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משרד התרבות והספורט
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סטטוס

 בוצע במלואו                                   64,350                                  15500064,350מופעי תרבות1

 בוצע במלואו                                 139,815                                1104500122,265הפקת והקרנת סרטונים2

בוצע במלואו                                   17,550                                        -1 השרים2תוספת סרט צילום 

 בוצע במלואו                                   50,837                                  14345050,837עיצוב המתחם3

 בוצע במלואו                                 128,700                                1110000128,700תוכן ויזואלי ואנימציות15

16

, לדים, כולל במות- תפאורה 

אלמנטים עיצוביים ופיסולים
 בוצע במלואו                                 341,055                                1291500341,055

 בוצע במלואו                                   15,444                                  11320015,444תלבושות22

 בוצע במלואו                                 218,790                                1187000218,790הגברה ותאורה23

 בוצע במלואו                                   25,740                                  12200025,740פירוטכניקה ואפקטים27

 בוצע במלואו                                   19,452                                  116625.8419,452ם וזכויות יוצרים"תשלומים לאקו28

 בוצע במלואו                                         -                                        -10אמנים29

 בוצע במלואו                                 128,700                                1110000128,700במאי/ מנהל אמנותי 30

 בוצע במלואו                                         -                                        -10מעצב תפאורה31

 בוצע במלואו                                   20,592                                  11760020,592מעצב תאורה32

 בוצע במלואו                                   21,879                                  11870021,879מנהל מוסיקלי33

 בוצע במלואו                                   25,740                                  12200025,740תסריטאי34

 בוצע במלואו                                   19,305                                  11650019,305תחקירן35

 בוצע במלואו                                         -                                        -10זמרים36

 בוצע במלואו                                         -                                        -10רקדנים37

 בוצע במלואו                                         -                                        -10נגנים38

 בוצע במלואו                                 235,328                                1158400185,328אמנים39

בוצע במלואו                                   50,000                                        -1דקלה- תוספת אומן למופע 

 בוצע במלואו                                   19,305                                  11650019,305מנחים44

 בוצע במלואו                                   38,610                                  13300038,610להקות45

 בוצע במלואו                                         -                                        -10רקדנים ומשתתפי במה46

 בוצע במלואו                                         -                                        -10מקומות/שכירת אולמות47



 בוצע במלואו                                         -                                        -10התקנת והפעלת ציוד טכני48

 בוצע במלואו                                         -                                        -10הפעלת המופעים49

 בוצע במלואו                                     3,861                                    133003,861צילום ותיעוד50

 בוצע במלואו                                   79,268                                  14070047,619נסיעות53

שאטלים לאור /תוספת אוטובוסים

דרישת המשטרה
בוצע במלואו                                   31,649                                        -1

 בוצע במלואו                                 236,837                                  17748490,656שכר לעובדים54

 בוצע במלואו                                   130,000מקשר מול הקהילה

הארכת ההקמות -  גידול באבטחה

כיפור , ראש השנה, סופש)והפירוק 

א " ימים נוספים בהם עלות כ5כ "סה–

200% ) –

 בוצע במלואו                                   169,732

תוספת לוגיסטיקות לגידול משתתפי 

במה כולל לינות חיילים
בוצע במלואו                                   114,859

פיצול ההקמה והפירוק לשני חלקים 

תפעול, גידול צוותי ניקיון– 
בוצע במלואו                                     12,925

תוספת סדרנים בחניון לאור דרישת 

המשטרה
בוצע במלואו                                   115,795

תוספת מנהלים לניהול מערך 

השאטלים
 בוצע במלואו                                   112,870

 בוצע במלואו                                 428,419                                1296670347,104 לוגיסטיקה כללית1הוצאות נוספות 64

" ברזלים"עלויות השכרת : ציוד 

מגדלים  לאור הארכת + טריבונות 

שלא ניתן למכור )ימי השכרת ציוד 

לאירועים אחרים שלהם בתקופת 

(בתוך החג)וההקמות  (החגים

בוצע במלואו                                   152,650

מחסומים לאור הארכת /גדרות

(בתוך החג)ההקמות 
בוצע במלואו                                   111,700

אנשי + עוד שירותים לחניון רחוק 

נקיון לחניון הרחוק
בוצע במלואו                                     15,850

יני בגלל שינוי תאריך 'עוד ימי מנוף וג

האירוע
בוצע במלואו                                   111,115

 בוצע במלואו                                 127,355                                  14235049,550דפוס+שילוט  (2)הוצאות נוספות 84

בוצע במלואו                                    6,435-                                        -1קיזוז בגין הפקת חוברת האירוע

בוצע במלוואו                                   114,040דפוס+ שילוט 

בוצע במלואו                                   170,200ש בקבלת הפנים"תערוכת יו

87

 - VIPמתחם  - (3)הוצאות נוספות 

קוקטיל יוקרתי ואוהל
4510052,767                                  

בוצע במלואו62712

בוצע במלואו                                    150-8,775קיזוז בגלל הפחתת עלויות קייטרינג

בוצע במלואו                                   118,720 במה ושטיחVIPשדרוג אוהל 

 בוצע במלואו                                   10,618                                  1907510,618ניקיון (4)הוצאות נוספות 88

89

 בדיקות מהנדסים 5הוצאות נוספות 

ובטיחות
 בוצע במלואו                                   13,514                                  11155013,514

 בוצע במלואו                                   68,679                                  14070047,619 ניידת שידור6הוצאות נוספות 103

תוספת בעבור ניידת לווין לשידור 

(ולא סיב שהוגדר במכרז)
בוצע במלואו                                   121,060

 בוצע במלואו                                     5,148                                    144005,148נגישות- 7הוצאות נוספות 104



 בוצע במלואו                                   14,157                                  11210014,157בטחון- 8הוצאות נוספות 105

 בוצע במלואו                                   20,592                                  11760020,592בטיחות-9הוצאות נוספות 106

 בוצע במלואו                                   12,870                                  11100012,870גנרטורים (10)הוצאות נוספות 102

 בוצע במלואו                                   61,776                                  15280061,776יחצ ופרסום (11)הוצאות נוספות 102

 בוצע במלואו                                   16,731                                  11430016,731במאי מצלמות (12)הוצאות נוספות 102

 בוצע במלואו                                 187,200                                1160000187,200שכר ההפקה107

נוצל במלואו                                         -                                  11650019,305בלתי צפוי108

נוצל במלואו                                  1-19,305קיזוז סעיף בלתי צפוי

2,091,6052,447,1792,863,379ח"כ בש"סה
מ"כולל מעמ"כולל מעללא מעמ
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