
 

 

 2019, באוקטובר 2
 261מס' 

 
 25/9/19מיום  ישיבת המועצהסיכום 

 במלון הילטון תל אביבשהתקיימה 
 

 סגני נשיא, -מ"מ נשיא ויו"ר המועצה, ג'ימי זוהר, אבי אגאג'ני –נשיא, רוני פיבקו  -אמיר חייק :ה"ה נכחו
, ירון בורגין, ראיד אבו ליל, עודד ניב, ליאור מוצ'ניק, אבי דהאן, אביה מזרחי מגן, עדי מאור, דיוויד טוקר

מיכאל ויזל, דן רונן, מאיר קינן, דיוויד כהן, ענת סטריק דהאן, אבי דור, הנרי טייק, שמעון לוי, חן מיכאלי, 
 סמדר נמרודי רינות, רונית רונן, רונן ניסנבאום, עודד גרופמן, ורד דרוט, אייל שלזינגר, יעל דניאלי, 

שרון, יואב בכר, אלינור מאירוביץ, אריה זומר, שבי שי, רו"ח שירה הרמן ומשה שוורץ  פנינה בן דוד, גרנית
 פינקלשטיין, נפתלי וינגרטן, עו"ד אבנר Deloitte –בריטמן אלמגור זהר ממשרד 

 
 נעדרו: 

ת אשר גבאי, חיים כהן אכד, מישל סוויסה, נור עמאר, שחר עקה, עופר זוסטהיים, אבי זנדברג, רורונן השכל, 
 אורן, יובל אברמזון, רז מזרחי, שי דדוש, שאדי נאסיר, ישי ברנע, דודי אשכנזי, טודי ורשבסקי, פהמי נששיבי,

וויסאם עבד אל ראזק, נאור חן, דובי בנארי, רוני מנור, גרי קומינס, איתי אליעז, רוני פורטיס, לסלי אדלר, 
 סילבי כהן גבאי, שרון אלון, משה מגיד,  תדי מרחבי, צביקה אנגלשטיין, ישראל חייט, יעקב יקותיאל,

 דוד פתאל, ליאור רביב.
 

 :על הפרק

 שינויים בהרכב חברי המועצה .1
על שינויים בהרכב חברי  דיווחפתח את הישיבה ו –רוני פיבקו , מ"מ נשיא ויו"ר המועצה

 המועצה:
 צביקה אולשיביצקי במקום אורגד רונן –והסביבה חיפה 

 ום שי אסיה, ארנון לביא במקום בועז צורחמיד נאג' במק –ים המלח 
 דיוויד טוקר במקום בועז בן חיים, ראיד אבו ליל במקום פול מילויצקי –ירושלים 

 דן רונן במקום מרק זיבי –נתניה 
 קובי טולדנו במקום אושרי דרעי -תל אביב רבתי

 צחי לוי מחליף את רפי ויינר  -רשת מלונות טמרס 
 

  עדכונים ודיווחים .2
 את הנושאים שההתאחדות מטפלת בהם: סקר חייק, נשיאאמיר 

 
בימים צפויים להגיע לארץ בקרוב. (  2,000מפיליפינים )מתוך  עובדים 1,000 – עובדים זרים 
עובדים פלשתינאים  1,000 בנוסף, יש מכסה של הגיוס בפיליפינים. אלה יפורסם הנוהל, ויחל 
 .המכסההושלמה  –דנים באילת עובדים יר 2,000 .התוייש אאמיו"ש ומומלץ ל 

 
לאחר מאבק עקוב מדם נגד סגירת שדה דב, השדה נסגר. אפשר היה לחכות  – שדה דב 
לעיר אילת יתממשו. אין שם  סגירתו עוד מספר שנים. מקווה שהבטחות הממשלה היוצאת  
 תקציב חדש. מקווים שהעניין ילך לכיוון נכון וטוב. 

