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 סיור עצמאי תאישור הדרכבקשה ל
 במסגרת פרויקט משרד התיירות

 :_________________תאריך הגשה ____________________________:______המגיששם 

  ______________________ :מספר רישיון מורה דרך

 10לא יאושרו יותר מ ) הפעמים בהם הדרכת או שובצת להדרכות במסגרת הפרויקט ______מספר 

 בכל המסגרות (.סיורים בפרויקט  20המכסה היא עד הדרכות עצמאיות למורה דרך. 

 :דגשים ותנאים לקבלת אישור לסיור עצמאי

להגיע  ולאחר קבלת אישור (,איש 15מינימום בקשה זו מאפשרת לכם לארגן קבוצה באופן עצמאי ) •

 לאתרי רט"ג, ולקבל תשלום על ההדרכה מתוך תקציב ההדרכות של משרד התיירות.  עם הקבוצה

 סיורים עירוניים מתוך חמשת הבקשות לסיורים עצמאיים. ד שניניתן לשלב ע – !!!חדש •

טבריה,  עפולה, ,תל אביב, ירושלים, חיפה, עכו :בלבדהסיורים יכולים להתקיים בערים הבאות  •

 בהמשך יתווספו ערים נוספות. חולון, ערד ,חדרה, עין קשתות )בגולן(, נתניה, רמלה

 מויפורסופרטי מורה הדרך )שם, טלפון, מייל( הסיור בשליחת טופס זה, מורה הדרך מאשר ש •

אפשר למשתתפים נוספים לפנות אליו על ומשרד התיירות על מנת ל רט"גהאינטרנט של באתר 

 .להצטרף לסיורמנת 

תשלח לנו את תיאור הסיור ותאריך מתוכנן ואנו נפרסם אותו  – לארגן קבוצה מצליחאם אינך  •

 באתר עם פרטיך על מנת שקהל פוטנציאלי יצור עימך קשר.

 רישום המשתתפים יתבצע ע"י מורה הדרך באופן ישיר מולו.  •

 לנרשמים.במידה והסיור מבוטל עליו להודיע על כך באופן עצמאי  •

יש לציין למשתתפים ששכר ההדרכה אין לגבות מהמשתתפים שכר הדרכה!!!  –חשוב מאד  •

 משולם מפרויקט ההדרכות של משרד התיירות

 בסיור בדף הרישום בקישור: משתתפים 10לרשום לפחות  יש -לצורך בקרה  •

parks.org.il/article/harshamahttps://www./ שם מורה הדרך ותאריך ולציין את שם הסיור ,

 הסיור. אנו שומרים את הזכות ליצור עימם קשר לצורך בקרה על הסיורים.

 ולשמור או להציג מנוי מטמון יש לשלם בכניסה – אינו כולל אגרת כניסה לגנים הלאומייםהסיור  •

 . את הסרט קופה המאשר תשלום

 חובה להחתים את טופס אישור הטיול שתקבלו בקופה ולשלוח במייל חוזר ל  •
siyurim2022@npa.org.ilלא תוכלו לקבל את שכר ההדרכה כנדרשהטופס שליחת  ללא. 

עליכם לצלם את עצמכם יחד עם הקבוצה במקום מרכזי ומזוהה בסיור  חובה – בסיור עירוני •

 למייל הנ"ל. ביום הסיור בלבד )!!!(העירוני ולשלוח את התמונה 
 .ללא שליחת התמונה לא תוכלו לקבל את שכר ההדרכה עבור יום זה

 בלבד לפני הסיור. ימים מראש 10עד הסיור לביצוע ש לבקש אישור י •

 ומדיניות משרד התיירות. יאושרו. תלוי בתקציב הפרויקטלא כל הבקשות  •

 שבת, חג וחוה"מ., חול בימיניתן להגיש בקשות לסיורים  •

 .לפני קיום ההדרכהשל משרד התיירות  ההצהרהלחתום על  חובה •

 .האתרים קופותלביקורת ב ולהציגעל הסיורים ומרט"ג חתום אישור  תיש להמתין לקבל •

כדי להבטיח את  את הביקור במערכת תיאום הביקור האינטרנטית של רט"גמראש לתאם  חובה •

 מקומכם וכניסתכם לאתר.

 כנס יחד איתם באופן מסודרימורה הדרך חייב לפגוש את הקבוצה לפני הכניסה לאתר ולה •

https://www.parks.org.il/article/harshama/
https://www.parks.org.il/article/harshama/
https://www.parks.org.il/article/harshama/
mailto:siyurim2022@npa.org.il
https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2022/02/hatzhara.pdf
https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2022/02/hatzhara.pdf
https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2022/02/hatzhara.pdf
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חשבונית ו את אישור הכניסה חתוםאישור  siyurim2022@npa.org.il למייליש לשלוח  לאחר הסיור •

 שבת וחג במע"מ +  ₪ 900ליום חול ו ש"ח + מע"מ  738בסך 

 :לצורך רישום משתתפים פרטי מורה הדרך
 

_________________                                      יל:____מי   שם מלא:_____________________,

 נייד:________________.

 בהגשת טופס זה אני מאשר לפרסם את הסיור ואת פרטי לצורך רישום משתתפים ויצירת קשר

 1סיור פרטי 
 :_______________שעת המפגש באתר______________ : __המבוקשתאריך הסיור 

 :________________שפת הסיור ________________________:_טבע שם הגן הלאומי/שמורת

 (_________________עולים, אנשים עם מוגבלויות  וכד' האם יש ייחודיות לסיור? )אזרחים ותיקים,

 

 2סיור פרטי 
 :_______________שעת המפגש באתר______________ : __המבוקשתאריך הסיור 

 :________________שפת הסיור ________________________:_שם הגן הלאומי/שמורת טבע

 (_________________עולים, אנשים עם מוגבלויות  וכד' האם יש ייחודיות לסיור? )אזרחים ותיקים,

 

 3סיור פרטי 
 :_______________שעת המפגש באתר______________ : __המבוקשתאריך הסיור 

 :________________שפת הסיור ________________________:_שם הגן הלאומי/שמורת טבע

 (_________________וכד' אנשים עם מוגבלויות עולים,  האם יש ייחודיות לסיור? )אזרחים ותיקים,

 

 4סיור פרטי 
 :_______________שעת המפגש באתר______________ : __המבוקשתאריך הסיור 

 :________________שפת הסיור ________________________:_שם הגן הלאומי/שמורת טבע

עולים, נכים  האם יש ייחודיות לסיור? )אזרחים ותיקים, 

 (______________________________וכד'

 5סיור פרטי 
 :_______________שעת המפגש באתר______________ : __המבוקשתאריך הסיור 

 :________________שפת הסיור ________________________:_שם הגן הלאומי/שמורת טבע

 (_______________עולים, אנשים עם מוגבלויות  וכד' האם יש ייחודיות לסיור? )אזרחים ותיקים,

 npa.org.ilsiyurim2022@נא לשלוח את הטופס למייל ולהמתין לקבלת אישור 
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