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מורת דרך ותיקה ויוצרת טיולים  , אורנה סידי

טבעון  קרית: מקום מגורים נוכחי

052-2830844: נייד04-9530041: פקס /טלפון 
sidi_o@netvision.net.il:  דואר אלקטרוני

:רקע

רישיון  1980מורת דרך בוגרת בית ברל  במגמת לימודי ארץ ישראל בשילוב קורס מורי דרך משנת 

.3335מספר רישיון 1981ניתן 

ל  "מלוות קבוצות לחו/ סוכנת נסיעות / מומחית לתיור לנסיעות 

.  רישיונות מהימים שהיה צריך זאת ממשרד התיירות

.   בעלת תו תקן ארצי בתיירות החינוכית מיום יסוד תו התקן

.בוגרת מנהל עסקים וניהול כללי ביחידה ללימודי המשך בטכניון

.המקימה והיוצרת של המותג סיורים דינמיים שאיבד לצערי דינמיות בקורונה

.  בעת הקורונה הקמתי מיזם של ריענון מסלולים למורי דרך

סיורים  50–מורי דרך שסיירו בעיקר בשטח בוואדיות  ביותר מ 500-במיזם חברים כ

כמו כן הקמתי את כיכר הדיונים שעיקר עיסוקה היה ליצור  . מורי דרך מתנדביםבהדרכת 

.לקורסים והרצאות מכוונות בעת הסגריםהנחות 

, מאמינה שכל ארגון מחויב לביקורת על התנהלותו ללא משוא פנים באופן הוגן הגון ונכון

.  אפליה או העדפה צד זה או אחרללא 

מאמינה ביושרה וצדק כדרך חיים נלחמת לכך בכל שבילי חיי  

.  ולעיתים משלמת על כךוהפרטית בעשיה המקצועית

פעולהאשמח לשיתוף 

לסיכום קורא לכם לתמוך בי  
, ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

אורנה סידי

about:blank


לסיכום קורא לכם לתמוך בי  
, ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

אליעזר אל הר

/ התחנכתי בתיכון בבית הספר , נולדתי וגדלתי בירושלים. נשוי ומתגורר בעיר מודיעין64שמי אליעזר אל הר בן 

ל בסוף שנת  "עם שחרורי מצה. 401את שרותי הצבאי עשיתי בפלוגת הסיור של חטיבת שריון . החקלאי בעין כרם

פיקוד  , שנות שרות במגוון תפקידי ניהול35השתחררתי ויצאתי לגמלאות לאחר , התגייסתי למשטרת ישראל1978

לקראת סוף  . השתחררתי בדרגת סגן ניצב. 433תפקידי האחרון ביחידה הכלכלית בלהב , ביחידות מודיעין וחקירות 

מאז אני עוסק בהדרכות  . כולל תו תקן,אני מורה דרך 2017מאז שנת . השרות למדתי קורס מורי דרך בירושלים

החזון  . אני חבר באגודת מורי הדרך2017מאז . יפים ומשפחות'סיורי ג, גמלאים, ועדי עובדים,במערכת החינוך 

לדאוג להעשרת הידע של  . פעילות אקטיבית של האגודה לקדם פרויקטים של טיולים ולשלב את מורי הדרך: שלי

יצירת  . תוך שקיפות ושיתוף פעולה עם מורי הדרך, לפקח על ההתנהלות של האגודה. מורי הדרך בתחומי העיסוק

שייכות למקצוע ושילובם של מורי דרך צעירים בהנהגה



samankal@itga.org.il
כבר הגשתי את המועמדות לוועדת ביקורת

,
וחברה כלכלית עירונית ובאגודה למורים מוסמכים של פלדנקרייז בוועדת ביקורת וכמורת  , חברות ממשלתיות2הייתי בתוך דירקטורית ש 

ולכן פשוט יש לי הניסיון הדרוש, שנים חברה באגודה25דרך לפחות 

.
לדוחות כספיות המכון לממשלתי' וקורס ב' גם עברתי קורס א

שנה וחברת 30אני מורה דרך כבר קרוב ל

ITGA .
050-5518935הטלפון שלי 

אנגלית ועברית, צרפתית, בגרמנית( כאשר יש תיירים)מדריכה 

הגשתי את המועמדות כבר 

לוועדת ביקורת

,
2הייתי בתוך דירקטורית ש 

וחברה  , חברות ממשלתיות

כלכלית עירונית ובאגודה למורים  

מוסמכים של פלדנקרייז בוועדת  

25ביקורת וכמורת דרך לפחות 

ולכן פשוט  , שנים חברה באגודה

יש לי הניסיון הדרוש

.
'  וקורס ב' גם עברתי קורס א

לדוחות כספיות המכון לממשלתי

30אני מורה דרך כבר קרוב ל

שנה וחברת 

ITGA .
050-5518935הטלפון שלי 

(  כאשר יש תיירים)מדריכה 

אנגלית  , צרפתית, בגרמנית

ועברית

לנגדורית 

שלום רב

וחברה כלכלית עירונית ובאגודה למורים מוסמכים של  , חברות ממשלתיות2בתוך דירקטורית ש הייתי 

