחד שלא הגיע והודיעו מראש ושלחו אישור רפואי יוחזר לו 

 

138*1300  =179,400 

5*300 =1500 

 ₪  180,900סה"כ הכנסה מסוסים 

  300הסוסים שנפסלו בזירה יגבה מהם  4סוסים , הכסף ששולם לא יוחזר להם. לגבי  7בתצוגה המצרית לא הגיעו ולא הודיעו שלא באים 

 ₪  1000וס הזה יזוכה ב הס מהווטרינרסוס אחד לא הגיע ונשלח מראש מכתב  כל אחד.₪  1000הוצאות לעמותה ויוחזר להם ₪ 

 

  חשוב לציין שמכירתVIP  גם הפעם הייתה חלשה יחסית למרות שהושקע במתחם כסף רב לאוהל ומזגנים ראוי לציין שעלות התשלום

 במתחם לא מכסה את הוצאות כיבוד המזון וההקמה שלו . 

  ויק של כמות מאבטחים לצרכים לפי שעות פעילות צמצמנו את עלויות האבטחה לעומת תצוגת הגליל וזאת כתוצאה מתכנון מד –אבטחה

 שיא ושעות פעילות יותר רגועות . נמשיך במגמת תכנון זה גם בתצוגה הלאומית.

  2149יהיה לנו זיכוי ללאומית של ₪  93,791במקום ₪  95,940בטעות שולם לציוד סכום של  ₪ 

 ערכתי סיור רגלי עם רז אחראי רישוי מטעם משטרת ישראל  ישנה בעיה עם כניסת קהל ללא תשלום דרך פרצות בגדר במשך התצוגה

 וג'מיל מנהל האבטחה בארוע והסקנו מסקנות לגבי הערכות עתידית במתחם בתצוגות הבאות.

  גם הפעם הורגש שיפור מאוד גדול בשירות של שייח עקאב אשר נתן שירות מצוין וראוי לציין את נקודת המכירה לקהל שהייתה אסטטית

 מדות המים הקרים שהוצבו לטובת שימוש חופשי של הקהל.ונקיה וע

 אנו בוועדת כספים עושים את  הכל  על מנת לצמצם בהוצאות וזאת על ידי ניהול יותר ממוקד של הכספים.

 כל הכספים אשר נחסוך ישמשו אך ורק לטובת המגדלים ולפעילות לטובת העמותה

 לעיונכם פירוט האקסל

 לדיון ומיד אחריו יפורסם באתר העמותה.דוח זה יבוא בפני ההנהלה 

 תודה אייל



 

 

   הכנסות צק חשבונית 2016 הוצאות מצרי

 180900 רישום סוסים מזומן + צק 2500שולם  5000 נקיון

 V.I.P. 69050שולחנות  1711 118 2340 וטרינר

 53050 כרטיסי כניסה העברה 100+97+99 4680 ארוח שופטים

     העברה 184743 5530 שופטים כרטיסי טיסה

     העברה 162149 8000 גביעים

     העברה 2785 3500 מהנדס בטיחות

 4000 מזון יובל   953398 6251 מלון בצפון + תל אביב

 2000 אייל פלג העברה 758 39213 חברת שמירה

 1500 אורי פרסום העברה   22060 שוטרים

 1500 אורי פרסום העברה 108 6250 הגברה + די ג'י

 1500 אריאלה פרסום העברה 125 1900 גרפיקה

 1500 מיקי פרץ פרסום העברה 2417 4422 חוברת + דפוס

 1500 נזארין פרסום העברה 2417 1000 דפוס פנקסים

     106 מזומן 12700 משכורות

         20000 מקום

 316500       3042 עגלת מע"צ

     95,940 1710צק  2104 93791 ציוד ובמות והצללות

 העברה 185 1800 מוניות 
     21600 כיבוד  
     3000 אמבולנס  
  VIP1500  שרות     
   העברה 713 צמידים  
     1100 רישוי כיבוי אש  

 שולם ע"י שלי 1043336 323 רישוי מועצה  
     3923 פרחים מארה"ב  
     819 פרחים  
     2100 ביטוח  
     450 עובדים + מוניתדלק   
 העברה 2519 748 מתנות שופטים  
     1500 איש תיקשורת מחשב  
     585 הובלת מים  
     840 הוצאות שופטים בחול  
     282696 סה"כ  
   

 

 

רטון ואמרה לשלי תספרי את אייל : בהמשך לישיבה עם חברת רכסים לגבי הצ'קים , הצטרף עיסא לישיבה ואז נכנסה ד"ר אוולין עם קופסת ק

הכסף. ביקשתי מד"ר אוולין לשבת ושאנחנו באמצע ישיבה . בסוף הישיבה שאלתי את ד"ר אוולין כמה כסף יש בקופסא והיא השיבה בנושא 

י מידע אני כיו"ר ועדת כספים קיבלת₪ .  100,000אחר , שוב שאלתי כמה כסף יש ושוב השיבה בנושא אחר, בפעם השלישית היא ענתה לי 

לאחר שהישיבה הסתיימה נשארו של וד"ר אוולין לספור את הכסף. כשעה לאחר סיום הישיבה קיבלתי משלי דיווח שיש ₪ .  50,000שיש 

 ₪ . 150,000ולאחר כשעה עוד דיווח שעם הצ'קים יש ₪  125,000

בל את כל האינפורמציה באופן המדויק ביותר ואני לא אני מתקשה לעבוד עם שליפות מהמותן ופזיזות בדיווחים שאינם מדויקים. אני רגיל לק

 ₪ . 150,000ויש בפועל ₪  100,000הדבר חמור ביותר שנאמר לפרוטוקול  יכול לעבוד ככה.

