
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

עמותת מורי הדרך בתיירות נכנסת 

 בישראל
 (580623155)ע"ר 

  

 

 מי אנחנו –מורשת דרך 

 

 
 כתובת העמותה

 רואה חשבון איתן גוליקאצל 
 , תל אביב34רח' קיבוץ גלויות 

 053-2854890משרד: 

 info@moreshetderech.co.ilדוא"ל: 

 

  

 

 

      

 

כדי לאגד את מורי  הוקמה ”,מורשת דרך“
הדרך העובדים בתיירות הנכנסת, ולייצגם 
מול הגורמים הרלוונטיים. לרבות משרדי 
ממשלה, תיירות תחבורה, משרד 
הכלכלה, רשות המיסים ומול גורמים חוץ 

ל, לייצג את ”ממשלתיים, בארץ ובחו
המדריכים מול ארגוני המעסיקים בכול 

 .הקשור להסכמי עבודה וכן הלאה
 

הוקמה על ידי ובידי מורי דרך  העמותה
שעיקר עיסוקם בתיירות נכנסת, שהרגישו 

הגון  ומרגישים שהם לא זוכים לייצוג הוגן
 ונכון מצד "אגודת מורי הדרך". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

   

  

 

  

 

 חברים שלום

בכל  אך No News is Good Newsבאנגלית אומרים 

 לכם דיווח. זאת אנו חייבים 

יתה יהשנת פעילות נוספת, שנה בה הנה מסתיימת 

עשייה רבה, אשר לעיתים גזלה משאבי אנרגיה וזמן 

 .מהעושים במלאכה

 

החל את השנה כיו"ר ועשה רבות  אריאל סטולרחברינו 

עם קומץ מתנדבים לסיים את הרישום של העמותה 

ולטפל בבירוקרטיה ועל כך יבורך. לצערנו אריאל נאלץ 

לפרוש מראשות האגודה ולחזור ולהקדיש זמן איכות 

למשפחתו. על פעילותו אנו מודים ומאחלים לו שנה 

 .טובה, בריאותו ופרנסה

 

, לקחו על עצמם משה סלמן 2019בפברואר את תפקיד יו"ר זמני, עד לקיום בחירות 

ויוני שפירא, ואיתם צוות מזכירות וחברי מועצה התורמים לעשיה )פירוט העשייה 

 בהמשך(

 

 העושים במלאכה

 מנהלת המשרד, אמונה על הגזברות, הכספים, הרישום וההוצאות.  -פטריסיה וייסמן 

עבודה רבה אשר לא תמיד שכרה בצידה אשר נעשית בשעות לא 

המשרד מנהל מערכת … שעות, לעיתים אחרי יום הדרכה מייגע

 על כך בהמשך. ומערכת רישום חברים.  הנהלת חשבונות כחוק, 

 

 

 רכז את נושא ההתנגדויות לחוק התיירות וניסוחי השינויים להגשה מ  -עמוס גרבצקי 

 נסת. לוועדת הכלכלה של הכ

 

 

 את ההשתלמויות. תרכזמ – נעמי ארליך קופרמן

 

 

 

 



 

 

 

 

 ג

  

 

 מטפל בכל נושאי רכב אשכול מול משרד התיירות  – רון סיני

 רכבים בתאגיד. םוהתחבורה ורישו

 

 

 

 

 ניסוח כללי אתיקה, מהות העמותה -דוד ויסמן 

 

 

 

 

 ומרכז את נושא ההדרכה הבלתי  ועדת ביקורת –גדי דהאן 

  חוקית.

 
 

 

 

 

 יו"ר משותף –משה סלמן 

פעילות מול מע"מ בנושאי 

 רכב אשכול

 

 יו"ר משותף –יוני שפירא 
 

חברות בפדרציה הבינלאומית של אגודות 

 -( ופעילות מול הWFTGAמורי הדרך )

UNWTO   

 

 

 )ראה קישור( עמוס גרבצקי – חוק התיירות .1

כנציגי מורשת דרך השתתפנו בשתי ישיבות של ועדת הכלכלה בכנסת והעברנו חלק מהמסרים הכלליים שהטרידו 

רועים רוחניים והדרכה בשפות אקזוטיות. הוחלט ע"י  ההדרכבעיות ה שהדגשנו היו העיקריים יםאותנו. הנושא

 שלא נעלה את נושא הדרכת המומחים היות והוא מטופל כנושא עיקרי ע"י האגודה הישנה.

