
 

 

 
 

 8201פברואר  -עדכון מישיבת הנהלה 

 :דיווח מנכ"ל

 

נחתם הסכם הרחבה עם אגודת מורי הדרך לשוק הסיני. ניתן לסגור תנאי -  וספת להסכם קיבוצי מו"דת

 .העסקה מול מורה דרך דובר אנגלית שיצטרף לקבוצה עם מלווה סיני כאמור החוזר המיוחד שהופץ

הממונה על ההגבלים העסקיים -   תאישור הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישה משותפת להת' המלונו

 .מאשר לבתי המלון רכישה משותפת של ציוד ללא הרשתות הגדולות

המנכ"ל עדכן בנוגע לסטטוס התלונה של חב' ג'נסיס נגד אשת. חב' ג'נסיס הסירה את –  ועדת אתיקה

מו להשתתף בפורום עם ועדת אתיקה לדיון בנושא העקרוני ולהציג המלצות התלונה. שתי החברות הסכי

 .בהתאם

התקבלו תלונות ע"י חברות על התנהלות לא –   םישיבת תיאום במשטרת נתב"ג בנושא עיכוב ובדיקת תיירי

תקינה ולא אדיבה כלפי תיירים במשטרת נתב"ג. התקיימה פגישה עם משטרת נתב"ג. נקבע כי סמייל תקבל 

לגבי מעוכבים הנמצאים בטיפולה. כמו כן מנכ"ל הלשכה הוזמן להרצות בפני השוטרים   יווח מהמשטרהד

 .להגברת המודעות ושת"פ

התקיימה פגישה בה סוכם כי סמייל יהיו שותפים לתהליך לבניית ושיווק –  דיווח מפגישה במרכז פרס לשלום

 .חבילות התייר במרכז החדשנות של מרכז פרס לשלום

הלשכה ערכה יום עיון בנושא אירוח בייתי בשיתוף משרד התיירות. המפגש היה –  יעיון אירוח ביתיום 

 .מרתק

 .1.5.18-פרוייקט סיטיפס מתקדם. נחתמו חוזים על אתרים. אמור להתחיל ב–  סיטיפס

התקיימה פגישה בין מנכ"ל הלשכה ליועץ המשפטי החדש של משרד –  תיועץ משפטי חדש במשרד התיירו

 .תיירות, עו"ד דודו קובסניאנו, להמשך שיתוף פעולהה

מנכ"ל הלשכה נפגש עם אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחות והנצחה במשרד –  משרד הביטחון

 14הביטחון בנוגע לשיתופי פעולה לביקורי קבוצות תיירים בהיכל הזיכרון בהר הרצל .באחריות האגף גם 

 .על שת"פ בין חב' סמייל למשרד הביטחון לגיבוש חבילות לתיירים מוזיאונים של משרד הביטחון. הוסכם

התקיימה פגישה על הנוהל החדש. התקבלו חלק מהצעות של הנהלת –  דיווח מישיבה של הנהלת קרן שיווק

 .הלשכה. תתקיים פגישת המשך בשאר הסעיפים

מנכ"ל הלשכה  –זליגמן המתמחה בהגבלים עסקיים-ממשרד עו"ד גולדפרב דיווח מפגישה עם עו"ד בועז גולן

 .התבקש לבדוק מספר נושאים שעלו בישיבת ועדת האתיקה וההנהלה

 :סל שירותים לחברי הלשכה

התקבלה הצעה של רו"ח ויסאם לגבי ייעוץ לחברי הלשכה  -  הצעה של רו"ח ויסאם עזאם לייעוץ–  קרן שיווק

 .גישות יתקיימו במשרדי הלשכהלהגשת קרן שיווק. הפ



 

 

 םאיפיון תוכנה לניהול משרדי

האיפיון ₪. אלף  100-איפיון של מערכת לפי הצרכים של הסקטורים השונים בתיירות הנכנסת בעלות של כ

 .יאפשר לחברים תכנון והתייחסות למערכות הקיימות שלהם וניהול מו"מ למערכת משותפת למספר חברות

מנכ"ל הלשכה נפגש עם יו"ר ועדת כלכלה ח"כ איתן כבל בנוגע להכרה בסעיף -  תהצעת חוק שרותי תיירו

בחוק שירותי תיירות שיאפשר לשר לתקן תקנות שיקבעו קריטריונים לחברה מוכרת בתיירות נכנסת. 

 .הפגישה עם יו"ר הוועדה נערכה בהמשך לדיונים עם משרד התיירות

העברת לקוח ע"י מורה דרך לחברה מתחרה או לעבודה התקבלה חוו"ד מהיועצת המשפטית ל-  מורי דרך

איתו. עפ"י חוות הדעת, למורה דרך אסור לפעול להעברת לקוחות לעבודה איתו ו/או גורם מסחרי אחר בזמן 

 .שהוא מועסק ע"י המארגן כשכיר יום

נם מקבלים משרד התיירות אישר להדפיס תעודות צליין עם לוגו הלשכה עבור מארגנים שאי-  תעודות צליין

 .מענה מספק

 .פארק נאות קדומים הצטרף כעמית ללשכה

 .חברת עד עולם מעוניינת להצטרף ללשכה. עומדת בקריטריונים

 
 
 

 

 


