
1002:'מכרז מס

20.4.2018:תאריך אירוע

באייר קבלת שבת והרקדה המונית' ה:שם אירוע

 מאושר טרגט עלות בפועלדוח ביצועמספר יחידותפרוט השירותסעיף תקציביהוצאה בפועלעלות יחידה

כללי

   -                          -                       בוצע15פ עם העירייות"יש לייצר שת- ללא עלות מקום האירוע0 0.0₪ ₪

שירותים0 0.0₪ ₪

ליצר - שירותים כימיים כולל פינוי יומי 

15פ עיריות"שת

נדרשו שירותים - בוצע

 4,200                 במספר ערים

לא מאושר תוספות 

ללא אישור מראש

גידור שטח0 0.0₪ ₪

לייצר - בלי חיפוי / מטר עם2גידור גבוה 

   -                          -                       בוצע15פ עיריות"שת

נקיון0 0.0₪ ₪

, לפני האירוע- נקיון ופינוי אשפה 

פ "לנסות לייצר שת- במהלכו ובסיומו 

   -                          -                       בוצע15בחינם

   -                       מולטימדיה

בימוי ומולטימדה40,000 40,000.0₪ ₪

- הפקת מולטימדיה 

יצירת אריזה - גרפיקה/אנימציה/וידיאו

 40,000                40,000               בוצע1סרטון הכרזה+ גרפית לכל הלוקיישנים 

 33,000                33,000               בוצע15וידאו וסטילס נודדתיעוד33,000 2,200.0₪ ₪

עדין לא התקבלו כל 

החומרים

   -                       אומנותי

אומן מרכזי0 0.0₪ ₪

מרקיד  + מנהל אומנותי / אומן מרכזי 

לכל האתרים ולימוד ריקוד של השיר 

   -                          -                       בוצע15המרכזי שיסופק על ידי המנהלת

הפקת קליף לשיר ההרקדות100,000 100,000.0₪ ₪

הפקת וידאו קליף מקצועי של השיר 

הנבחר על פי תסריט שיועבר על ידי 

המנהל האומנותי של המנהלת . המנהלת

. יפקח אומנותית על הפקה ובימוי הקליף

הקליף יקודם על ידי  המנהלת  לטובת 

יצירת השיר + עלות האומן ). האירוע

 100,000               100,000              בוצע1(באחריות המזמין

₪ 8,000.0₪ 8,000

תיעוד + תיעוד הפקת שיר מרכזי 

הפעילות

עלות תיעוד הפקת הפקת שיר מרכזי 

קלפי + שיפוק בתאום ובאחריות המזמין 

 8,000                  8,000                 בוצע1מסכם

עדין לא התקבלו כל 

החומרים

ערכת  קהל75,000 10.0₪ ₪

 + (אביזרים לשילוב במופע)ערכת קהל 

 75,000                75,000               בוצע7,500קבלת שבת

ם"אקו5,000 333.3₪ ₪

פ "יש לייצר שת- מ "אקו- זכויות יוצרים 

   -                          -                       טרם בוצע15עם רשויות מקומיות

   -                       מיתוג

 18,000                18,000               בוצע1עיצוב וקופי למיתוגמיתוג18,000 18,000.0₪ ₪

   -                          -                       בוצע15ייצור מיתוג ושילוטמיתוג0 0.0₪ ₪

   -                          -                       בוצע15בינוי מיתוגים ודגלולמיתוג0 0.0₪ ₪

   -                          -                       בוצע15השכרת ציודעיצוב ודקורציה0 0.0₪ ₪

   -                       בינוי

 40,000                40,000               בוצע1ת תפאורה/מעצבמעצב תפאורה ושטח40,000 40,000.0₪ ₪

15בינוי כללי+ בינוי תפאורת במה במה150,000 10,000.0₪ ₪

בפועל לא נבנתה 

אבל , במה במיתר

במת + בוצע גב במה

לכן , עיגונים+ לדים

 145,000               145,000              זיכיתי חצי מחיר

 6,000                  6,000                 בוצע150מחסומים רגיליםמחסומים6,000 40.0₪ ₪

   -                       טכני

 105,000               105,000              בוצע15חרום+ הגברה  במה הגברה105,000 7,000.0₪ ₪

 120,000               120,000              בוצע15מסך לד לצד במההקרנה120,000 8,000.0₪ ₪

 8,000                  8,000                 בוצע41*6- הגדלת מסך לד בתל אביב ל הקרנה8,000 8,000.0₪ ₪

 32,000                32,000               בוצע8סולר+ גנרטורים כולל גיבוי גנרטורים32,000 4,000.0₪ ₪

   -                          -                       בוצע15כלי נגינההשכרת כלי  נגינה0 0.0₪ ₪

   -                          -                       בוצע15אגרת רישוירישוי אירוע0 0.0₪ ₪

