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 מרתון ישראל חברת  - מרוץ הבוז'ולה ל   חוות דעת עבור הליך לקביעת ספק יחיד -הנדון
 

 . במועצה אזורית גזר   1 -התקיים מרוץ הבוז'ולה ה , 2019  בשנת  .1
אווירת קרנבל   -, מדובר בחוויה ספורט לאירוע שמעבר כיוון מסוגו מרוץ זה, הינו מרוץ ייחודי 
, ריצה בין כרמים, הרצים מגיעים למרוץ עם שלל תחפושות,  לוקאליהמלווה בנקודות שתיית יין  

 שוק איכרים של יצרנים מקומיים ברחבת ההתכנסות ועוד. 

הוכתר כהצלחה מסחררת, משך אליו משתתפים רבים ובכוונת המועצה   2019המרוץ בשנת  .2
 "מרוץ הבוז'ולה של המועצה האזורית גזר". -ית ולמתגו כלערוך את המירוץ בשנ 

  הזכויות  בעלו מפיקהעלה כי  2020והן בשנת  2019בשנת הן מבדיקה שנערכה ע"י המועצה,  .3
  לעדיות באשר קיבלה  עם חברת מרתון ישראל  בלעדייצר שיתוף פעולה  "מרוץ בוז'לה" במותג

   להפקת מרוץ זה בישראל, תוך שימוש בשם המותג והקונספט.

מבדיקה שנערכה על ידי, נמצא כי לא חל שינוי במעמד החברה והיא עודנה הזכיינית הבלעדית   .4
   .2029מצ"ב מסמך בלעדיות בין שני הספקים בתוקף עד לשנת  של מרוץ הבוז'ולה בישראל.

הצרפתי, עלה כי ישנה   נשיא הבוז'ולה ו  ברת מרתון ישראלחמבדיקה מקדמית שנערכה מול  .5
המיועד להתקיים במהלך  בשנית  קיים את המרוץ במועצה אזורית גזר ל נכונות מצד החברה 

 .  2020 אוקטובר  חודש 

הצרפתית  הופק בשיתוף פעולה צמוד של חברת ההפקה  2019יצוין לעניין זה כי המרוץ בשנת  .6
השטחים הירוקים והמרהיבים  שאף הגיעה למרוץ והתרשמה עמוקות מההפקה המקומית ומ

מתאימה לערכי  כמות היקבים המקומיים אשר ניתן לבצע עימם שיתוף פעולה כן מובמועצה 
 המרוץ.  

₪ שהינו סכום סביר עבור הפקת מרוץ   1,000,000-עלות ההפקה המשוערת הינה על סך של כ  .7
  200,000 -כסך של על  ת מדאנ בעלות ההפקה  השתתפות מועצה אזורית גזרזה. כדוגמת מרוץ 

.₪ 

בישראל  והיחידה ובשל היות חברת מרתון ישראל בעלת הזכויות הבלעדית לאור האמור,  .8
, עמדתי היא כי חברת  ובהתאם למסמך שנמסר למועצה המצ"ב לחוו"ד  –  הבוז'להלהפקת מרוץ  

מרתון ישראל הינה ספק יחיד להפקת מרתון בוז'ולה בישראל. מבוקש בזאת אישור וועדת  
המכרזים לאישור התקשרות עם הספק בפטור ממכרז בשל היותו ספק יחיד וזאת בשים לב לכך  

 שלא חל שינוי בנוגע לזיכיון הספק לערוך את המרוץ.  

הציג בפני המועצה אישור לפיו הוא בעל הזיכיון עד לשנת    בשים לב לכך שהספק   עוד מבוקש, כי  .9
שנים, כאשר בכל שנה,   5, מבוקש כי תאושר התקשרות בפטור "ספק יחיד" לתקופה של 2029

ככל שהמועצה תהיה מעוניינת לערוך מרוץ "בוז'ולה" היא תהיה רשאית להתקשר עם החברה,  
   יך התקשרות עם ספק יחיד.בהסכם חדש לצורך הפקת המרוץ מבלי לפרסם בשנית הל 

 
     בברכה, 

 רותם אלקובי, 
 תרבות, נוער וספורט,  -קהילה   אגףמנהל 
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