ות שנכח בישיבה, להעלות בפני הנוכחים את הבעייתי יהונתן צבי,בישיבה האחרונה לפני הפגרה הצליח חברינו, 

 בהגדרות עליהם מתבסס התיקון לחוק. יו"ר הועדה שלח את הנושא חזרה ליועץ המשפטי לניסוח חד יותר. 

ניסוח )בעזרת חברים נוספים( על לאוקטובר. עד מועד זה שוקד עמוס  17-הישיבה הבאה לאחר הפגרה נקבעה ל

 הסעיפים כפי שאנו מעוניינים שיוצגו בחוק.

לקריאת דף המסרים שלנו ראו: )קישור  .על כל אוטובוסמורה דרך מוסמך  –המסר שלנו קצר וברור 

                       לקובץ( 

לארגן יחד עם נציג האגודה, הפגנות מחאה כנגד החוק וכתיבה לגורמים  בניה בלוםבנושא זה התנדב חברינו 

    אשר העלה את עמדות מורי הדרך. ראה קישור:  U-Tubeשונים. כמו כן השתתף בניה ועוד חברים בסרטון 

 

https://www.dropbox.com/s/sk0vptscu0pto49/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D13%2012%202017%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6xhidfrzpj7qu0/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%232%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%2020-06-2018-%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6xhidfrzpj7qu0/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%232%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%2020-06-2018-%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6xhidfrzpj7qu0/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%232%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%2020-06-2018-%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F.pdf?dl=0


 

 

 

  

 גדי דהאן –הדרכה בלתי חוקית  .2
 

 האחרונה, גדי ניסה להתחקות אחר דיווחים שונים אודות ההדרכה הבלתי חוקית והשפעותיה.במהלך השנה וחצי 

במהלך התיעוד, נתקלנו בבריונות ובאיומים פלילים מצד גורמי הדרכה לא חוקיים בארץ כלפי קולגות, כולנו 

ונראה כי ישנה ראינו בתוכניות כיצד השם המקצועי שלנו מוכפש בשל מעשים של אותם בלתי חוקיים במרחב, 

 דחיפה כללית להשחרת השם של מורי הדרך.

 

כמות הדיווחים איננה תואמת את רמת הפעילות של ההדרכה הבלתי חוקית הקיימת, וזאת מהטעמים הברורים 

שאנו עסוקים במתן שירות ללקוחות שלנו. אנו זקוקים לתיעוד נכון יותר של התופעה, וכן, לאחר ניסיונות 

, כל דעתו של גדיבעבודה אל מול משטרת ההגירה, וקריאת הדוחות של הביקורות של משרד התיירות, לשונים 

עוד החוק לא שונה, אנו צריכים לתבוע כלכלית את הגורמים השונים הנותנים יד בהדרת מורי דרך מוסמכים 

ד של "מורשת דרך", על לגייס מתנדבים שיגיעו לימי בקרה ותיעויש כוונה ממקומות העבודה. בשנה הקרובה, 

 מנת שנוכל לממש את הרעיון, שהשינוי יתקיים רק אם יהיה אינטרס כלכלי לשנות את המציאות.

 
 

 

 פטריסיה –חבר  תעודת .3
 

הוחלט על הפקת כרטיס חבר ל"מורשת דרך". בתו של משה סלמן אמונה על העיצוב תוך תגובות של 

חברי מזכירות להצעות. הכרטיס יופק בצבעים שיראו את נוכחותנו בשטח ורצוי לענוד את הכרטיס 

 )דוגמה מימין(מאחורי )ויחד עם( רישיון מורה דרך בתוקף. 

  

 פטריסיה –דמי חבר והרשמה  .4
 

ראשית, אני מזמינה את כולם להשתמש באתר שלנו. בלשונית "רישום" מפורט תהליך הרישום באופן 

בנוסף, תוכלו לקבל את פרטי בעלי התפקידים, ואת שלי כמובן, במידה ויש לכם הארה או  ברור וקל.