.ביקורת וכמורת דרך בוועדת , פלדנקרייז

הדרושולכן פשוט יש לי הניסיון , שנים חברה באגודה25לפחות 

לדוחות כספיות המכון לממשלתי' וקורס ב' עברתי קורס אגם 

וחברת שנה 30מורה דרך כבר קרוב לאני 

ITGA .
050-5518935שלי הטלפון 

אנגלית ועברית, צרפתית, בגרמנית( כאשר יש תיירים)מדריכה 

about:blank


לסיכום קורא לכם לתמוך בי  
, ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

יואב דרעי

יואב דרעי

052768496–ז "ת

כללי

.  סב לשתי נכדות, אב לשלוש בנות ובן, יקנעםמתגורר במושבה , 1954-יפו , יליד ישראל

השכלה

תואר  , (בר אילן)תואר ראשון בחינוך ובגיאוגרפיה . ן"דרגת שחרור רס, שירות צבאי בחיל הקשר, אביב יפו-חינוך יסודי ותיכון בתל
(.האוניברסיטה העברית)שני בעיתונאות ותקשורת 

ניסיון מקצועי

ל משאבי אנוש ומנהלה  "תפקיד אחרון סמנכ, 2014פרישה מוקדמת לגמלאות בשנת , "לאומי"בתום קריירה ניהולית ארוכה בקבוצת 

מינוי  -אחרי הפרישה . ארגוני-במקביל לכך עסקתי בהנחיית קבוצות ובייעוץ פנים"(. לאומי"חברה בת של )ישראלי -בבנק ערבי

תמיכה וליווי עסקים קטנים בבעלות  -מטרת העמותה , 2015בשלב הקמתה ותחילת ההרצה בשנת , "עתיד-לתת"ל עמותת "לסמנכ
.חלום ישן שהתממש, 2019מורה דרך משנת . נשים

פיתוח אישי

המרכז הבינתחומי  )קורס דירקטורים , הכשרת מנחי קבוצות, הכשרות ניהוליות ברמות בכירות-בתחומים ניהוליים ומקצועיים 

מעורבות פעילה עם עמותות וארגונים  , במהלך כל שנות הקריירה. שלוחת חיפה, קורס מורי דרך בבית הספר לתיירות, (הרצליה
.כלכלה וחינוך, חברתיים בתחומי חברה

כישורים ומיומנויות

מתמודד , אישיים כמנוף להתפתחות-מוקיר יחסים בין, בקיא במציאות ובחברה הישראלית על גווניה הרבים, חי את הארץ והמדינה

כנתיב יעיל , גמיש במחשבה ומעדיף בדרך כלל את שביל הזהב, קשוב, תקשורתי, ...(לפעמים אף בהצלחה)עם אתגרי החיים 
.  ואפקטיבי

.קולנוע ומוסיקה, צילום, רכיבה באופני שטח, נסיעות וטיולים ברחבי הארץ והעולם–תחביבים עיקריים 

חזון אישי

חתירה לשילוב ואיחוד , דרך עיצוב תרבות ארגונית וגיבוש אתיקה מקצועית משותפת, ביסוס המיצוב הגבוה של מורי הדרך בישראל
.כדרך לשימור ופיתוח רמת ההדרכה בכל הרבדים, תוך פעילות להגברת האכיפה וחיזוק מורי הדרך הפעילים, כוחות



לסיכום קורא לכם לתמוך בי  
, ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

יורם גדות

.שמי יורם גדות וברצוני להציע את עצמי כמועמד לוועדת ביקורת של האגודה

12802: רישוי' מס

054-2297549: נייד' מס

yoram@yotoursisrael.com:ל"דוא
. שלום לחברותיי וחבריי מורי הדרך

.  מתגורר באור יהודה, שמי יורם גדות

במדעי ההתנהגות במסלול ניהול משאבי אנוש והתנהגות אירגונית מטעם המכללה  BAבעל תואר 

.  למנהל

מאז אני משמש מורה דרך גם בתיירות הפנים וגם , 2017את קורס הוראת הדרך סיימתי בינואר 

