
 

 
 

 ירושלים לפיתוח הרשות של מורי הדרך במאגר להיכלל הצעות להגשת הזמנה

  

 כללי .1

בתנאים  העומדיםמוסמכים  דרך מורי בזאת ") מזמינהשותהר(להלן: " ירושלים לפיתוח הרשות

 סיורים מסגרתב הדרכה שירותי למתן שותהר להיכלל במאגר מועמדות להגישהמפורטים בהזמנה זו, 

 ,עיתונאים, (סוכנים ל"ומחו מהארץ ומחליטנים לאורחיםשהרשות מעמידה לרשות הציבור וכן  שונים

 ). "מורי דרך מאגר: "להלן; ועוד התיירות תעשיית אנשי, ממשל אנשי

  מורי דרך במאגר לרישום סף תנאי .2

 :במצטבר הבאים התנאים בכל עומדה מועמד מורי דרך במאגר להיכלל מועמדות להגיש רשאי

  .בישראל כדין הרשום) תאגיד או יחיד( עוסק הינו המועמד .2.1

 ;התיירות משרד מטעם בתוקף ארצי" דרך מורה" רישיון בעל המועמד .2.2

 ;מוסמך דרך כמורהבמתן שירותי הדרכה  לפחות שנים 3של  מקצועי ומוכח ניסיוןבעל  המועמד .2.3

 ;לפחות₪  2,000,000בגבול אחריות של  'ג צד ביטוח למועמד .2.4

 ניהול אכיפת( ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי מנהל המועמד .2.5

 .הנדרשים האישורים כל לרבות, 1976-ו"התשל), מס ותשלום חשבונות

 הבקשות הגשת ואופן הרישום סדרי .3

" מורי דרך למאגר להצטרף בקשה" טופס מילוי יתבצע באמצעות מורי דרך רלמאג רישום .3.1

/  מכרזים: הלשוניות תחת( www.jda.gov.ilבכתובת:  ,הרשות של האינטרנט אתרב מופיעה

, בצירוף המסמכים שיפורטו לקמן כנדרש חתוםמלא וכשהוא  )ומתכננים יועצים, ספקים מאגרי

  .")מסמכי הבקשה(להלן: "

בדואר אלקטרוני לגב' יעל מימון:  לשלוח יש ם, הנדרשי המסמכים בצירוףה, הבקש טופס את .3.2

bid@jda.gov.il  מורי דרךמאגר  –, בציון הנושא "הרשות לפיתוח ירושלים ." 

 לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים: .3.3

במתן שירות  לגבי ניסיונו המקצועי של המועמד בנוסף יש לפרט –פרופיל / קורות חיים  .3.3.1

 . הדרכה כמורה דרך מוסמך

 ת ההדרכה, מקום התמחות בארץ, מקום מגורים,וחומר רקע אודות המועמד, כולל: שפ .3.3.2

 ועוד.  המשרד מגורים ו/או כתובת כתובת

 העתק רישיון "מורה דרך ארצי" בתוקף מטעם משרד התיירות. .3.3.3

ול חשבונות ותשלום ציבוריים (אכיפת ניה לפי חוק עסקאות גופיםהאישורים הנדרשים  .3.3.4

 ., לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור1976-מס), התשל"ו

 העתק תעודת עוסק. .3.3.5



 

 
 

  טופס אישור קיום ביטוח בנוסח המצורף להזמנה זו.  .3.3.6

 בדוא"ל: דקלה נהוראי, מנהלת פרסומים ומדיה, לשאלות והבהרות ניתן לפנות לגב' .3.4

dikla@jda.gov.il ירושלים לפיתוח הרשות"ל "הדואבנושא  לציין יש. 6293627-02טלפון: או ב 

 ".מורי דרך מאגר  –

 מורי דרך למאגר צירוף .4

את המועמדים והמסמכים שהוגשו על  יבדוק") המקצועי הצוות "לןלה( הרשות של מקצועי צוות .4.1

קודם של  סיוןק וניות ביניהם ם,קריטריוני מספר פי על תתבצע המועמדים בחינת כי יצוין .ידם

 משירותים אחרים גופים או/ו שותהר של רצון ושביעות ן,מוניטי ,בתחום ההדרכההמועמד 

 .המועמד ידי על ו,ניתנ אם ו,שניתנ קודמים

 שירותים מקבל או/ו שקיבל גוף לכל לפנות רשאי המקצועי הצוות יהא, זה לעניין כי מובהר .4.2

 .הבקשה טופסל המועמד ידי על צורפו שהמלצותיהם לממליצים ולפנותמהמועמד, 

, לעיל שפורטו הקריטריונים על, היתר בין בהתבסס לגופה בקשה כל יבחן המקצועי הצוות .4.3

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

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

 .כאמור המקצועי

  עדכון המאגר .5

יעודכן באופן שוטף, במענה לבקשות מועמדים להיכנס למאגר. במסגרת העדכון תוכל  מורי דרךמאגר 

אשר אינם  מדריכיםמהמאגר חדשים למאגר ולהסיר  מועמדיםועדת המכרזים לאשר כניסתם של 

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

  במאגר לשימוש והעקרונות שירותים למתן התקשרות .6

על  תתבצע השירותי ההדרכאשר נכללים במאגר לצורך קבלת  התקשרות הרשות עם מדריכים .6.1

 .פי האמור בתקנות חובת המכרזים, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

במסגרת שיקוליה, תהא הרשות רשאית ליתן עדיפות למדריכים שמקום עסקם או מקום מגורם  .6.2

 הוא בירושלים. 

יתבקש לחתום , תבקש לקבל ממנו שירותים בפועל הרשותאשר נכלל במאגר ואשר מורה דרך  .6.3

 .הרשותעל ידי  וייקבע בלעדית יוכןבנוסח ש על הסכם

נוסף  /סמכים דלעיל לרבות כל מסמך חדשהזכות לבקש טרם ההתקשרות המצאת המלרשות  .6.4

 .יוהכל על פי שיקול דעתה הבלעד

מובהר כי הפעלת מדריכים מתוך המאגר על ידי גורמים שאינם הרשות לא תהא באחריות  .6.5

  .הרשות, והמועמדים מוותרים על כל טענה בנושא

הרשות כדי לחייב את הרשות או בניהול המאגר על ידי /מובהר כי אין באמור במסמך זה ו .6.6

או בכל /או להזמין עבודה בהיקף כלשהו ו/יכללו במאגר וילהתקשר עם מי מבין המועמדים ש



 

 
 

מובהר כי הרשות תהא רשאית להתקשר עוד  .או למועמדים/התחייבות אחרת הנוגעת למאגר ו

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


