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 לאירועי בר מצווה יקליזמושירותי ליווי להיכלל במאגר  הצעות להגשת פנייה

 קרן למורשת הכותל המערביה של

 

  כללי .1

העומדים בתנאים המפורטים  נגנים"( מזמינה בזאת הקרןהקרן למורשת הכותל המערבי )להלן: "

יקלי לאירועי בר מצווה זליווי מולמתן שירותי זו, להגיש מועמדות להיכלל במאגר הקרן  פנייהב

 ."(מאגר נגני בר מצווה")להלן  בר מצווה שהקרן מפיקה אירועי במסגרת

 נגני בר מצווה במאגר לרישום סף תנאי .2

התנאים  בכלמועמד העומד, במצטבר, נגני בר המצווה רשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר 

  להלן:המפורטים 

  .לאירועיםיקלי זמוליווי לפחות במתן שירותי  שנההמועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של  .2.1

 ושני נגנים נוספים לפחותבעלי תפקידים לפחות, הכולל את המועמד שלושה למועמד צוות של  .2.2

 לאירועים.יקלי זמומתן שירותי ליווי בבעלי ניסיון מקצועי ומוכח של שנה לפחות 

-)מתקיימים יחסי עובד על בעלי התפקידים שאינם המועמד להיות מועסקים על ידו במישרין

 מעסיק( או כעצמאים )פרילנסרים(.

הציוד פירוט תכולת השירותים ו -'בהכולל לפחות את המפורט בנספח יקלי זמוציוד למועמד  .2.3

  הטכני.

 למאגר נגני בר מצווהדרישות חובה לרישום  .3

 1976.-חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ואישור ניהול ספרים לפי  .3.1

  הבקשות הגשת ואופן הרישום סדרי .4

בהתאם להוראות  11.8.2022יום מ החל נגני בר מצווהניתן להגיש בקשה לרישום במאגר  .4.1

 "(. תקופת ההרשמה)להלן: "המפורטות בסעיף זה 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הקרן להאריך את מועד תקופת ההרשמה או לקבוע תקופות 

והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של הרשמה נוספות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 הקרן.

נגני בר  למאגר להצטרף טופס "בקשה הגשת יתבצע באמצעות נגני בר מצווהלמאגר  רישום .4.2

המכרזים של הקרן, בכתובת:  זו ומפורסם באתר פנייהל א' " המצורף כנספחמצווה

https://drushim.thekotel.org (" :מאגריםתחת הלשונית" ) ,כשהוא מלא וחתום כנדרש

 "(.מסמכי הבקשה)להלן: " לקמן כדבצירוף המסמכים שיפורטו 

https://drushim.thekotel.org/
https://drushim.thekotel.org/
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בצירוף המסמכים הנדרשים, יש להגיש באופן מקוון באמצעות אתר , את טופס הבקשה .4.3

 רנט של הקרן, בכתובת שלעיל. האינט

 לטופס הבקשה יצורפו המסמכים והחומרים הבאים:  .4.4

יש לפרט בנוסף לגבי ניסיונו המקצועי של המועמד, לרבות שנות  – פרופיל / קורות חיים .4.4.1

 יקלי באירועים.זליווי מו ניסיון ותחומי התמחות, במתן שירותי

יש לפרט לגבי ניסיונו המקצועי של כל אחד  -פרטי הצוות המוצע למתן השירותים .4.4.2

 מחברי הצוות במתן שירותים, כנדרש בתנאי הסף, כמפורט לעיל. 

  יקלי של המועמד ונגני המשנה.זהציוד המורשימת  .4.4.3

ניסיון, פירוט אודות זמינות, ניידות וקירבה שנות  :חומר רקע אודות המועמד, כולל .4.4.4

  .פיזית לעיר העתיקה

  .1976-התשל"ו, לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור ניהול ספרים  .4.4.5

 כל מידע נוסף רלוונטי. .4.4.6

בכתובת: , הדוא"לת באמצעו גינזברג אפרת לגב' לפנות לשאלות והבהרות ניתן .4.5

efrat@thekotel.org .מאגר נגני בר  –הקרן למורשת הכותל המערבי " יש לציין בנושא הדוא"ל

 מצווה". 

  נגני בר מצווה למאגר צירוף .5

יבדוק את המועמדים והמסמכים שהוגשו  ("הצוות המקצועי" להלן:)צוות מקצועי של הקרן  .5.1

הצוות המקצועי יצפה באירוע של המציע ובהתאם להתרשמותו תאושר או תישלל על ידם. 

 הצטרפות המציע למאגר.

כי לעניין זה, יהא הצוות המקצועי רשאי לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל שירותים מובהר  .5.2

 . מהמועמד

הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה בהתבסס, בין היתר, על הקריטריונים שפורטו לעיל,  .5.3

ויחליט באם לצרף את המועמד למאגר. מובהר כי לצוות המקצועי קיים שיקול דעת מוחלט 

ובלעדי האם להוסיף מועמד למאגר, והמועמד מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות הצוות 

 המקצועי כאמור. 

