
 בס"ד 
  

 
 מורי דרך להיכלל במאגר  הצעות להגשת פנייה

 קרן למורשת הכותל המערביה של

 

  כללי .1

העומדים מוסמכים  מורי דרך"( מזמינה בזאת הקרן)להלן: " , ע"רהקרן למורשת הכותל המערבי

סיורים מתן שירותי הדרכה בלזו, להגיש מועמדות להיכלל במאגר הקרן  פנייהבתנאים המפורטים ב

 ."(דרך מורי מאגר" )להלן: הקרןשונים של 

 מורי דרך במאגר לרישום סף תנאי .2

התנאים המפורטים  בכלמועמד העומד, במצטבר, מורי הדרך רשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר 

  להלן:

 .1975-( כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ותאגיד או יחיד)עוסק הינו  ועמדהמ .2.1

 .התיירות משרד מטעם בתוקףארצי"  דרך מורה" רישיוןהמועמד הינו בעל  .2.2

 במאגר מורי דרךדרישות חובה לרישום  .3

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

  הבקשות הגשת ואופן הרישום סדרי .4

בהתאם להוראות המפורטות  7.9.22יום מ החל מורי דרךניתן להגיש בקשה לרישום במאגר  .4.1

 .בסעיף זה

" מורי דרך למאגר להצטרף טופס "בקשה הגשת יתבצע באמצעות מורי דרךלמאגר  רישום .4.2

המכרזים של הקרן, בכתובת:  זו ומפורסם באתר פנייהל א' נספחהמצורף כ

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

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

בצירוף המסמכים הנדרשים, יש להגיש באופן מקוון באמצעות אתר , את טופס הבקשה .4.3

 האינטרנט של הקרן, בכתובת שלעיל. 

 לטופס הבקשה יצורפו המסמכים והחומרים הבאים:  .4.4

 .התיירות משרד מטעם בתוקףארצי"  דרך מורה" העתק רישיון .4.4.1

 שירות במתן המועמד של המקצועי ניסיונואת  בנוסף לפרט יש -פרופיל / קורות חיים .4.4.2

 .מוסמך דרך כמורה הדרכה

רקע אודות המועמד, כולל: שפות ההדרכה, מקום התמחות בארץ, מקום  חומר .4.4.3

 מגורים, כתובת מגורים ו/או כתובת המשרד ועוד. 

 .עוסק תעודת העתק .4.4.4

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

 כל מידע נוסף רלוונטי. .4.4.6

https://drushim.thekotel.org/
https://drushim.thekotel.org/
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יש לציין . thekotel.orgmiriz@בכתובת: , הדוא"לת באמצעו לפנות לשאלות והבהרות ניתן .4.5

 ".מורי דרךמאגר  –הקרן למורשת הכותל המערבי " בנושא הדוא"ל

  מורי דרך למאגר צירוף .5

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

לבחינת התאמתו להצטרפות למאגר מורי יזמן את מורה הדרך לראיון הצוות המקצועי על ידם. 

ידע, במהלך הראיון ייבחנו בין היתר הקריטריונים הבאים:  .הדרך של הקרן למורשת הכותל

מורכבות בהדרכה, שפות, הכרות עם השטח, יכולת בין אישית והתמודדות עם סיטואציות 

 .ועוד זמינות להדרכה בפועל

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

 . מהמועמד

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

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

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  מורי הדרךמאגר  .6.1

כן להסיר מועמדים חדשים למאגר ו מועמדיםשל  לאשר כניסתם הקרן תהא רשאיתהעדכון 

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

  במאגר לשימוש והעקרונות למתן שירותים התקשרות .7

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

 הבלעדי של הקרן. 

הרשומים מורי הדרך במסגרת שיקוליה, תהא הקרן רשאית ליתן עדיפות להתקשרות עם  .7.2

זמינות, התאמה לאופי במאגר, אשר מתקיימים בהם אחד או יותר מהקריטריונים הבאים: 

 .הקבוצה, משוב חיובי

 'ג נספחהתמורה שתשולם בגין השירותים תהא על פי התעריפים הקבועים במחירון המצורף כ .7.3

האינטרנט של הקרן. הקרן תהא רשאית לעדכן מעת לעת את  ו ומפורסם באתרז פנייהל

 המחירון והודעה על כך תימסר לרשומים במאגר. 

לקרן הזכות לבקש טרם ההתקשרות המצאת המסמכים דלעיל לרבות כל מסמך חדש/ נוסף  .7.4

 והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

מתוך המאגר על ידי גורמים שאינם הקרן לא תהא באחריות מורי הדרך מובהר כי הפעלת  .7.5

 הקרן, והמועמדים מוותרים על כל טענה בנושא. 