 
התקבל להשופט אמר שדינה של העתירה שלנו  - ינוי אשפהבטבריה עתירה מנהלית בנושא פ 
וביקש מהעירייה לפתור את העניין במהירות האפשרית. אבי זנדברג לא כאן אבל כל הכבוד  
. ביקש ועל שיתוף הפעולה המוצלח עם ההתאחדות הארצית להתאחדות בטבריה על כך 
יה על מות בנה, סיפור עצוב טבר להביא תנחומים ללימור פורטל מנכ"לית התאחדות מלונות 
 וכואב. 

 
אנו בסוף מיצוי הליכים לקראת בג"צ בנושא זה. עורכי הדין שלנו פנו מספר פעמים  – איירבנב 
 לרשות המיסים. התשובות שקבלנו לא מספקות, בלית ברירה נלך לבג"צ. 



 

 

 
 60 ניגשוניהלה את המכרז. החברה הכלכלית תחת השרביט של יעל ורומי  – מכרז חשמל 
עם יצרני חשמל  מלונות חתמו על הסכמים 47 . התקבלו הצעות טובות מהספקים. מלונות 
בשל מגבלת דן, פתאל וישרוטל,  ותירד. במכרז לא השתתפו רשתהחשמל תעריף פרטי. עבורם,  
 . ורשתות בינוניות וקטנות המכרז הזה שירת בעיקר מלונות בודדים הגבל עסקי.  

 
בתהליך אפיון המערכת. כלי ניהולי לראשי ההתאחדות כעת נמצאים  – CRMמערכת  
בכל פניות שיש. מעריך שברבעון הראשון של השנה הקרובה נסיים  והמנכ"לית כדי לטפל  
לגרנית על עבודתה בתחום החדשנות . הציג את אייל שלזינגר  המערכת ונצא לדרך. מודה 
 שהחליף את בני גואטה החשב. 

 
המלונות בכל הארץ. נכנס רח"ט אבטחה חדש לתפקיד המבין את  נושא מעיק על – אבטחה 
 הצרכים שלנו. מקווה שנתקדם קדימה.  

 
פיבקו יו"ר המועצה, יושבי ראש הוועדות,  מודה לחברי הנשיאות על התמיכה והעזרה, לרוני 
 מהעובדים. לחברי הוועדות וליעל המנכ"לית ולכל אחד 

 
 

: הציגה תמונת מצב של פעילות ההתאחדות:  מנכ"לית התאחדות המלונות –יעל דניאלי 
 מלונות נוספו 28. השנה מלונות חברים בהתאחדות המלונות 382 2019ינואר עד ספטמבר 

  תודות לחריצות של רומי גורודיסקי.
לקראת הגשת אנחנו  -  איירבנבוהשני בנושא  סגירת שדה דבמאבקים, האחד נגד  2ניהלנו 

 צ נגד המדינה ורשות המיסים.בג"
 
, על ע"מקיים מספר ישיבות מול אנשי המצוות בראשות אבי דור  – בנושא כלכלה ורגולציה 
   מנת לטפל במספר סוגיות כואבות. כעת מחכים לתשובתם.  
 

הגשנו עתירה מנהלית נגד עיריית טבריה  – עתירה מנהלית בטבריה – אגרת אשפה בטבריה
בסיבוב הזה, נראה שידינו על העליונה. השופט יעץ  .ת אשפה מהמלונותלאחר שהפסיקה לפנו

 להם לקבל את עמדתינו. מחכים להתייחסותם.
 

מטפלים  –דבל נפינון ר .הצלחנו לשנות את הנחיות הממונה בנושא נופש בארץ – הגנת הצרכן
  .במסגרת הצעת חוק לקראת חידוש דיוני הכנסת

 מים מליחים, שפכים ועוד. בטיפולנושאים : מספר  רשות המים
 

נושאי רגולציה על מנת במשרדי ממשלה  10 -נקיים מחר ישיבת עבודה עם כ – שולחן עגול
של החלטת ממשלה להקלת . הכנו טיוטא האקוטיות מהם הענף סובל להציג להם את הבעיות