.  א ובנצרות"מתמחה בת. בתיירות הנכנסת

מכיוון שאני רואה לנגד עיניי את חשיבות נושא השקיפות  , הצעתי את מועמדותי לוועדת הביקורת

. ברצוני לדאוג ולקדם את קהל מורי הדרך, וכמו כן, והמנהל התקין באגודה

about:blank


לסיכום קורא לכם לתמוך בי  
, ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

רבוטניקוףמוניקה 

רבוטניקוףמוניקה : שם מלא

11842: רישיון’ מס
:כתובת מייל safot.plus@gmail.com

050-6232175: נייד’ מספר טל

about:blank


לסיכום קורא לכם לתמוך בי  
, ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

ראובן בן פורת

/



לסיכום קורא לכם לתמוך בי  
, ר האגודה "ובהמשך עשייתי כיו

כדי להצעיד את האגודה להישגים  
.קדימה

ריאד אבו אסעד
נוף הגליל  16/2רחוב מורן , 22.12.1964ל .ת, 035612753ז "ת, ריאד אבו אסעד 

:השכלה כללית

כיה'צ–' רלס בפראג'במשפטים אוניברסיטת צMAתואר שני

16514. מ.ר, 1994עריכת דין משנת רשיון

.'השתלמויות מקצועיות שונות בנושאים משפטיים שונים כגון בוררות גישור ואח

12235מ.ר, 2015דרך מוסמך משנת מורה 

2017מלווה קבוצות חול משנת 

2017משנת ( תו תקן)מדריך טיולים ארצי במערכת החינוך 

:עסקי וניהולינסיון

1994-2003ניהול משרד עורכי דין בנצרת וירושלים בין השנים 

רכז ומנהל של הוועד המקומי בנצרת מטעם לשכת עורכי הדין בחיפה

(.  הלשכה: להלן), 2003-2008ל וועד מחוז הצפון של לשכת עורכי הדין בישראל משנת "מנכ

וכי החלק הכי ניכר בהקמת הוועד לרבות  , 2003י חוק בהחלטה משנת "יש לציין כי הועד המחוזי בצפון הוקם עפ

.  ל"הקמת וכן הפעלת מוסדות וועדות הלשכה בצפון וענייני הלוגיסטיקה נפל על שכמו של המנכ

:  למשל ולדוגמה

העסקה ופיקוח על עבודת רכזים של  , הקמת והפעלת מנגנון מקצועי שלם של הועד המחוזי בצפון לרבות בחירה

.  מוסדות הלשכה

ניהול וליווי של מערכת שלמה של השתלמויות מקצועיות לעורכי דין בצפון בשטח המשתרע מבית  , הפעלה, הקמה

.שאן ועד מטולה כולל הגולן

.בקרה וליווי של ועדת האתיקה וכן בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בצפון, ניהול, הפעלה, הקמה

.'ואח, הפעלה וניהול של ועדות המשנה המקצועיות שליד הועד המחוזי בצפון, הקמה

ומאז שהוסמכתי כמורה דרך אני עוסק ברצף בהדרכות והדרכתי עשרות רבות של קבוצות תיירים וצליינים  כיום 

וכן השתתפתי בניהול פרויקטים של הכנת סיורים מגובנים בתקופת חג המולד והרמדאן בנצרת במסגרת  , ל"מחו

. עמותת התיירות בנצרת

הצפון בשיתוף  ואיזורמגדל העמק , עם-שפר, אשר התבצע בנצרת, "סיורים"כ השתתפתי בהכנת וניהול פרויקט "כ

וכמובן הדרכתי המון קבוצות של ישראלים במסגרת הפרויקטים לעיל  , ועמותת סיכוי" קבוצה בעמק ובהר"עם עמותת 

.בנוסף להדרכות פרטיות

והעניין כעת  , מ להשתתף בהנהלת פרויקטים לקידום התיירות בעיר נצרת"ל עירית נצרת ע"לאחרונה פנה אלי מנכ

.בשלב הכנה

ושיפור פעילות  יעולאת מועמדותי לוועדת הביקורת של אגודת מורי הדרך בישראל אני מתכבד להגיש לשם 

וכן  , הכללים, התקנות, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק, וכלל ציבור מורי הדרך בפרטבככלהאגודה 

.בהתאם לתקנון  אגודת  מורי הדרך בישראל