  הערה :(

 בימים אליו מסתיימת שנת תשע"ח, ועמה שנת החברות.

 כרטיס חבר. ויקבלו, (חודשים 16), 2019יהנו מחברות לכל שנת י, בימים אילו מחדשי החברות

  תהליך הרישום , כמו תהליך החידוש כולל שני שלבים:  

 את הטופס ניתן לראות בלינק מהאתר, למלאו ולשלוח את המקור למשרד - .מילוי טופס הצהרה:

 בת חפר. 22: דרור לכתובת
 50%ומעלה זכאים ל 70מורי דרך בני  .ח לשנה”ש 360הנם דמי החבר בעמותה כפי שנקבעו   :תשלום

 הנחה. 

 חברות באגודה 

 טופס רישום  .1

-http://moreshetderech.co.il/wp

content/uploads/2018/08/%D7%98%D7%95%D

-7%A4%D7%A1 

%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94.

pdf 

 רישום דרך האתר:  .2

https://moreshetderech.co.il/%D7%9C%

D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7

%94/ 

 

  

http://moreshetderech.co.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94.pdf
http://moreshetderech.co.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94.pdf
http://moreshetderech.co.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94.pdf
http://moreshetderech.co.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94.pdf
http://moreshetderech.co.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94.pdf
https://moreshetderech.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94/
https://moreshetderech.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94/
https://moreshetderech.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94/
https://moreshetderech.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94/
https://moreshetderech.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94/


 

 

 

  

                                                                                                            ניתן לשלם באופן הבא:

 לפקודת 488854חשבון ’ , מס757( סניף הפארק 12בנק פועלים ) :בהעברה בנקאית •

  דרך.  מורשת

 

  )יש גם קישור לתשלום מוזל, לזכאים להנחה( :בכרטיס אשראי •

 

 4284200בת חפר  22לכתובת: דרור ”, מורשת דרך“לפקודת  בהמחאה •

 

לתת  או במייל. לא תמיד אני יכולה  WhatsApp -ב אנא, ניתן להפנות אלי שאלות / בקשות

 מענה קולי , וכך בהודעות, נשמרים לי כל הפרטים.

 

  כדמי ארגון 0.8%גביה של  .5
 

למרות שמשרד התיירות, גופים בינלאומיים ומספר סוכני נסיעות מכירים במורשת דרך כארגון היציג של מירב מורי הדרך בתיירות נכנסת, 

 לשכת המארגנים המהווה את ארגון הגג של רוב סוכני הנסיעות המעסיקות מורי דרך לקבוצותיהם, אינה מכירה בנו עדיין. 

 

ובשבועות הקרובים ננסה להיפגש )רשמית( עם יוסי פטאל ולישר אתו נהלה, איתם נפגשנו ויש ביניהם תומכים מול חברי ההמצב דורש טיפול 

 את ההדורים. יש להם עניין בצו הרחבה ולכן יש לנו על מה לדון. 

 

. תקציב זה היא מתקיימתומ לנו כי עיקר ההכנסה המועברת מסוכני נסיעות, עוברת כרגע לאגודת מורי הדרךביותר נושא זה הוא מהחשובים 

 יקוזז מדמי החבר ולא צריך להתקיים כפל תשלומים.  0.8% -גובה גם דמי חבר מחבריה למרות שעל פי חוק, תשלום ה גםאגודה למרות זאת ה

 

יותר חברים  . ככל שיהיו לנוכי כוחנו במספרנוחייבים את תמיכתכם, בעיקר ועל כן אנו  למעט מדמי החברלמורשת דרך  אין כל הכנסהכרגע 

 רשומים )המהווים את רב ציבור המדריכים בתיירות נכנסת( כך יקל עלינו לקבל את הכרת המעסיקים והלשכה בארגון כארגון יציג.

              . בריםס חזוהי קריאה להירשם, לשלם דמי חבר ולתת כתף למאמץ לטובת כולנו. אנא נסו גם לגיי

 

 



 

 

 

  
 רון סיני  –רכב אשכול  .7

 ,מורשת דרך פתחה תאגיד לרישום רכבי אשכול

  "תור וגיל".