 .2016-נטל הרגולציה בענף המלונות. המשך להחלטה שהתקבלה ב
 

נבנתה על ידנו באמצעות יועצים מהארץ ומחו"ל.  : נות בעיתות משברביטחון למלו שתמודל ר
גיאופוליטי.  הרעיון הוא מודל ביטוחי שבאמצעותו המדינה תספק פיצוי את הענף לאחר אירוע

כרגע משרד , יופעל מנגנון הפיצוי. ירידה בתיירות נכנסת בלבד 15%ברגע ששיעור הנזק יעבור 
משרד האוצר חוששים מתופעות ב מאוד חדשני מבחינתם.לקבל את המודל ש התיירות נוטה 

 ל ענפים נוספים שיבקשו מהמדינה רשת ביטחון לעתות משבר. רוחב ש
 

של טלי טננבוים צוברים עוקבים גם בפייסבוק וגם  בניהולה Social Media –שיווק 
 באינסטגרם. אתר אינטרנט חדש שנפתח.

 



 

 

יש סיכוי שהעובדים יגיעו. עד סוף אוקטובר  בסביבות נובמבר – משאבי אנוש עובדים זרים
 המלונות ידעו מה ההקצאה של כל מלון לפי המפתח.

 
מנוע הזמנות עלה לאוויר עם קצת חבלי לידה מורכבים. בשת"פ עם מפעל  – חברה כלכלית

 הפיס.
 

מכרז ראשון הסתיים בהצלחה. שוקלים לעשות מכרז נוסף. שוקלים לבצע  – מכרז רכש חשמל
ותף של השכרת גגות לפאנלים סולאריים. יספק למלונות מקור הכנסה נוסף. נעשה הליך מש

 יום עיון קצר על מנת להסביר את הנושא, ערך מוסף למלונות.
 

 . 5/12/19תתקיים ב ועידת המלונאים 
 

מלון  . המלון שנבחר הואסייבר יחד עם משרד רוה"משל מלון מוגן פיילוט נכנסנו ל – חדשנות
מחשוב השונות של המלון מערכות הבמסגרת הפרויקט יבחנו ונטיננטל ת"א. ק-דוד אינטר

 ומשרד רוה"מ יגבשבמערך הסייבר . לאחר מכן, אנשי אופרטיביותהזמנות וובכלל זה הה
  לגבי המיגון. המלצות

 הצעות.  2הביאה  PMS. בנושא למלונות גרנית מסתובבת בשטח ונותנת ייעוץ טכנולוגי - בנוסף
 

 טובה לכולם. חלה שנהאי
 

ללא ליווי  18 מתחת לגיל ילדים ונוערת שאל האם עוד מלונות קיבלו תביעה הגבל:  רוני פיבקו 
 הורים, למעט חיילים.  

 
 

 התאחדות המלונות וחברות הבת 2018אישור דוחות הכספיים לשנת  .3
קידום הציגה את הדוחות הכספיים של התאחדות המלונות בישראל, המרכז ל –רו"ח שירה הרמן 

 מקצועי והחברה הכלכלית של התאחדות המלונות. 
  
מודה לרו"ח שירה הרמן למשרד דלויט על העבודה ומבקש את אישור החברים לדוחות  רוני פיבקו 
 הדוחות הכספיים אושרו על ידי הנוכחים.הכספיים.  

 
 העוסקבישראל  ארגון יחיד – על ידי ענת ליפמן קולט סמנכ"לית השיווק "לקט ישראל"הצגת ארגון  .4

 בהצלת מזון בלבד. אחראי לאיסוף עודפי מזון איכותיים ומגוונים, וחלוקתם באמצעות עמותות
 לטובת מאות אלפי נתמכים בכל הארץ. 

 

עמותה הדואגת לספק צרכים בסיסיים ביותר  – על ידי הרב יעקב גלויברמן "יד ביד"מפעל החסד  .5
 ות, סלי מזון לנזקקים לקראת החגים ועוד.כמו מזון, שמיכות לחורף, ביגוד, ארוחות חמ

 

 
 
 
 
 
 

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


