
העמותה לקידום הספורט בגבעתיים

טיוטא תקציב 2019
ביצוע 2017ביצוע 2018תקציב 2018תקציב 2019שם חשבוןחשבוןמיון

הכנסות מטה

11,5980הכנסות מטה4008100הכנסות מטה

הכנסות מהתעמלות אומנותית
400,000460,000387,649570,683סה"כהכנסות מהתעמלות אומנותית

הכנסות מטניס שולחן
420,000420,000398,399474,001סה"כהכנסות מטניס שולחן

הכנסות מטניס
450,000350,000496,189482,593סה"כהכנסות מטניס

הכנסות מגלגיליות
350,000440,000312,700431,575סה"כהכנסות מגלגיליות

הכנסות מכדורסל
2,000,0001,819,0001,661,2482,466,257סה"כהכנסות מכדורסל

הכנסות מכדורשת
150,00060,000167,094184,411כדורשת-כדורשת שמעוני4178015הכנסות מכדורשת

הכנסות מקט רגל וכדורגל נשים
520,000463,000518,522573,633הכנסות מקט רגל וכדורגל נשים

הכנסות מחוג ריצה
70,00050,00087,17866,885הכנסות מחוג ריצה

הכנסות מעיריה
1,600,0002,244,0002,374,3421,157,784הכנסות מעירית גבעתיים4228069הכנסות מעיריה

הכנסות מפרוייקט למצויינות
90,00065,00086,488110,269פרוייקט למצויינות אילן4258074פרוייקט למצויינות אילן

