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 תל אביבבבאברהם הוסטל שהתקיימה 

 
 אמיר חייק, רוני פיבקו, אבי דהן, רונן השכל, אשר גבאי, חיים כהן אכד, מישל סוויסה, נור עמאר, : ה"ה נכחו

 ירון בורגין, עודד ניב, בן חיים, אורגד רונן, עופר זוסטהיים, יובל אברמזון, רזי מזרחי, בועז צור, בועז 
 גרי קומינס, דיוויד כהן, אבי אגאג'ני, צביקה אנגלשטיין, אבי דור, מיכאל ויזל, מרק זיבי, מאיר קינן, 

 רומי גורודיסקי, ישראל חייט, הנרי טייק, יעקב יקותיאל, סילבי כהן גבאי, סמדר נמרודי, יעל דניאלי, 
 , גרנית שרון, עו"ד אבנר פינקלשטיין.טלי טננבוים יואב בכר, ניר קפלן,

 
 נעדרו : ליאור מוצ'ניק, אדי פינטו, אביה מזרחי מגן, שחר עקה, עדי מאור, אבי זנדברג, רות אורן, שי דדוש, 

 -פול מילויצקי, פהמי נששיבי, ויסאם עבדשאדי נאסיר, ליאור שוך, ישי ברנע, דודי אשכנזי, טודי ורשבסקי, 
 איתי אליעז, רוני פורטיס, לסלי אדלר, בי בנארי, רוני מנור, ג'ימי זוהר, אושרי דרעי, אל ראזק, נאור חן, דו

 תדי מרחבי, ענת סטריק דהאן, שמעון לוי, חן מיכאלי, שרון אלון, משה מגיד, דוד פתאל, ליאור רביב,
  .רונית רונן, רונן ניסנבאום, אסף שלו

 
 :על הפרק

 

יום אחרי "המערכת הפוליטית הישראלית, אה בנושא הרצ -בן כספית, עיתונאי ופובליציסט  .1
מה בעצם קרה? לאן עכשיו? האם אנחנו בסוף עידן נתניהו? האם אנחנו בתום עידן  הבחירות.

 "האידיאולוגיה האם הכל אישי? עד כמה משפיע הסייבר על תוצאות הבחירות?
        

 עדכונים ודיווחים  .2

 אמיר חייק, נשיא .א
סקר את הנושאים שההתאחדות מטפלת בהם. עדכן כי מצפים להגעת העובדים הזרים למלונות, 
כי ההתאחדות תשלם את האגרות בגין כניסתם לישראל ותחייב לאחר מכן את המלונות בסכום 
זה באופן פרטני לפי מספר העובדים הזרים שבכל מלון. פועלים למניעת סגירת שדה דב, מקדמים 

גביית מיסים מאיירבנב ופועלים להנגיש את נושא החדשנות  םיטחון, מקדמיאת נושא רשת הב
 למלונאים.

  

 יעל דניאלי, מנכ"לית .ב
סקרה את הנושאים שההתאחדות מטפלת בהם, לרבות רשת הביטחון וההתקדמות בחישוב 
האקטוארי, התקדמות המכרז לרכישת חשמל פרטי, ההתקדמות בטיפול מול רשות התחרות 

 ( ולגבי סגירת בי"ס תדמור.OTA( באתרי ההזמנות המקוונים )NFMלקוח מועדף )בנושא תניית 
 

 רוני פיבקו, יו"ר המועצה .ג
 סקר את פעילות המועצה בתקופה זו וקרא למלונאים לשלוח הצעות לתיקון תקנון ההתאחדות

  לאור תיקון שדורשים רבים סעיפים ויש רבות שנים לפני נכתב התקנון. הקרובה הועידה לקראת
 . עבר שהענף ההתפתחויות

 ומנהלים אחראים לתפקידי גם, שניתן ככול, מוגבלויות בעלי לקדם מהמלונאים מבקשבנוסף, 
 .זוטרים בתפקידים רק ולא

 
 גרנית שרון, ממונה על החדשנות בהתאחדות .3

           הציגה את עצמה, תפקידה בהתאחדות והזמינה את המלונאים לפנות אליה.
  

 סמנכ"לית תקשורת ושיווק ,ויםטלי טננב .4
 .השונות הפעילות הדיגיטלית של התאחדות המלונות ברשתות החברתיותסקרה את הציגה מצגת ו

  
      

 ד"ר רוני פיבקו                     
 מ"מ נשיא ויו"ר המועצה              