15א ככל ונדרש"מד+ אגרת מכיבוי אשא"מד+ כיבוי אש 0 0.0₪ ₪

נדרש בפתח - בוצע

תקווה נתניה ותל 

 1,620                 אביב

לא מאושר תוספות 

ללא אישור מראש

שמירה60,000 4,000.0₪ ₪

ט "מנב, סדרני חניה, אבטחה מקדימה

אבטחה במהלך האירוע ושמירה עד 

 60,000                60,000               בוצע15הפירוק

15שוטרים בשכר במידה ונדרשמשטרה0 0.0₪ ₪

נדרש שוטרים - בוצע

 2,370                 בשכר בתל אביב

לא מאושר תוספות 

ללא אישור מראש

 9,400                  9,400                 בוצע1צוות פיקוח בטיחותפיקוח בטיחות9,400 9,400.0₪ ₪

 60,000                60,000               בוצע15כלל המהנדסים הנדרשים לאירועמהנדסים60,000 4,000.0₪ ₪

נגישות והנגשה0 0.0₪ ₪

יש לתת מענה - הנגשה לבעלי מוגבלויות 

   -                          -                       בוצע15לכל אתר הפעלה

לוגיסטיקה60,000 4,000.0₪ ₪

מכשירי קשר לצוות ,דלק,רכב שכור

ציוד כיבוי אש + מארגן 

 60,000                60,000               בוצע15ציוד תפעול,הובלות,השכרה

   -                       כוח אדם

   -                          -                       בוצע1נכלל במסגרת עלת המציעמפיק בפועל0 0.0₪ ₪

 15,000                15,000               בוצע15מתפעלים להקמות ופירוקי םואירועמתפעלים15,000 1,000.0₪ ₪

לא היה מפקי בכל אתר 15,000                15,000               בוצע15מנהל אתר הפקהמפיק שטח15,000 1,000.0₪ ₪

לא היה מפקי בכל אתר 3,000                  3,000                 בוצע15תלבושות לכח אדםתלבושות3,000 200.0₪ ₪

לא היה מפקי בכל אתר 15,000                15,000               בוצע15אשל ונסיעותל ונסיעות"אש15,000 1,000.0₪ ₪

   -                       שונות

בימוי ומולטימדיה6,000 6,000.0₪ ₪

הפקת סרטון מסכם בתום האירועים 

 6,000                  6,000                 בוצע1 שעות48והגשתו תוך 

 18,000                18,000               בוצע15צילום למעגל סגורבימוי ומולטימדיה18,000 1,200.0₪ ₪

 15,000                15,000               בוצע1סרטון אנימציהבימוי ומולטימדיה15,000 15,000.0₪ ₪

מנהל אמנותי- אומנותי 100,000 100,000.0₪ ₪

כוריאוגרפיה ייחודית + מנהל אמנותי 

 100,000               100,000              בוצע1גדי ביטון- 70-לשיר ה

אמן מרכזי- אומנותי 224,000 8,000.0₪ ₪

צעיר על בסיס+ זמרים לכל אתר ותיק  2  

 224,000               224,000              בוצע28המצגת

 30,000                30,000               בוצע1אמן משנה+ שדרוג לאמן מרכזי אמן מרכזי- אומנותי 30,000 30,000.0₪ ₪

 15,000                15,000               בוצע1תוספת ליאור נרקיסאמן מרכזי- אומנותי 15,000 15,000.0₪ ₪

אמן מרכזי- אומנותי 140,000 2,000.0₪ ₪

10+ מרקידים שונים לכל אתר  4  

 140,000               140,000              בוצע70מרקידים נוספים

 45,000                45,000               בוצע15מנחה לכל אתרתוכן במה- אומנותי 45,000 3,000.0₪ ₪

   -                          -                       בוטל0חבורת זמר לכל אתרתוכן במה- אומנותי 0 0.0₪ ₪

תוכן במה- אומנותי 37,500 1,500.0₪ ₪

 להקות מחול 10+ להקת מחול לכל אתר 

 37,500                37,500               בוצע25נוספות

 45,000                45,000               בוצע15אוטובוסים מוניות והסעות למשתתפיםתוכן במה- אומנותי 45,000 3,000.0₪ ₪

ערכת קהל- אומנותי 0 0.0₪ ₪

דיסק ארוז - לכל משתתף" לבית"מתנה 

 + 70-וממותג עם הקליפ של שיר ה

. כולל זכויות יוצרים, שירים להרקדות

   -                          -                       בוטל0 דיסקים לכל לוקיישן500

מיתוג11,600 1,450.0₪ ₪

ממותגות (דנסרים)בובות רוקדות  2  

עמק, ירושלים, לבמות של תל אביב  

 11,600                11,600               בוצע8הירדן ועוספיה

   -                          -                       בוטל0מיתוג השאטליםמיתוג0 750.0₪ ₪

 14,400                14,400               בוצע1,800חולצות ממותגות לכל לוקיישן 120מיתוג14,400 8.0₪ ₪