10,00010,0008,067פרוייקט למצויינות נטעפרוייקט למצויינות נטע

100,00075,00094,555110,269

200,000100,000283,624340,199סה"כהמועצה להסדר הימורים

7,5007,5007,5007,500הכנסות מפרסום4329072הכנסות שילוט ספונסרים

1,500,0001,300,0001,450,3421,173,759הכנסות מחוגים

008,5000הכנסות ממענק הפועל טניס שולחן4968097הכנסות ממענקים

7,767,5007,788,5008,259,4408,039,549סה"כ הכנסות



העמותה לקידום הספורט בגבעתיים

 תקציב 2019
ביצוע 2017ביצוע 2018תקציב 2018תקציב 2019שם חשבוןחשבוןמיון

הוצאות
01,500תשלום לשופטת תחרות5009381

01,000תשלום מקלידה5009382

9,955103,017הוצאות חומרי ספורט5009586

03,500הוצאות לינה ואירוח5009655

0551הוצאות בטוח צד ג5009875

556,7040הוצאות שיפוצים בבתי ספר5009659

14,0000תמיכות בספורטאים5009865

100,000600,000580,659109,568סה"כ

הנהלה וכלליות משרדיות

148,80268,163הוצאות משרד מטה5039303

3,6756,354הוצאות טלפון5039317

16,56814,884הוצאות תוכנה קלאב טק5039419

027,027הוצאות פתוח אתר אינטרנט5039561

1,3031,299הוצאות אגרה רשם העמותות5039581

33,6399,020הוצאות בטוח תאונות אישיות הפניקס5039841

01,404הוצאות שילוט תקשורת ופרסום5039843

230,000180,000203,987128,151סה"כ

שכר מטה
777,656646,989הוצאות משכורת הנהלה5059401

45,66936,705הוצאות בטוח לאומי הנהלה5059402

111,975112,183הוצאות פנסיה הנהלה5059403

38,84121,829הוצאות קרן השתלמות הנהלה5059405

1,020,000932,000974,141817,705סה"כ

הנהלה וכלליות כיבודים ארוחות ושי לחג

33,1997,270כיבוד ארועים והשתלמויות5069544

20,46813,951הוצאות מתנות לחגים5069846

60,00050,00053,66721,221סה"כ

רכב ונסיעות
36,15438,462הוצאות אחזקת רכב ליסינג5079412

2,6703,183הוצאות כביש 50794146

1,040475הוצאות חניה5079416

14,09811,867הוצאות פזומט ודלק מטה5079516

60,00050,00053,96253,986סה"כ



העמותה לקידום הספורט בגבעתיים

תקציב 2019

ביצוע 2017ביצוע 2018תקציב 2018תקציב 2019שם חשבוןחשבוןמיון

הרצאות והשתלמויות בארץ
4,0955,000הוצאות כנס ספורט5099542

015,547הוצאות בהשתתפות לימודים5099635

102,011143,704הוצאות הרצאות הופעות ואירוח מטה5099641

026,506מטה ארגון ארועים5099648

4,0800-השתתפות עצמית עובדים-השתלמויות5097004

23,0200השתלמות כנס אילת 509943815/5/18

180,000180,000125,046190,757

140,000125,000123,314116,761הוצאות פרויקקט מצויינות -אילן בכר5119573הוצאות מצויינות בכר