 עדכון המאגר .6

יעודכן באופן שוטף, במענה לבקשות מועמדים להיכנס למאגר. במסגרת  נגני בר מצווהמאגר  .6.1

כן להסיר מועמדים חדשים למאגר ו מועמדיםלאשר כניסתם של  הקרן תהא רשאיתהעדכון 

 .אשר אינם עומדים עוד בתנאי הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי רשומים

mailto:efrat@thekotel.org
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  במאגר לשימוש והעקרונות יםלמתן שירות התקשרות .7

במאגר לצורך קבלת שירותים תתבצע בהתאם לשיקול דעתה  הנגניםהתקשרות הקרן עם  .7.1

 הבלעדי של הקרן. 

במסגרת שיקוליה, תהא הקרן רשאית ליתן עדיפות להתקשרות עם הרשומים במאגר, אשר  .7.2

 מתקיימים בהם אחד או יותר מהקריטריונים הבאים: 

 ;זמינות גבוהה .7.2.1

 ;וקירבה פיזית לעיר העתיקה ניידות .7.2.2

 ;מספר נגנים .7.2.3

 .כיוצ"בגיוון בכלי הנגינה ו .7.2.4

 'ג התמורה שתשולם בגין השירותים תהא על פי התעריפים הקבועים במחירון המצורף כנספח .7.3

האינטרנט של הקרן. הקרן תהא רשאית לעדכן מעת לעת את  זו ומפורסם באתר פנייהל

 גר. המחירון והודעה על כך תימסר לרשומים במא

הרשום במאגר אשר הקרן תפנה אליו לקבלת שירותים בפועל, יתבקש לחתום על הסכם  נגן .7.4

 .בנוסח שיוכן וייקבע בלעדית על ידי הקרן

לקרן הזכות לבקש טרם ההתקשרות המצאת המסמכים דלעיל לרבות כל מסמך חדש/ נוסף  .7.5

 והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

על ידי גורמים שאינם הקרן לא תהא באחריות הקרן,  מתוך המאגר הנגניםמובהר כי הפעלת  .7.6

 והמועמדים מוותרים על כל טענה בנושא. 

מובהר כי אין באמור במסמך זה ו/או בניהול המאגר על ידי הקרן כדי לחייב את הקרן להתקשר  .7.7

עם מי מבין המועמדים שייכללו במאגר ו/או להזמין עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכל התחייבות 

וגעת למאגר ו/או למועמדים. עוד מובהר כי הקרן תהא רשאית להתקשר עם נותני אחרת הנ

 שירותים נוספים שאינם נכללים במאגר, על פי שיקול דעתה המוחלט. 

 תנאים כלליים .8

 יום.  45כנגד הצגת חשבונית מס כדין, בתנאי שוטף +  התמורה תשולם .8.1

שעות קודם  24בתשלום כלשהו עד ללא חיוב  לאירוע פנייהמובהר כי הקרן רשאית לבטל כל  .8.2

מועד האירוע  שעות קודם 24-לאירוע פחות מ פנייהמועד האירוע. ככל והקרן תבטל את ה

 .פנייהמערך ה 25%תשלם 
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לא יחייב את הקרן בתשלום, גם במידה או מצב בריאותי ביטול בגין כח עליון או מצב בטחוני  .8.3

 לפני מועד האירוע.שעות  24 -פחות מובוצע 

שעות קודם מועד האירוע. ביטול לאחר פרק  72ביטול האירוע מצד המציע יתבצע עד כי  מובהר .8.4

 הקנסות.נספח  -'ד נספחזמן זה יחייב את המציע בקנס, כמפורט ב

, פנייהשרות בלתי הולם, אי עמידה בפרטי ה, בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות, כגון איחור .8.5

להפעיל מנגנון קנסות ו/או יק את ההתקשרות להפס, רשאית הקרן ביטול אירוע ברגע האחרון

 הקנסות.  נספח -'ד בנספחבהתאם לפירוט בטבלה המצורפת 

מבחינת מבחינת קשיי גישה הן  כי אזור העיר העתיקה והכותל המערבי בפרט מורכב מודגש .8.6

מתחייבת כלל לסידורי חניה בעיר  אינהחנייה. הקרן מקומות תנועה והן מבחינת העומסי 

ולמציע לא תהיה כל טענה כלפי הקרן ברחבת הכותל   לעיתים תתאפשר פריקה בלבד. העתיקה

 בעניין.

תכנו איחורים של יבשל מורכבות במציאת אזורי חניה ובנגישות לעיר העתיקה, יעוד מובהר כי  .8.7

עלויות המתנה של  יםכוללנספח המחירון  -'גהמפורטים בנספח ה. המחיר ומשפחות בר המצו

 .המאחרת חהשפעד חצי שעה למ

  



 בס"ד 
  

  

    
 מצווה בר נגני למאגר להצטרף בקשה טופס -' א נספח

 

: הבאים הפרטים את למלא יש  

 

: _________________________________________________המבקש שם  

: ________________________________________תאגיד מספר /זיהוי מספר  

______________________________________________________: כתובת  

: ___________________________________פקס: _______________ טלפון  

Email ______________________________________________________:  

 