 רכבי אשכול כך שניתן להוסיף 15-כרגע רשומים כ

כך שאנו קוראים  ,כל עלות לרישום רכבים ללא

לחברים במורשת דרך לרשום את רכבם לתאגיד 

 . ולחסוך בעלות השנתית

רכב אשכול של משרד  תרון משמש כמשקיף בוועד

 התיירות ומשרד התחבורה 

 

 

 משה סלמן  –/ רכב אשכול  פעילות מול מע"מ .6

מסתבר כי לאחרונה ישנם מספר מורי דרך אשר רכשו רכב אשכול ומע"מ אינו מוכן להחזיר את ההוצאה מאחר 

 והם בעלים של חברה ואינם עוסקים מורשים. 

סוגים של  2בבעלות )משרד התיירות( מצוין כי: רכב אשכול יכול להיות  – 9/2015חוזר מנכ"ל על פי 

 גורמים:

 ת סיור. ואך מה קורה כאשר החברה אינה תאגיד להסע –משרד להסעות סיור  שהינו תאגיד  3.1.3.1סעיף:

אך מה קורה אם אינו עצמאי או עוסק מורשה כי עם עובד כשכיר בחברה שלו, אזי  – מורה דרך 3.1.3.2סעיף: 

 אינו בעל תיק במע"מ והם "אינם יכולים" לשלם החזר מע"מ 

הנושא יועבר לאחר החגים הנושא עבר לאינסטנציות גבוהות לטיפול. ובמידה ולא נקבל תשובות מספקות 

 . לטיפול משפטי

 

 יוני שפירא  –פעילות מול גופים בינלאומיים  .8

 

)הפדרציה הבינלאומית  WFTGAלאחר מאמצים רבים, 

כחברים מלאים  "מורשת דרך"לאגודות מורי דרך( מכירה ב

בפדרציה הבינלאומית!!. התהליך לא היה פשוט כי נדרשה 

התייחסות של חברים אחרים מאותה מדינה )קרי האגודה( 

והסברים  ענפהים. לאחר התכתבות ויתכן והם הערימו קשי

האגודות, התקבלנו. אנו ממתינים  2על ההבדל המהותי בין 

המאפשר הנחות בכניסות  Cultour Card -לקבלת ה

 לאתרים באירופה וצפון אמריקה. 

 

 

 

 

 

שהתקיים בפברואר בת"א נתבקשנו כאגודה  IMTMבמסגרת 

 -לחתום על אמנת האתיקה הבינלאומית לתיירות של ה

UNWTO  ארגון האו"ם לתיירות(. יחד אתנו חתם השר לוין(

בשם משרד התיירות, מר יוסי פטאל בשם לשכת מארגני 

התיירות הנכנסת, מנכ"ל התאחדות בתי המלון ובני כפיר בשם 

 האגודה. 

תי פניה מהם לבדוק את האפשרות להירשם לאחרונה קיבל

, לא ברור לי UNWTO -של הבתיירות לקבלת פרס האתיקה 

אם אנו עומדים בקריטריונים, אך למה לא לנסות. 

         אעדכן. 
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שדרוג כך שיהיה גם באנגלית ויותר דינמי. נשמח למצוא מתנדב/ת המבינים  בקרובר ועבי – אתר אינטרנט •

 בטכנולוגיה ובמדיה ויהיו מוכנים לקחת על עצמם את הטיפול באתר.

 
• Facebook –  בדף ה חברים 0771ישנם כרגע- FB בכוונתנו שכל החברים יהיו גם חברים משלמים במורשת ,

 דרך. כך שיש עוד עבודה. 

נוהל ההצטרפות הוא רק למורי דרך בתיירות  להיכנס לקבוצה, ישנם מספר לא קטן של אנשים המבקשים

נוכל להוסיף אתכם ואז , שמופיע בו שפה זרה להדרכה, יש לשלוח תמונה של רישיון ההדרכהנכנסת, 

 לקבוצה. 