30,00035,00080,30522,145הוצאות מצויינות-נטע ריבקין5129588הוצאות מצויינות ריבקין

65,00055,00060,78253,442הוצאות מימון נטו5149801הוצאות מימון

הוצאות פרסום
170,921190,671הוצאות פרסום במדיה5159466

15,25988,559הוצאות פרסום מטה5159658

250,000200,000186,180279,230

הוצאות מטה
010,902הוצאות פחת5209304

04,143הוצאות הסעות5209305

106,689221,411פרוייקטים יזמות ופיתוח5209319

37,5040שיפוצי משרד5209320

2,1000הוצאות תרומות5209361

12,62523,183הוצאות תחזוקת ספורט מטה5209456

16,9282,570הוצאות עמלת סוכן בטוח5209461

09,240תמיכה בענפים-מטה5209547

0321הוצ רשוי עסקים מטה5209583

48,32118,642הוצאות בגדי ספורט מטה5209622

46,16016,007ציוד ספורט מטה5209651

1,0003,600דמי חבר מטה5209676

21,0600הוצ יועץ בטיחות5209677

8405,241הוצאות בדיקות תקופתיות5209685

2,2779,719הוצאות נסיעות מטה5209688

1,0002,000הוצאות מלגה5209853

360,000300,000296,504326,978



העמותה לקידום הספורט בגבעתיים

 תקציב 2019
ביצוע 2017ביצוע 2018תקציב 2018תקציב 2019שם חשבוןחשבוןמיון

שירותים מקצועיים
85,80079,200הוצאות רואה חשבון והנהלת חשבונות5089315

28,08033,930הוצ עורך דין5089452

120,000112,000113,880113,130סה"כ

הוצאות גלגיליות

12,43111,274הוצאות נסיעות לחול5219308

32,19015,327דמי חבר לאיגוד-גלגיליות5219564

37,01215,405הוצאות בגדי ספורט-גלגיליות5219623

263564החזר דלק נסיעות5219672

6,24414,853כיבוד וארוחות5219673

22,8070מאמני גלגיליות5219694

04,060ציוד ספורט-גלגיליות5219698

0790הוצאות בטחון אולם גלגיליות5219713

19,90116,871אליפויות חורף גלגיליות5219844

255,734275,240הוצאות השכרת אולם - גלגיליות5219851

7,13112,318הוצאות כרטיסי טיסה-גלגיליות5219852

399,771173,243הוצאות משכורת ברוטו גלגיליות5219881

16,2786,178הוצאות ביטוח לאומי גלגיליות5219882

49,7855,437הוצאות גמל גלגיליות5219883

890,000890,000859,547551,559סה"כ

הוצאות התעמלות אומנותית
2,5680חומרי ספורט התעמלות אונמנותית5229468

98,272107,648חשבוניות מאמנים-התעמלות אומנותית5229538

19,0609,470דמי רישום התעמלות5229566

11,1061,520הוצאות כרטיסי טיסה התעמלות אומנותית5229569

04,200מחנה אימון עין החורש5229652

1,5009,000הסעות -התעמלות אומנותית5229675

5,9006,041הוצאות שיפוט התעמלות אומנותית והקלדה5229686

4,9774,696הוצאות תחרות התעמלות אומנותית5229798

22,84421,122הוצאות חומרי ספורט התעמלות אומנותית5229847

297,262178,587הוצאות משכורת ברוטו ה.א5229884

11,7246,486הוצאות ביטוח לאומי ה.א5229885

29,98620,303הוצאות פנסיה וגמל ה.א5229886

620,000619,000505,200369,073סה"כ



העמותה לקידום הספורט בגבעתיים

 תקציב 2019
ביצוע 2017ביצוע 2018תקציב 2018תקציב 2019שם חשבוןחשבוןמיון

הוצאות טניס שולחן
502,642256,866חשבוניות מאמנים טניס שולחן5239548

1,5254,953הוצאות דלק טנש5239587

31,30655,882הוצאות חומרי ספורט טניס שולחן5239697

5,90091,506הוצאות ציוד טניס שולחן5239743

16,44724,758דמי רישום טניס שולחן5239746

7,18519,536הוצאות אליפות טניס שולחן5239842

64,18640,426הוצאות משכורת ברוטו  טנש5239887

2,5001,926הוצאות ביטוח לאומי טנש5239891

650,000735,000631,691495,854סה"כ

הוצאות טניס
61,872100,522חשבוניות מאמנים טניס5249539

00דמי רישום-טניס5249567

01,196ציוד טניס5249642

14,90214,595הוצאות ביטוח לאומי ה.א5249893

38,64836,653הוצאות פנסיה וגמל ה.א5249894

302,959294,154הוצאות משכורת ברוטו  טנש5249899

400,000400,000418,381447,120סה"כ

הוצאות כדורעף

5,1000הוצאות נסיעות כדור עף5259214

2,5519,827חומרי כדורעף5259541

8,9600רישום כדורעף5259584

18,00018,00016,6119,827סה"כ

הוצאות קט רגל/כדורגל
2,40214,460אגרות שיפוט כדורגל5269326

7,629337ציוד ספורט-כדורגל5269356

182,189152,479חשבוניות מאמנים-כדורגל קט רגל5269574

5,4050הוצאות בגדי ספורט-כדורגל5269621

11,58913,593חומרי ספורט קט רגל5269643

14,1001,100הסעות קט רגל5269764

282,702141,808הוצאות משכורת ברוטו  קטרגל5269895

10,2655,009הוצאות ביטוח לאומי קטרגל5269896

26,26216,498הוצאות פנסיה וגמל קטרגל5269897

550,000300,000542,543345,284סה"כ



העמותה לקידום הספורט בגבעתיים

תקציב 2019

ביצוע 2017ביצוע 2018תקציב 2018תקציב 2019שם חשבוןחשבוןמיון

הוצאות כדורסל
32,30357,900כדורסל אימונים מנטליים5299421

116,355118,045דמי רישום-איגוד כדורסל5299568

3,1520מחנה אימון כדורסל5299589

78,500116,400הסעות כדורסל5299674

132,34027,380חשבוניות מאמנים כדורסל5299693

118,62084,744ציוד ספורט-כדורסל5299699

45,5757,777הוצאות נסיעות כדורסל5299742

1,85022,230הוצאות כלליות כדורסל5299825

110,5906,484הוצאות חומרי ספורט מחנה כדורסל5299845

1,306,3621,218,344הוצאות משכורת ברוטו  כדורסל5299901

58,98755,810הוצאות ביטוח לאומי כדורסל5299902

165,578149,951הוצאות פנסיה וגמל כדורסל5299903

2,100,0001,785,0002,170,2131,865,065סה"כ

הוצאות ריצה
82,54162,944חשבוניות מאמנים-ריצה5309578

1,1701,705הוצאות פרסום -ריצה5309582

500500הוצאות הרצאות ריצה5309794

6,5731,520הוצאות תחרויות ריצה5309876

90,00050,00090,78466,669סה"כ

כדורשת
30,5694,926חומרים ובגדי כדורשת5329545

114,03796,251מאמנים-כדורשת5329565

5,7503,325הסעות כדורשת5329744

3,1020הוצאות משכורת ברוטו  כדורשת5329904

1070הוצאות ביטוח לאומי כדורשת5329905

150,00060,000153,565104,502סה"כ

400,000400,000613,238273,306הוצאות חוגים

8,483,0008,076,0008,854,1996,761,333סה"כ הוצאות

715,500-287,500-553,6251,278,216-רווח/הפסד
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