מיתוג0 1,000.0₪ ₪

 בלונים ממותגים לכל לוקיישן בצבעי 500

   -                          -                       בוטל0כחול ולבן



מיתוג41,700 200.0₪ ₪

דגלים סינים כולל תרנים ותליה על פי 

,  עוספיה20,  תל אביב40: מפרט הבא

,  ירושלים20,  חיפה20,  עמק הירדן20

ראשון לציון , 10אריאל , 10אלון שבות 

 41,700                41,700               בוצע10209ניצנים , 10

 15,300                15,300               בוצע45 לכל אתר1*3שמשוניות  3מיתוג15,300 340.0₪ ₪

   -                          -                       בוצע75כרטיסיות מנחה ממותגות לכל אתר 50מיתוג0 0.0₪ ₪

 9,000                  9,000                 בוצע150שלטי הכוונהמיתוג9,000 60.0₪ ₪

קונפטי8,400 2,800.0₪ ₪

תל: תותחי קונפטי בכל אחת מהערים 2  

 8,400                  8,400                 בוצע3עוספיה ועמק הירדן, אביב

הגברה- טכני0 0.0₪ ₪

 מדונות למרקידים לכל 4תוספת של 

   -                          -                       בוצע15(כלול במחיר הגברה)לוקיישן 

   -                          -                       בוצע0דנה גורסקי- מפיקה ראשיתכח אדם0 0.0₪ ₪

 15,000                15,000               בוצע1חגי בן דוד- מפיק טכני כח אדם15,000 15,000.0₪ ₪

כח אדם10,000 10,000.0₪ ₪

מנהל מערך פניה והתקשרות עם רשויות 

 10,000                10,000               בוצע1לימור שוימר- מקומיות

   -                          -                       בוצע0אלעד מורדוך- מנהל קראיטיב כח אדם0 0.0₪ ₪

כח אדם0 0.0₪ ₪

מערך שליטה ניהול ובקרה שיפעל בזמן 

- אמת וידווח על כל אירוע חריג או תקלה

   -                          -                       בוצע1מפיק ייעודי

 9,000                  9,000                 בוצע15מנהל במה לכל אחד מהאתריםכח אדם9,000 600.0₪ ₪

 25,000                25,000               בוצע1ניידת שידור תל אביבשידור25,000 25,000.0₪ ₪

 9,800                  9,800                 בוצע1לווינית עוספיה+ מצלמות  2שידור9,800 15,000.0₪ ₪

 10,000                10,000               בוצע1לווינית בית גבריאל+ מצלמות  2שידור10,000 15,000.0₪ ₪

שיווק45,000 1,500.0₪ ₪

 שאטלים ממותגים לכל לוקיישן להבאת 2

 45,000                45,000               בוצע30רוקדים מישובים סמוכים

1גדר הפרדה לפתח תקווהשיווק0 0.0₪ ₪

בוצע לבקשת עיריית 

פתח תקווה ולטובת 

 2,000                 .הגדלת כמות הקהל

לא מאושר תוספות 

ללא אישור מראש

250כיסאות בעוספיהשיווק0 0.0₪ ₪

בעקבות השוני 

בתוכנית האמנותית 

 כיסאות 250הבאנו 

 2,500                 לעוספיה

לא מאושר תוספות 

ללא אישור מראש

צ"יח0 0.0₪ ₪

 ייעודי למאות רוקדים פייר SMSמשלוח 

   -                          -                       בוצע1לוקיישן

צ"יח0 0.0₪ ₪

צילום קבוצות רוקדים מרחבי העולם 

צ "והכנת סרטון ייחודי לשילוב ביח

   -                          -                       בוצע1(בנוסף לקליפ של השיר הנבחר)

 3,100                  3,100                 בוצע1פלייריםפרסום3,100 3,100.0₪ ₪

פרסום0 0.0₪ ₪

השתתפות בפרסום פוסטרים של גוש 

 2,000                 בוצע1עציון לבקשת הרשות

לא מאושר תוספות 

ללא אישור מראש

(מ"לא כולל מע)כ   " סה1,880,200 ₪

תקציב בפועל לא 

 1,870,200         1,884,890        מ"כולל מע

           317,934           320,431מ"מעמ"מע319,634 17%₪

        2,188,134        2,205,321מ"כ כולל מע"סה 2,200,000₪סך התקציב לא יעלה על 2,199,834 ₪כ"סה

           109,407           110,266מ" שכר הפקה כולל מע5% 

        2,297,541        2,315,587מ"כ כולל שכר הפקה וכולל מע"סה

             60,000             512,000 אתרים 5-  איש ב 500- חיוב בגין אי הסדרת רישוי לפי אירוע מעל ל

               3,000עמלה

             10,710מ "מע

             73,710כ"סה

        2,223,831יתרה מאושרת לתשלום 

26500