 

• WhatsApp – (251 חברים ) פעילות מאד ענפה ודיונים פוריים אשר מפעם לפעם יוצאים מתחום ההגדרה

מלאה להעברת מידע לחברים. אנו שומרים לעצמינו את הזכות להוציא  של הקבוצה. וביחד עם זאת, נכונות

    בנושאים לא רלוונטיים לקבוצה. אנא מכם שתפו פעולה.מי שאינו שומר על כללי הדיון או "טוחן" 

 

• Telegram –  אשר מעדכן  לאורי שטרןתודה

בידיעות חשובות היכולות להשפיע על התנהלות 

 . חברים 211רק בשטח. עד כה רשומים אצלו 
 

האחראי על  לג'וני קסבאריוכן תודה מיוחדת  •

המקומות הקדושים וכנסיית הקבר מטעם משטרת 

 ישראל. 
ג'וני דואג לעדכן אותנו בכל אותם אילוצים ומצבים  •

בהם יש עומס או בעיות ויש ליידע את מורי הדרך 

 359בקבוצה ו/או התיירים בדרכם לעיר העתיקה. 

 . חברים
 

ישנם קבוצות בגרמנית,  – קבוצות של שפות זרות •

 איטלקית, סינית, ספרדית, קוריאנית )?(, ועוד. 

כל חבר בהם הינו מורה דרך בתיירות נכנסת. אנא מי 

         .     שחבר בהם שיגייס את החברים למורשת

 

 

 )ראה קישור( עידו כץ מרכז את הנושא –בית ספר לתיירות  – קורס לדוברי סינית

פתיחתו של מחזור ג' לקורס הייחודי ללימוד יסודות השפה והתרבות הסינית, ביוזמת אנו שמחים להודיעכם על 

מורי הדרך הפעילים המבקשים להשתלב  בית ספר לתיירות בישראל. הקורס מיועד ועונה על צרכיהם של 

ד מבנה הקורס ללימו בהדרכות קבוצות תיירים מסין הפוקדות את הארץ, יוזמה זו נתמכת ע" משרד התיירות.

 יסודות השפה והתרבות הסינית מתחשב בעבודת החניך כמורה דרך פעיל.

  –ַרכָּז מגמת מזרח אסיה בבית הספר לתיירות    אנגלית / סינית - ארכיאולוג / מורה דרך - עידו כץלפרטים: 

 אוניברסיטת חיפה

阚 易多-以色列导游 考古学家  以色列旅游学院东亚部门协调员 - 海法大学 

📱 8448666-052     ☎ 9369550-03   📧  iddokatz@gmail.com  

 

 -השנה השתתפנו ב:

 דיונים בכנסת בנושא חוק התיירות •

 בתיירות נכנסת הכינוס השנתי של לשכת המארגנים •

 ועדת רכב אשכול •

 פגישות עם גורמים במשרד התיירות •

  דיון ציבורי בנושא הרכבל המתוכנן להר ציון ועיר דוד     •

בירושלים והם מעוניינים והשריר הוזמנתי להרמת כוסית לראש השנה עם צוות השגרירות האמריקאית  •

 להשתמש בשירותינו עבור סיורי צוות, משפחות ואורחים מחו"ל. 

 השתתפנו בצוות חשיבה לנושאי מתכונת הקורסים למורי דרך •

 נושאי חשיבה אסטרטגית על פיתוח התיירות לירושלים. פגישות ב •

 פגישות בנושאי חסמי תחבורה ותיירות בירושלים עם משטרת העיר העתיקה ועם משרד התיירות והרל"י  •

      פגישות עם מועמדים לראשות עירית ירושלים בנושאי בעיות התיירות בירושלים.  •

 

https://www.dropbox.com/s/1pao19b8dyoi2kb/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%92%20-%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf?dl=0
mailto:%20iddokatz@gmail.com


 

 

מורשת יצאה בפניה לרכזי קורסי מורי דרך בבתי הספר  

והייחודיות של מורה השונים. הכוונה לחשוף את פעולתנו 

דרך בתיירות נכנסת )לעומת פנים( אך יחד עם זאת, הרעיון 

 הוא לנסות לבנות תשתית לעבודה משותפת מול הרכזים.

אנחנו מאמינים  - חשבנו על רעיון 'אימוץ'התחלה כ

שהניסיון והרצון שלנו יכולים לסייע למורי דרך חדשים: 

שידוך בין מורי דרך מנוסים למורי הדרך החדשים: התלוות 

לקבוצה בהתאם לשפה, עזרה לקראת הדרכה, לקראת 

 בחינות הגמר ועוד. 