 ואף אחד מחברי הוועד לא יודע מזה.אני מבקש₪  150,000מוהנד : צר לי לראות התנהלות של ד"ר אוולין שמחזיקה ביד 

 ₪  150,000ה זמן הכספים הועברו לד"ר אוולין ע"י מי ומתי. להעביר רשימת שמות סכומים ותאריכים של דין וחשבון בכתב לפני כמ .1



, למה לטענת העמותה זה לא  150ל  100ל  50למה הכספים הוחזקו אצל ד"ר אוולין ולא דאגה לידע את העמותה. למה קפץ הסכום מ   .2

 מיליון שקל ?

ואם לא יהיו תשובות נכניס מבקר פנים מטעם העמותה שיבדוק התנהלות פסולה להחזקת סכומים  ד"ר אוולין תיתן תשובות עד שבוע ימים

 כאלה בכיס ללא דיווח.

אני מבקש מאייל כיו"ר ועדת כספים שכל ההתנהלות הכספית של העמותה במזומן צריכה להיגמר. בבקשה ממך אייל תמליץ לי על נוהל  .3

 שיסגור את כל נושא המזומנים.

 יך גם להרגיל את הציבור .אייל : צר
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  2016ריני מגיש בפניכם דוח כספי תצוגת לאומית לשנת אייל : ה

 סוסים  169בתצוגה השתתפו    

 VIPשולחנות  36.5 נמכרו 

 DC 1מנהל זירה  1שופטים  5הגיעו מהעולם 

 בזיכוי לעמותה₪  40,989היתרה שנשארה  20,000ההסכם מול שריג קוזז מ

 מכירת כרטיסים ביום שישי

 20,300כרטיסים סך כספי  403קהל 

 ,שקל840כרטיסים ערך כספי  42ילדים 

VIP 4   שקל שידרגו מכרטיסי קהל 250כרטיסים לפי 

VIP 7   שקל 2100כרטיסים ערך כספי 

  24,240סך הכל מכירה יום שישי 

 מכירה יום שבת 

 שקל 41,150ערך כספי  823כרטיסי קהל 

 שקל 1260ערך כספי  63ילדים 

VIP  שקל 1250ערך כספי  6שקל שידרגו מכרטיסי קהל  250לפי 

VIP  19   שקל 5700ערך כספי 

 49,610סך הכל מכירה שבת 

 שקל  73,850סך הכל מכירה יומיים תצוגה 

  32,850י פי בערך כספי שולחנות ואי 36,5יש לשלם לשייח עקאב 

ים בניגוד גמור לשנים עבורו הריני קלהיו בתזרים חיובי של מאות אלפי ש 2016ברצוני לציין שארבע תצוגות שהעמותה ערכה בשנת 

ממליץ בפני ועד העמותה להכניס ביקורת  של כספים  בעמותת הסוס ,ראוי לציין שביקשתי זאת פעמיים וזה לא בוצע על מנת לבדוק 

 .היינו חלשיםשע היה הפסדים בכל שנים עבורו, זה חובתנו עבור כל המגדלים על מנת שנשפר היכן מדו

שקלים עקב  ןמיליומעל ליהיה ניתן תוך שנה וחצי עד שנתיים לחסוך  2016והיה והעמותה תתמיד לנהל את הכספים על פי מדניות שנת 

וביות מתצוגות ויהיה ניתן בכסף זה לעשות במתקן באלונים תיקרה שקל וכן הכנסות חי 250,000חיסכון מצטבר של כל שנה מעל 

 .שתכסה את כל המתקן כל הרווחים שיהיו בעמותה הכספים יפנו לשדרוג המתקן 

כמו כן תוך כדי התצוגה הגיע רכב מכירה ארטיקים שידוע לכולם ששייח עקאב מוכר זאת חשוב לא לתת אישורים לאף אחד ללא שום 

 .תיאום 



ללא אישור וללא  פרסומותשקל שהתברר לו שהיה מפרסם אחר שפיזר  4000מפרסם שסיכם עם העמותה על חסות בסך  וכן היה

העניין שנכנסים לשטח התצוגה מפרסמים ללא תשלום גורמת נזק כספי לעמותה  4000שקל ולא  2500תשלום ועקב כך ישלם לעמותה 

 מלץ להפסיק זאת במידיתוומ

 ויעלה לאתר העמותה דוח זה יוצג בישיבת ועד

 

