
127,062 ₪-יתרה לשנת 2011הצעה ל- 2018ביצוע 2017הצעה ל- 2017סעיף תקציביהצעה 2018ביצוע 2017הצעה ל- 2017סעיף תקציבי

90,903 ₪-יתרה לשנת 550,0002012 556,000₪ 585,000₪ ₪שכר עבודה         1,360,000         1,395,000          1,500,000דמי חבר

91,496 ₪-יתרה לשנת 63,0002013 29,000₪ ₪עיתון דיגיטלי            40,000-            36,000-             25,000-מימון

הכנסות אחרות  כולל עמלות מינוי שמאים ע"י 
הלשכה, הכנסות יו"ר מהרצאות, חדרי 

ישיבות.....
242,309 ₪-יתרה לשנת 56,0002014 28,000₪ ₪מדיה חברתית              70,000              56,000               60,000

194,093 ₪-יתרה לשנת 100,0002015 105,000₪ ₪יח"צ            600,000            580,000             300,000כנס שנתי

42,542 ₪-יתרה לשנת 7,0002016 7,000₪ 0₪ ₪יעוץ משפטי קבוע (מאיר מזרחי)              50,000              61,000             100,000כנסים 

188,489 ₪-יתרה לשנת 141,0002017 146,000₪ 140,000₪ ₪יעוץ פוליטי (כולל קידום הצעות חוק)              75,000              60,000               20,000סיורים, ימי עיון, השתלמויות, סדנאות 

56,000 58,000₪ 60,000₪ ₪רו"ח              28,000               70,000ועדת צעירים + דלפי

8,000 8,000₪ 8,000₪ ₪חברות בלה"ב              50,000              48,000               30,000גביה משנים קודמות

103,000 103,000₪ 120,000₪ ₪הוצ' דיור ואחזקת המשרדים              50,000ועידת נדלן

40,000 64,000₪ 65,000₪ ₪הוצ' משרד - תקשורת, דואר, ציוד וכו'          144,000-          109,000-           138,000-מקורות עצמיים

וועדות0 50,000₪ ₪ועדת צעירים

          140,000-            38,000-           200,000-הוצאות פרסום וועידת נדל"ן
כנסים, סיורים, השתלמויות וסדנאות 

120,000 114,000₪ 100,000₪ ₪(חומרים נלווים להרצאה וכד')

490,000 497,000₪ 300,000₪ ₪כנס שנתי            25,000-            42,000-           100,000-וועדות 

15,000 13,000₪ 20,000₪ ₪כנסים מקצועיים מחוז חיפה והצפון

10,000 8,000₪ 20,000₪ ₪כנסים מקצועיים מחוז ירושלים          309,000-          189,000-           438,000-הצעה  לשימוש במקורות עצמיים

40,000 52,000₪ 20,000₪ ₪כנסים מקצועיים מחוז מרכז

15,000 20,000₪ 20,000₪ ₪כנסים מקצועיים מחוז דרום

60,000 60,000₪ 40,000₪ ₪הפקת ביטאון והפצתו

10,000 13,000₪ 5,000₪ ₪ציוד ללשכה

15,000 20,000₪ ₪תמלול/הסרטת מועדוני חברים

15,000 15,000₪ 15,000₪ ₪הוצאות מחשוב ותכנות

190,000 153,000₪ 170,000₪ ₪נבו, מגנא, מס שבח ודקל

30,000 15,000₪ ₪ועדת מיחשוב ומיחשוב הלשכה

185,000 186,000₪ 175,000₪ ₪ביטוח קטסטרופות בהראל

5,000 20,000₪ 5,000₪ ₪בחירות והצבעות באסיפות

35,000 73,000₪ ₪וועדותאירועים         2,215,000    2,381,000.00          2,193,000סה"כ

0 53,000₪ 40,000₪ ₪דלפי הפקה

2,359,000 2,381,000₪ 2,193,000₪ ₪סה"כ

-₪ 200,000-₪ 140,000

-₪ 100,000-₪ 25,000

₪ 2,493,000₪ 2,524,000

-₪ 438,000-₪ 309,000

הערה: הכנסות הכנס השנתי - 580,000 ₪. 

הוצאות הכנס השנתי - 497,000 ₪ 

2,055,000          2,215,000         

2,193,000          2,359,000         

-138,000           -144,000          

להלן ההוצאות שהיו בשנת 2016

חשבון הוצאות ישירות של הלשכה60,621 ₪

הוצאות  על פי חברת ארקיע של אומנים נסיעות, לינות וטיסות, אירוח  אומנים ומרצים וכו'423,619 ₪

לפי 705 משתתפים הוצאות בר בהופעה81,075 ₪

סה"כ ההוצאות 565,315 ₪

497,803 ₪ההוצאות בשנת 2017 הסתכמו

הוספת פעילות בכנס, סרטונים, עמדת צילום מיוחד, צילום וידאו לכל הכנס. הודעות לכל באי הכנס לכל ימי הכנס. פעילות פנאי לנלווים.

הבהרות להוצאות והכנסות הכנס השנתי

הכנסתי את כל ההוצאות כולל אומנים ובר , כל השנים הכניסו לחשבון רק את סגירת החשבון

הנתונים  שהוצגו עוגלו לצורך הטבלה, הנתונים של הרו"ח להוצאות הגיעו ל 2,402,000 ₪  אולם יש בנתוני הרו"ח הוצאות משנים קודמות לערך של 30,000 ₪. 

מקורות עצמיים מסגרת עליונה

הצעת תקציב לשכת שמאי המקרקעין - 2018

הוצאות ב ₪. הכנסות ב ₪.

השקעה בפרסום וועידת נדלן

ב.צ.מ לעבודת הוועדות

תקציב מלא (כולל פרסום ובצמ ועדות)

₪ 200,000

הוצאה כוללת פרסום 
ועבודת הוועדות


