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 22/10/18סיכום ישיבת המועצה מיום 
  דן פנורמה בתל אביבאשר התקיימה במלון 

 
 –גבאי, אבי אגאג'ני -מ"מ נשיא ויו"ר המועצה,  סילבי כהן  -נשיא, רוני פיבקו  -: אמיר חייק נכחו ה"ה

מגן , אסף שלו,  –ן, ישי ברנע, אביה מזרחי סגני נשיא, ליאור מוצ'ניק, אבי דהאן, מישל סוויסה, אורגד רונ
דהאן ,  –חיים, מאיר קינן, ירון בורגין, עופר זוסטהיים, , ענת סטריק -ג'ימי זוהר , דודי אשכנזי, בועז בן

-,  רפי וינר, ישראל חייט, יעקב יקותיאל , משה מגיד , ליאור רביב , רונן ניסנבאום , סמדר נמרודיאבי דור
מרק זיבי, אשר גבאי , יובל אברמזון, רזי מזרחי, מיכאל ויזל, וויסאם עבד אל רזאק, ן, רינות, רונית רונ

טננבוים, טלי שבי שי , אלי זיו, אריה זומר, יעל דניאלי, אושרי דרעי, רוני פורטיס, תדי מרחבי, הנרי טייג, 
 עודד גרופמן, רומי גורודיסקי, יואב בכר, פנינה בן דוד, בני גואטה וניר קפלן.

 

אדי פינטו, רונן השכל, חיים כהן אכאד, נור עמאר, שחר עקה, עדי מאור, אבי זנדברג, רות אורן, נעדרו:  
סיה, בועז צור, טודי ורשבסקי, פול מילוויצקי, עודד ניב, פאמי נששיבי, נאור חן, דובי בן אשאדי נאסיר, שי 

לר, צביקה אנגלשטיין, חן מיכאלי, שרון ארי, רוני מנור, גרי קומינס, דיוויד כהן, איתי אליעז, לסלי אד
 אלון, דוד פתאל.

 
 :סדר היוםעל 

 
תכנית החלל של ישראל" ד"ר דגנית פייקובסקי  -מעבר לאופק  70הרצאת אורח בנושא: "ישראל  .1

  :מומחית לאסטרטגיה ומדיניות וראש מערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ
 

 ומגמות עתידיות. סקרה את התפתחות שוק החלל והלוויינים בישראל
 

 דברי פתיחה: .2
 ד"ר רוני פיבקו, יו"ר המועצה ומ"מ נשיא   .א

סיון להכניס י" ויש נLow techחשבים "נאנו לדבריו,ד"ר פיבקו סקר את הנושא.  :חדשנות
חדשנות לענף שלנו. הקמנו וועדת חדשנות בהתאחדות בראשות סילבי כהן ובראשותי שמטרה 

שך כל מלון יעסיק נאמן חדשנות במשרה חלקית או מלאה לקדם את הנושא בענף. מציע שבהמ
בכל חברה ובכל ארגון מתקדם בארץ ובעולם יש  החדשנות בהתאחדות.מנהל  ויעמוד בקשר עם 

"מנהל חדשנות" ואנו בהתאחדות המלונות נלך יחד עם מגמה זו שמתפתחת באופן מהיר בכל 
תעשיה ובכל  אירגון  פן מהיר בכלתעשיה ובכל המלונות נלך יחד עם מגמה זו שמתפתחת באו

אנו נתקצב מנהל חדשנות ופעילות חדשנות במשרדי התאחדות  2019לתקציב מייצג גדול. 
ומול הגורם הגדולים, ככל שישנם מול נאמני החדשנות במלונות  ותהמלונות תוך יצירת סינרגטי

 פי"יאמן חדשנות ספצככל שאין להם נ ,הרלוונטי, כפי שיחליט כל מלון, במלונות היותר קטנים
  

 דיווח נשיא, רו"ח אמיר חייק .ב
לאוקטובר. בוצעה חפיפה  1-בסקר את הנושא. יעל נכנסה לתפקידה רשמית  - חילופי מנכ"לים

 עם יהל. אנו מאחלים בהצלחה.
עובדים זרים יגיעו אינו בהתאם להחלטת הממשלה.  2,000סקר את הנושא. כ - עובדים זרים

יב העסקתם ובאגרות. מבקש מכולם לא להתבטא בנושא העסקת מנהלים מאבק במיסוי סב
 הירדנים באילת.

אנו פועלים בכמה מישורים למניעת או עיכוב סגירת שדה דב. בין היתר מול ח"כ יואב  - שדה דב
 קיש יו"ר הוועדה הרלוונטית בכנסת שהשתכנע ונכון לסייע בנושא.

Airbnb -  לפני עתירה לבג"ץ. בכנס יועצי מס אמר יצא מכתב לרשות המיסים כמיצוי הליכים
 ראש הרשות כי בעינוי השכרה לטווח ארוך זה עסק בר מיסוי. לא דיבר על טווח קצר.