 אייל אלי

 ר כספים "יו

 וחברי ועדה

 

 לאומית
   הכנסות צק חשבונית 2016 הוצאות    

 219700 רישום סוסים     8775 ניקיון

 V.I.P. 103100שולחנות  1728 118 2340 וטרינר

 63550 כרטיסי כניסה        

         1700 אירוח שופטים

     העברה   20000 שופטים כרטיסי טיסה

         12000 גביעים

     העברה 2836 3500 מהנדס בטיחות

 1500 פלאח     18560 מלון בצפון

     צק+העברה   41712 חברת שמירה

 1500 איציק מלכה  העברה   22060 שוטרים

 1500 אריאלה 1727 113 6250 הגברה + די ג'י

 1500 מיקי פרץ העברה 127 1900 גרפיקה

 1500 קעדאן     7500 ברת + דפוסחו

 2500 בי פליי     1000 דפוס פנקסים

 1500 סלמאן בשה 101מול  מזומן 13500 משכורות

 397850       20000 מקום

         3042 עגלת מע"צ

     צק+העברה   88791 ציוד ובמות והצללות

     העברה 187 5985 מוניות 

         2000 קריין 

         32850 כיבוד

         3000 אמבולנס

VIP2600  שרות         

         614 צמידים

         1100 רישוי כיבוי אש

 397,850 הכנסות ע"י שלי   323 רישוי מועצה

 331,744 הוצאות     3923  

         819 פרחים

 66,106 עודף      2100 ביטוח

     1730 227 840 הסעת עובדים

     מזומן 2267 1160 מתנות שופטים

     1726   1500 איש תיקשורת מחשב

         300 טרקטור דלק

            

         331744 סה"כ

 



 

 ידאג לטפל אייל : אני רוצה להבין מי הסמיך חבר ועד לסגור דברים מול שריג ומגדל בקשר למתחם הרכבת תאים ? אני מבקש ש

 גרו כגון מעקות במעברים וכן מתקני שטיפה לסוסים.במימוש ההבטחות שנס

מוהנד : אף אחד מחברי הוועד לא מוסמך לסגור דברים בלי אישור הוועד. חבר וועד סגר עם מגדל בנושא מתחם בנית תאים , אם המגדל לא 

 אורך השנה.יעמוד בהתחייבויותיו עד האביב הוא יחויב לשלם לעמותה את הסכום שכל מגדל שילם עבור המתחמים ל

 

  ולא הסכום ₪  1000אייל : בהחלטה של ועדת כספים נקבע שסוס שלא הגיע לתצוגה מסיבה רפואית ולא דיווח מראש יוחזר לו

בניגוד להחלטת ועדת כספים וזה לא תקין ₪  1000במקום  1300לצערי מוהנד דרך טלפון אמר לשלי להחזיר ₪ .  1300המלא של 

 בכלל.

 ₪ . 1300 –מי שלא יציג אישור יחויב בכל ה ₪   1300יא אישור רפואי נחזיר לו ם והבמוהנד : לא . מי שנרש

 עבור פרסום ?₪  300עיסא : יש סוסים שנרשמים בחוברת לפרסום בלבד ואין בכוונתם בכלל להגיע לתצוגה. למה שלא ישלמו 

או חלה ויש אישור וטרינר בנושא , אין סיבה שנגבה ממנו חודשים וברגע האחרון נפצע  3מוהנד : סוס שהתאמן ובעליו הכין אותו לתצוגה 

 כסף הוא שילם מספיק עבור האימון ויש לו גם ככה עוגמת נפש .

אישור רפואי  ציגמי שלא י לא הגיע והביא אישור רפואי יוחזר לו כל הסכום ששילם עבור דמי רישום לתצוגה.: סוס שנרשם לתצוגה  החלטה

 גה.הדמי רישום לתצויחויב בכל 

 

  אייל : בנושא שליחתSMS  אנחנו שלחנו הודעה לחברים בנושא נסיעה לאכן . לדעתי נתנו פרסום לחברה פרטית והם  –לחברים

 אני מבקש להפסיק זאת בעתיד. .ותאמורים לשלם עבור שליחת ההודע

ו/או הדרך לארגן את זה . אנחנו ן להם הידע מוהנד : אנחנו פרסמנו שרות לחברי העמותה . הרבה מהחברים רוצים לנסוע לתצוגות בחו"ל ואי

 עזרנו לחברים בהגשמת הרצון לנסוע ולראות תצוגות בחו"ל .

חודרוג' : הרבה חברים רוצים לנסוע ולא יודעים איך להתארגן , להגיע למקום , סידורי לינה וכדומה . אנחנו עזרנו והתוצאה הייתה שהרבה 

 חברים נהנו ויצאו לאכן. 

 

 

 :יתרה בבנק 

 

 595,595 עו"ש 

 60,686 צ'קים דחויים

 656,281 כ"סה

חייבים החזר 

 – 2015מלאומית 

 סוס 11

14,300 

 83700 חייבים

 725,681 סה"כ

 

 

 

 

 



 