רשם למאגר י, אנו מזמינים אתכם לההפרויקטלקראת 

לקחת על עצמו תפקיד מעוניין ויכול שחונכים: כל מי 

חונכות לתלמיד אחד או יותר שיצור קשר עם במייל, בציון 

 שפת הדרכה, מקום מגורים וטלפון..

 

  https://www.youtube.com/watch?v=SZIEYuJYqfI    יהישווה צפ –באדיבות משרד התיירות  –ככה מוכרים את ישראל מחו"ל 

https://www.youtube.com/watch?v=AoizSL-TEJQ  

  ראה את התייחסותנו  – וכמה אנקדוטות על מה האגודה מוכרת

 יםפרויקט הרכבל התיירותי בירושל

 בירושלים מתוכנן רכבל תיירותי, להקל על התנועה והנגישות וגם יהווה אטרקציה תיירותית.

 המשרד לפיתוח ירושלים פנה לאגודת מורי הדרך וביקש חוות דעת מקצועית לגבי הרכבל.

 -עצה וסגן יושבהאגודה הכינה חוות דעת מפורטת, שעל ביצועה הופקד רוני פלד )חבר המו

  ראש האגודה( בשיתוף עם מורי דרך נוספים, חברי האגודה.

חוות הדעת, שגובתה במצגת מרשימה, הוצגה בפני הועדה העירונית/ממשלתית, שתקבל 

החלטה לגבי הרכבל. לנציגי הועדה הוכנה רשימה מפורטת של המלצות ומסלולים, המגבים 

  כאןמוזמנים לעיין בה את חוות הדעת. בישיבה הוצגה מצגת מקוצרת ותמציתית. 

 בישיבה השתתפו נציגי האגודה יושב הראש בני כפיר ורוני פלד, שהציגו את דעת האגודה.

שוב הוכחנו שאגודת מורי הדרך נמצאת במרכז ענף התיירות בארץ והמלצותיה ובקשותיה 

  קישור תוכנית הרכבל ראה. נשקלות בכובד ראש ונלקחות בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות

 

  
 

 
  

 

 

 

. 
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 ....בחודש פברואר היינו בהשתלמות על מקומות מיזמים וחקלאות בבקעה ...זה מה שהיה ..השנה

התחיל   בעקבות הצבא הרומי במצדה...לצערנו לא יצא לפועל... בגלל מיעוט משתתפים... -ר רן אורטנר "בחודשי מרץ אפריל ניסינו לארגן שני ימי השתלמות עם ד •
 ..ולם היו עסוקים בעבודה... שזה טובכ ...בהרשמה טובה ואז הלך והצטמצם עד לפחות מינימום

 ...אוקטובר עמוס בקבוצות חשבתי לרכז מספר השתלמויות וימי עיון לחודשי נובמבר דצמבר וינואר שהשנה בגלל שהחגים מתחילים מאוד מוקדם וחוד •

 באבו גוש.   Saxsum בימים הקרובים אנסה לתאם עם ישכה הרני יום עיון במתחם הקתולי החדש •

 , ובעיקבותת מארק טווין בירושלים..בדצמבר אני מקווה שנוכל להוציא לפועל את סיור בעקבות הצבא הרומי במצדה...בחודש נובמבר •

 ...ואחריו נתחיל בסדרת סיורים בעקבות הרצל ...ובינואר כדאי שנקבע סיור בארכיון הציוני •
 !זהו לעכשיו... שנה טובה חגים שמחים ולהשתמע

 .ני נעמי א.קממ

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZIEYuJYqfI
https://www.youtube.com/watch?v=AoizSL-TEJQ
https://www.dropbox.com/s/6guj2f3wss6qpng/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf?dl=0
http://trailer.web-view.net/Links/0X505395A3F6D9E719787252FBCB00B1062B15771E860D25D968C486A3AB0A51C14200080B6433A4779168357CD34B35561B301780ADC2955CE78E93384427CA2C9984675BDDB0AF1B.htm
https://www.dropbox.com/s/mopaa8zxhab1al4/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%20%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A7%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94.pdf?dl=0

