פרסום החלטה על התקשרות שלא באמצעות מכרז
שם הספק :עיריית הרצליה.
שווי ההתקשרות.₪ 470,000 :
סיווג ההתקשרות :התקשרות עם רשות מקומית לפי תקנה  )16(3לתקנות חובת מכרזים.
פרטי ההתקשרות:
פרויקט "אתנה הולכות רחוק" הינו פרויקט שמתקיים ברשות מקומית אשר מגיעות אליו בין  6,000-8,000נשים (שנה
שעברה האירוע התקיים בתל אביב והגיעו כ 10,000 -נשים).
כ 3,500 -נערות מגיעות דרך התאחדות הספורט לבתי הספר המסיעה את כולן למקום (הנושא הנ"ל בטיפול ישיר של
ההתאחדות באירוע)
הפעילות כוללת:








צעדה של  3-5ק"מ בתוך הפארק
רישום וקליטה
מתחמי פעילות כגון הפנינג ספורט כדוגמאות אירובי ,תיפוף אקטיבי וכד'
במה מרכזית של פעילות בה יש חברה מפעילה
מנחת האירוע (בשנים אחרונות היו מירי נבו /רותם ישראלי)
מתחמים חשיפת ענפים והתנסות תלוי שת"פ של איגודי ספורט כגון :אופניים ,גלגליות ,ג'ודו ועוד (לא מובטח
שיתקיים).
אזור מסחרי קטן (אקספו) למכירה בתחום הספורט  -תלוי יכולת הרשות הנבחרת.

הפעילות צפויה להתקיים ב 25באוקטובר .2019

נימוק הסיווג:
לאחר שנבחנה התאמת הרשות העירונית ויכולותיה בקשר עם ההתקשרות ,על בסיס הנימוקים הבאים:
-

-

הרצליה ,הינה רשות מקומית בשרון הדרומי  ,לפי נתוני הלמ"ס ) ) 2017בדירוג של 8
בעלת יכולת תקציבית לקיים אירוע בסדר גודל כ"אתנה הולכות רחוק"
הרשות נגישה ונמצאת בן הכבישים  2ו  , 4כביש נתיבי אילון חוצה את הרשות.
תחנת הרכבת הרצליה הינה סמוכה לפארק הרצליה – מרחק הליכה.
פארק הרצליה – על שטח של כ  700דונם בו ניתן ללא קושי לקיים האירוע  ,כולל צעדה מסורתית .
הרצליה הינה רשות המקדמת שנים רבות ספורט עממי ותחרותי.
בתחומה נכללים  ,המרכז האולימפי לקליעה ,מרכז הטניס ,מרכז סקווש ,אגודות תחרותיות בעלות
מסורת הישגים ענפה ) כדורסל ,כדוריד  ,טניס ,שחייה ,שייט ועוד( .
לרשות ניסיון רב בקיום אירועים רביי משתתפים ומשתתפות לקהילה בכלל ופעילות גופנית וספורט
בפרט מרוץ הרצליה – כ  5,000משתתפים ) מרוץ עממי ותחרותי( ,צעדת הרצליה – צעדה מסורתית
שהתקיימה שנים רבות  4,000-5,000משתתפים ,יום לקהילה – אירוע מסורתי בחודש מאי למשפחות
וילדים צעירים ,גן מפעילות מגוונת כ –  6000איש ,טריאתלון נשים הרצליה – אירוע תחרותי מסורתי
ייעודי לנשים – כ  1,200נערות ונשים  ,לוקחות חלק באירוע.
ברשות מתקיימים אירועים המוניים נוספים בארגון אגף תרבות ,נוער וספורט  ,כדוגמת אירועי מוסיקה
בקיץ בהשתתפות כ –  8,000איש בכל מופע .
הרשות תקצבה את האירוע באופן בו ניתן לקיימו באופן מיטבי
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