וכן בגין כל נזק לגוף או  טעות או/ו מחדל או/ו מעשהכל  בגין דין פי-על ועלי המוטלת בחבות ישא המבקש .1

, והוא זו פנייה פי על שירותיםה לביצוע בקשר או/ו בגין ומטעמ מהבאיםעל ידי  או/ולרכוש שייגרם על ידו 

 .כאמור תביעה או הוצאה, נזק כלבגין  הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן: "הקרן"( את הישפ

 

 בהתאם  המבקש מאחריות לגרוע כדי או/ו כלשהי אחריות הקרן על להטיל כדי בפנייה זו האמור בכל אין .2

מכל סוג שהוא  נזק לכל אחריותמכל  הקרן , והמבקש פוטר בזאת אתדין ולכל זו התחייבות להוראות

  מתן השירותים. עם בקשר' ג צד לכל או/ו למבקש שייגרם

 

 נגני בר מצוה, במאגר להיכלל בקשות להגשת פנייהב כמפורט הנדרשים המסמכים כל את זה בקשה לטופס לצרף יש

יקלי של המועמד ונגני זהציוד המורשימת , פרטי הצוות המוצע למתן השירותיםקורות חיים, /פרופיל: לרבות

 .המבקש בבחירת לסייע שיכול נוסף רלוונטי מידע וכל ספרים ניהול אישור, המועמדחומר רקע אודות  ,המשנה

 

 

 

________________________ 

 המבקש חתימת  
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 השירותים ופירוט הציוד הטכני תכולת  -'בספח נ

יקלי לאירועי בר מצווה שמפיקה הקרן למורשת הכותל המערבי באיזור זנגני בר המצווה יספקו ליווי מו

 העיר העתיקה.

אירועי בר המצווה מתקיימים בד"כ במועדים בהם קוראים בתורה. בימי שני וחמישי באופן סדיר, וכן 

 חודשים, חנוכה ועוד.בראשי 

 :כתנאי חובה להצטרפות למאגר -לי נדרשקיזציוד מו

 .או דומה לו על פי עדכון המזמין מראש תוף דג'מבה אפריקאי ▪
  .דרבוקות או תופים אחרים 30 ▪
 .(מטר אחד לפחות)שופר אנטילופה  ▪
 .(יםהמוצע ם)יש לפרט את הכלי כלי נשיפה 10 ▪
 עמודים לליווי האירוע. 4חופה בעלת  ▪
 לבוש לבן אחיד לכל הנגנים. ▪

 

 :יקלי יכלול בין היתרזהליווי המו

, של נגן אחד או שניים לכל אירוע יקלי של משפחות בר המצווה משער יפו או משער ציוןזליווי מו -

(, תוך הובלת התהלוכה בשירה ונגינה של שירים בעל אופי דתי ומסורתי פנייה)בהתאם למבוקש ב

 בי. עד לכניסה לרחבת הכותל המער

דקות. על מבצע השירות להמתין למשפחה באתר כרבע  30-התהלוכה הינו כ משךהאירועים:  משך

 בגיןדקות  30שעה קודם מועד האירוע שנקבע. כמו כן, הספק יתחייב להמתין פרק זמן של עד 

 .אפשריים איחורים

הרקדת הקהל פעילות המתקיימת באחד מאולמות העיר העתיקה, וכוללת  -מעגל מתופפים -

איש יוביל  25מעגל של עד  .מראש פנייהבכפוף ל סדנת תיפוף לילדי בר המצווהבאמצעות הנגן, וכן 

 .נגן מוביל אחד נוסףאיש נוספים יתווסף  25לכל נגן מוביל אחד, 

שעות לפני  24-הנגן יקבל פרטי קשר של המשפחה אותה הוא עתיד ללוות וייצור עמם קשר טלפוני כ

 להיכרות ועריכת תיאום ציפיות. האירוע,

בכל הנוגע להרחבה או שינוי היקף השירותים )למשל הוספת נגן( יהיה המציע כפוף לאישור יצוין כי 

 הקרן בלבד. לא ניתן לערוך תיאומים אלו מול המשפחות. 
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 נספח ג'- מחירון

 
 משער אירוע לליווי מחיר

המועמד ונגן אחד  כולל האשפות
 נוסף

  כולל מע"מ₪  600

 כולל מע"מ₪  300 נוסף נגן כל עבור מחיר
 משער האירוע ליווי בגין תוספת

 ציון
 נגן לכל כולל מע"מ ₪ 100

)מוביל  מתופפים מעגל עבור מחיר
 (אחד

 כולל מע"מ₪  1,200

 נוסף מוביל כל עבור מחיר
 25של  מתופפים מעגל לפעילות

 נוספים איש

 כולל מע"מ₪  400
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 מנגנון קנסות -'דנספח 

 קנסהסכום  מהות

 דקות  15קנס על איחור מעל 

 

250  ₪ 

 ₪  250   פנייהבפרטי העמידה אי קנס על 

 ₪  250 קנס בגין שירות בלתי הולם )גערות, צעקות, יחס בלתי אדיב(

 ₪  500 שעות בטרם קיום האירוע 72ללא עדכון  ביטול אירועקנס על 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