מובהר כי אין באמור במסמך זה ו/או בניהול המאגר על ידי הקרן כדי לחייב את הקרן להתקשר  .7.6

ות עם מי מבין המועמדים שייכללו במאגר ו/או להזמין עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכל התחייב
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אחרת הנוגעת למאגר ו/או למועמדים. עוד מובהר כי הקרן תהא רשאית להתקשר עם נותני 

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

 תנאים כלליים .8

)הקרן תשתדל לשלם יום  45כנגד הצגת חשבונית מס כדין, בתנאי שוטף +  התמורה תשולם .8.1

 לכך(. מתחייבתיום אולם אינה  30בתוך פרק זמן של שוטף + 

בערב  24:00ללא חיוב בתשלום כלשהו עד הדרכה ל פנייהמובהר כי הקרן רשאית לבטל כל  .8.2

 .ישולם למורה הדרך תשלום מלא לאחר זמן זה פנייה. ככל והקרן תבטל את הקודם הסיור

לא יחייב את הקרן בתשלום, גם במידה או מצב בריאותי ביטול בגין כח עליון או מצב בטחוני  .8.3

  בערב קודם הסיור. 24:00לאחר השעה ובוצע 

מורה   .למורה הדרך הדרכת סיור חלופיעשויה להציע הקרן במקרה של ביטול סיור פתאומי  .8.4

 .דרך שיסרב להדריך את הסיור החלופי לא יקבל תמורה בגין הסיור המבוטל

מבחינת מבחינת קשיי גישה הן  כי אזור העיר העתיקה והכותל המערבי בפרט מורכב מודגש .8.5

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

. העתיקה
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 מורי דרך למאגר להצטרף בקשה טופס -' א נספח

: הבאים הפרטים את למלא שי  

 

_________________________________________________: המבקש שם  

: ________________________________________תאגיד מספר /זיהוי מספר  

: ______________________________________________________כתובת  

: ___________________________________פקס: _______________ טלפון  

Email ______________________________________________________:  

 

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

לרכוש שייגרם על ידו ו/או על ידי מהבאים מטעמו בגין ו/או בקשר לביצוע השירותים על פי פנייה זו, והוא 

 הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן: "הקרן"( בגין כל נזק, הוצאה או תביעה כאמור. ישפה את

 

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

להוראות התחייבות זו ולכל דין, והמבקש פוטר בזאת את הקרן מכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא 

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

 

מורי  במאגר להיכלל בקשות להגשת פנייהב כמפורט הנדרשים המסמכים כל את זה בקשה לטופס לצרף יש

רקע  חומרקורות חיים, /פרופיל, התיירות משרד מטעם בתוקףארצי"  דרך מורה"העתק רישיון : לרבות הדרך

 וכל מידע רלוונטי נוסף כמפורט במסמך הבקשה. עוסק תעודת העתק ,אודות המועמד

 

________________________ 

 המבקש חתימת  
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 השירותים תכולת  -'בספח נ

הקרן למורשת הכותל מפעילה אתרי תיירות שונים ברחבי העיר העתיקה, וסיורים בירושלים. קיימים 

 סיורים למשפחות, סיורי קבוצות, סיורים לתנועות נוער ועוד.

פרילנסרים שילוו את בתקופות העומס נדרשת הקרן לתגבור מערך ההדרכה שלה באמצעות מורי דרך 

 הסיורים.

בסיפור  בעיקרב במרחב העיר העתיקה ואתרי הכותל המערבי. ההדרכה תעסוק ולרתיערך ההדרכה 

 ההיסטורי והארכיאולוגי של המקום תוך קישור התוכן לשרשרת הדורות של העם היהודי.

 תקופות עומס עיקריות:

 תקופת הסליחות -

 חג החנוכה -

 נים במהלך השנה.בנוסף יידרשו תגבורים מזדמ

 שעות 4אורך סיור ממוצע: עד 

 שעות 8סיור פרימיום: עד אורך 

 

 

 

  



 בס"ד 
  

 
 נספח ג'- מחירון

 
 כולל מע"מ ₪ 672 שעות 4סיור עד 
 כולל מע"מ₪  960 שעות 8סיור עד 

יש לדווח על  -מדריכים שנוסעים בתחבורה ציבורית החזרי נסיעות
 ציבורית.   תחבורה תעריפי לפי הנסיעות בחשבונית

 
בלילה או עם תום התחבורה  00:00לאחר השעה 

הציבורית ישולמו החזרים על מונית בירושלים 
 .בלבד, בהגשת קבלה

 
הסכום הכולל לנסיעות בתחבורה ציבורית ובמונית 

 ₪.                                                       100עד   - גם יחד
 

בתוך החשבונית את סכום הנסיעות יש להכניס 
 צילום של קבלה.לקרן ולהעביר 

 
 

הסכומים המפורטים במחירון לעיל הינם ברוטו למתן כל השירותים המפורטים בפנייה זו  .1
 והינם כוללים את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה, ישירה או עקיפה, לשם מתן השירותים.

 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין  מבקשכדי ליצור בין ה האו בתנאי מתנאי וז פנייהאין ב .2
 מבקששלוח ו/או שותפות, וכי ה-ו/או שליח סיקמע-יחסי עובד הקרן וכל הבאים מטעמה,

 כספק עצמאי לכל דבר ועניין. וז פנייהיבצע את כל התחייבויותיו נשוא 
 

 

 

 

 

 
_______________________ 

 המבקש חתימת  

 
 


