
  
  

  בדיקת עלויות אירועי יו העצמאות  :הנדו�
  
שיערכו בעוד מספר , בדקתי את העלויות לאירועי יו� העצמאות, י בקשת�"עפ  .1

  .שבועות
  
א� ה� גבוהות או נמוכות , אי� מדד לבחו� את העלויות באופ� אבסולוטי, לצערי  .2

 משו� שלצור� כ� יש לבצע הצעות מחיר נוספות והשוואת, ממחירי השוק
  .דבר שהוא לא ריאלי בשלב זה, מחירי�

אז נערכה , 2004עלויות בשנת הלהשוואת הבדיקה שערכתי מתייחסת , לפיכ�  
הייתה השנה הראשונה בה  2004שנת כש, דיקה יסודית ומקיפה על ידיב

לפיה היא עורכת את האירועי� ג� , העירייה עבדה לפי הקונספציה החדשה
  .אהכ� שקיי בסיס טוב להשוו, השנה

  
מתייחסות למכלול אירועי� של יו� , השוואות העלויות כפי שיפורטו בהמש�  .3

קבלת פני� לראש העירייה ביו� העצמאות וערב יו� , יו� הזיכרו�, השואה
  .2006וג� בשנת  2004ג� בשנת , העצמאות

  
לאירועי יו� העצמאות  התקציב שנקבעכי , ראוי לציי� בטר� אכנס לפרטי�  .4

לפי החומר שהוגש לעיוני  הביצוע המתוכנ� .� 1,200,000 � כל השנה עומד ע
מ "כולל מע'  105,000 % כולל אבטחה בסכו� של כ( � 1,384,000 �כעומד על 

  כ� שהביצוע מהווה, )מ"מע +'  100,000 %וכולל פירסו� בסכו� של כ
� 184,000 � חריגה של כ  .  
ואילו  ,� 1,061,668על  ביצוע האירועי עמד 2004כי בשנת , ראוי לציי� עוד  

� 1,384,000 �לככאמור יגיעו  ,י המתוכנ�"עפ 2006 העלויות בשנת , סכו
 � בכ ובאחוזי גבוה, 2004מהעלויות בפועל בשנת �  322,332 �בכ בוהשהינו ג

  .מהעלויות המתוכננות השנה ,אחוז 30
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העלויות העודפות נמצאות בתחו�  כי עיקר, עולההפרטנית מהבדיקה   .5

  :ולהל� הפירוט, הלוגיסטי
  

' מס
  'סד

  עלויות מתוכננות  2004עלויות   נושא
  2006 � ל

  הפרש

  'ד  'ג  'ב  'א
  +   8,042  '    17,199  )1(          '    9,157        אוטובוסי�  .1
  + 13,300  '     16,000               '    2,700        עבודות עפר  .2
  +   9,064  '     10,000               '       936        גרר  .3
  + 47,318  '   100,000 %כ          '  52,682        פירסו�  .4
תיעוד ושיכפול   .5

  קלטות מוסינזו�
      1,000    '               5,000     '  4,000   +  

  + 50,000  '   50,000               %%%%%   )2(    גלוני�ידגלי� וד  .6
  + 10,000  '    10,000               %%%%%          ציוד לבמות  .7
  + 10,000  '   10,000               %%%%%   )3(    שונות  .8
  '  151,724  ' 218,199               ' 66,475       כ"סה  .9
  

  שנתאוטובוסי� ב 8לעומת  אוטובוסי� 15מתוכנני�  2006בשנת     )1(  :הערות
  אומנ� צרי� להגדיל את .לא בטוח שיש צור� בכמות זו. 2004           

  הכמות( אוטובוסי� 15 %א� לא ל, 2005לאור הניסיו� משנת  הכמות           
  ).הזיכרו� את ההסעות ביו�אינה כוללת            
  

  בסעי/ חשמל הה כלוליתתליית הדגלי� והדיגלוני� הי, 2004בשנת     )2(      
  לא הייתה .ג� השנה, ' 150,000בסכו� של מחר שמתו ,קישוטו           
  .לנושא זה עלות נוספת           
  

  בהתחשב בכ� .'ונות וכוסעי/ שונות צרי� להיות מיועד לניקי    )3(      
  שונותבסעי/ '  20,000ושוריינו עוד , ' 5,000הוקצו שלניקיונות            
  ,' 10,000 א� שיריו� נוס/ זה שלברור  הרי שלא, תרבות' של מח           
  .1נחו           
  
נית� , בסעיפי� שפורטו לעיל 2004י העלויות בשנת "מהנתוני� עולה כי עפ  .6

  .' 150,000 %לחסו� לכאורה כ
  
נראה לי שיש , ג� א� הנתוני� לא משקפי� במאת האחוזי� את המציאות  .7

  .ולהוזיל את העלויות ככל שנית�, לבצע בדיקה על בסיס נתוני� אלה

                                           


