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ז "לו
הכנס

09:30חשיפה לנותני חסות מפגש חברים  , התכנסות הרשמה
10:15אריק גוטמן–ר הכנס "יו-הצגת סדר דוברים ותודה לנותני חסויות , פתיחה.

10:30 יוני שפירא-ר "יו–ברכות וסקירת פעילות מורשת דרך
11:00גוליקח "רו-הצבעה ואישור , שאלות מהקהל, הצגת המאזן,
12:00 דקות לגוף שמשלם10עד –הצגת חסויות
12:30ניתוח מספרים , הצגת הבעיתיות עם הסכם מול הלישכה–

,  דיון, הצעת דרכי פעולה-הצגת ההתלבטות המשפטית 
13:15רישומים, חשיפת חסויות, הפסקת צהרים



ז "לו
הכנס

13:45 ניסוי רישום–הצגת אתר האינטרנט החדש של מורשת דרך
14:00 יניב זייד  ' דר" אמנות השכנוע"–הרצאה
 להתראות בדרכים–סיכום הכנס  .
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2018פעילויות בשנת 
יוני שפירא–דיווח 

 אנו כרגע עובדים על גביה מכל החברים, חברים850נרשמו יותר מ–גיוס חברים.
 חברים1500–2020יעד

ב-Facebook היו פעילים והגיבו 860חברים אך רק 1280יש לנו
בWhatsApp  חברים  250יש לנו
ויש עוד מאות מורי דרך בתיירות נכנסת החברים בקבוצות שונות אליהם ניתן להגיע

חדשים שימצבו אותנו בנוכחות בשטחוסרטים סגולים 2020-2021כרטיס חבר אישי הפקנו –מיצוב  ,
פורומים ומסגרות תיירותיות ובמשרד התיירות, מוזמנים ונוכחים במגוון רחב של דיונים.

WAFTGA–אנו חברים בפדרציה הבינלאומית של אגודות מורי הדרך בעולם  .



עמדת המתכננים   

יפתור את בעיית  –הרכבל 
העומסים והחסמים סביב כביש  

...  העופל

לא ייתן פתרון

תיירים בשנה4,500,000•
•2/3FITס"והלמהתיירות  על פי משרד
1,500,000=בקבוצות  1/3:כלומר•
אוטובוסים-37,500= תיירים באוטובוס  40ממוצע •

השתתפות בפורומים ציבוריים בנושא הרכבל בירושלים



פעילות מורשת 
2019דרך 

 וקולנו נשמע שם היטב, רון סיני מייצג אותנו בוועדת אשכול במשרד התיירות–רכבי אשכול  .

 יש עוד מקום לפנות למשה סלמן–תאגידי אשכול בהם הרישום לחברי מורשת חינם 2קיימים
 למורי דרך מוסמכים–בהקמה תאגיד רכב מידברי
אנו מזמינים את החברים להצטרף לתאגידים שאנו מקימים



2019פעילות מורשת דרך 
-נעמי ארליך–השתלמויות 

קופרמן
 חלקם לא צלח עקב היענות חלשה, וחצורלכורזיםבשנה האחרונה נעמי אירגנה מספר השתלמויות ביניהן  .
8.01 מעוזמוישר "בהדרכת ד.לבית לחם וסביבתהסיור ..

בסיור  . בנקסיובמלון , בבית לחם בכנסית המולד, בשדות הרועים...וביקבכרמיזןבמנזר דיר , בבריכות שלמה
.חברי מורשת מהצפון ועד הדרום32-השתתפו כ

אנו מתעתדים לבקר בשדרות להכיר את מעט ממארג החיים בעיר המיוחדת הזו18.02-ב  !
סיורים מתוכננים בתחילת הקיץ  ..

 מסתרי הרובע היהודיסיור אל  .
בתל אביבארכיטקטורה  .
בתל אביבגרפיטי -אמנות רחוב .
 טבע ארכיאולוגיה ומיזמים...הלא נודע בין עבר להווה ועתידחבל יתיר.
 י  "לא19-על תחילת התיירות המאורגנת במאה הסרט והרצאה , סיור–בירושלים טוויןמארק בעקבות



2019פעילות מורשת דרך 
הפרטת השתלמויות

"י משרד  "לאחר ההפרטת הנושא עכגוף יציג להעברת השתלמויות נרשמה " מורשת דרך
התיירות

גופי השתלמות אחרים אלא למצוא  , יד בן צבי, אין בכוונתנו להתחרות בבתי ספר לתיירות
–את הנישה שתטייב את עבודת מורי הדרך בתיירות נכנסת 

פדרציות  , ניגרים, קתולים, אוונגליים(עבודה מול קהלים מפולחים , פוליטיקה-גיאו, מטודות
)     ו"עיתונאים ומדיה וכ, וגופים יהודיים

רעיונות יתקבלו בברכה



"  מורשת דרך"
כגוף היציג למורי הדרך 

בתיירות נכנסת

  הוגשה עתירה וצו מניעה נגד חתימת ההסכם
 המייצגת את המעסיקים(לשכת מארגני התיירות הנכנסת  (

תיירות הפניםשלטענותינו מייצגת את אגודת מורי הדרך
שלב הבא  :
מתוקף היות מקצוע מורי הדרך בתיירות פנים  " יחידת מיקוח"פניה לבית משפט להכיר המורשת כ

ונכנסת שונים במהותם
 כולנו אותו  = כולנו נושאים אותה תעודה = טענת האגודה היא כי מאחר וכולנו מקבלים אותה הסמכה

הכנסת מטבע זר למדינה      –לא מקובל עלינו ועל כך נלחם כדי להיות מוכרים כמקצוע יצוא –דבר 



ז "לו
הכנס

גוליקח "רו-הצבעה ואישור , שאלות מהקהל, הצגת המאזן
ח בהצבעה"אישור הדו–בלינקואריה –ח ועדת ביקורת "דו



י האגודה"הסכם השכר שנחתם ע

 ניתוח מספרים, הצגת הבעיתיות עם הסכם מול הלישכה-מר רודן גורדון

דיון, הצעת דרכי פעולה-הצגת ההתלבטות המשפטית -ד סימה וייס "עו
  הסכם העבודה
אירגון יציג

רישומים, חשיפת חסויות, הפסקת צהרים



החסותלנותניתודות

רועי סדן  
תכנון פיננסי  
אישי ומשפחתי

Lenny Wolf 
Archeology



הצגת אתר האינטרנט החדש של מורשת דרך



"2020להגדיל הכנסות בשנת "
,איך לשכנע לקוחות לבחור דווקא בכם

למכור יותר ולבסס אוטוריטה מקצועית בעיני הסביבה  
שלכם

ר יניב זייד "ד:מרצה
-" דוקטור שכנוע"

מומחה בינלאומי לשכנוע ולהעברת מסרים
,מחבר שורה של ספרים רבי מכר בעברית ובאנגלית

!"שכנעת אותי שוב"ו!" שכנעת אותי"ביניהם 



ולסיכום 
הכנס השנתי של 

מורשת דרך  עמותת 
לתיירות נכנסת בישראל  

תודה ולהתראות בשנה הבאה ובדרכים

מטרות לשנה הקרובה להפוך לרלוונטיים

חברים1500גיוס 
קבלת הכרה כארגון יציג בתיירות נכנסת  

להתחיל לפעול יעיל ואפקטיבי כנגד הדרכה לא חוקית
לחתום על הסכמי עבודה מול המעסיקים

צו הרחבה    
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