עדכן על פגישה קרובה חשובה עם איתמר גרוטו בנושא מטבחים, הצללה  - משרד הבריאות
 ותקנות מפעיל בריכה.

וף של מלונות נוספים כדי למנוע דירוג ות ואנו מקדמים צירנמלו 105עדכן כי יש כבר  - דירוג
 חובה.

 עדכן כי בודקים אפשרות לקיימה יומיים באילת. נבדק גם נושא המימון. - ועידה שנתית
עדכן כי הוקם צוות ייעודי מקרב החברים לבחינת הנושא: משה מגיד, שחר  - בית התעשיינים

 עקה ונאור חן. יעבירו המלצותיהם למוסדות ההתאחדות.
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 ח מנכ"לית, עו"ד יעל דניאלידיוו .ג
הכרות. סקרה באופן כללי את הנושאים שעל הפרק שבטיפול ההתאחדות :  –דברי פתיחה 

, מאבק נגד סגירת שדה דב, פעילות שיווק מול משרד התיירות, פעילות Airbnbעובדים זרים, 
  .כנגזרת מהחלטת הממשלה והטמעת נוהל אכיפה פנימית -הרגולציה

  
 
 
 

 :שבי ראש הוועדותדיווחי יו .3
 

 אבי דור, יו"ר ועדת כלכלה
סקר את הנושאים בהם עסקה הוועדה שבראשותו והודה לפנינה על הסיוע והליווי: בג"ץ נגד 

לתזכיר חוק שירותי תיירות החדש; הנחיות  34אמות מידה לפינוי אשפה עודפת; סעיף 
והשפעתו על  חוק חדש לצמצום השימוש במזומןנות; חדשות לגבי המרת מטבע במלו

 המלונות; שפכים; רישוי עסקים וסוגיות פתוחות מול משרד הבריאות.
 

 אריק דהאן, יו"ד ועדת שיווקטענת ס
הצורך סקרה את הנושאים בהם עסקה הוועדה שבראשותה והודתה לטלי על הסיוע והליווי: 

עסקה ללא בנוגע ל'הצעת חוק הגנת הצרכן בבניית מערכת יחסים טובה עם משרד התיירות. 
; קמפיין התמקדות בגרמניה ורוסיה - (; קמפיין חורף אילתNon Refundable) 'זכות ביטול
חודשים בהשתתפות כל  3-פורום השיווק עם משרד התיירות מתכנס פעם שנייה ב חורף כללי;

לא צלח בשל דרישה לכפל מבצעים; שת"פ עם משרד  סופר פארםשת"פ עם  .ארגוני התיירות
 נוספים.גופים ם עפא בשל בעיות תקציב במשרד. אנו יוזמים שת"פים הביטחון הוק

 
 והכשרה ת עבודהו, וועדיואב בכר

אבטלה זו אבטלה חיכוכית וחסרים  4%. ציין כי ותהוועד ועסק ןסקר את הנושאים בה
 וממדינות נוספות.מהפיליפינים  עובדים זריםעדכן בהתקדמות הבאת  עובדים בכל הארץ;

 ;ומתן ניקוד נוסף למלונות מדורגים אזורי עדיפות,  מפתח חדריםעל פי ההקצאה תתבצע 
העסקת העובדים הזרים תהיה ישירה ללא חברות כ"א כמתווכים; העובדים הזרים לא 

 1,000כי שם יש ירדנים; עומדת לרשות המלונאים גם מכסה של בשלב זה מיועדים לאילת 
באילת ; העסקת הירדנים א יוצא לדרך, הנוהל הופץ למלונות והנושעובדים פלסטינים 

שיגיעו כך אנו מקווים 500עוד לנו אושרו  ירדנים. 1500מאוד, כיום עובדים כבר הצליחה 
גם עוסקת ; הוועדה מיסוי עובדים זריםלהפחתת  אנו פועלים במקביל -לתחילת העונה הבאה

ארצי ד תעסוקה כל שבוע בנושא יחסי עבודה; עדכן לגבי יריהעולות הצעות חוק   במניעת
שיערך בחודש נובמבר ותהיה בו נציגות גדולה של רשתות  בעלי מוגבלויותראשון לעובדים 

 .ומלונות
נושא מרכזי שהועדה מטפלת ציין את החשיבות שבקשר בין הענף לאקדמיה.  -לגבי הכשרה 

 בו . יואב סקר גם את הפעילות מול בתי הספר המקצועיים למלונאות הן של משרד העבודה
והן של משרד החינוך עימם אנו פועלים לשדרוג בתי הספר הן בתכנים המקצועיים והן 

 בתנאים הפיזיים.
 

ממשיך את פעילותו בהצלחה תוך הפעלת ימי עיון מקצועיים,  –המרכז לקידום מקצועי 
 קורסים, פורומים וכן פיתוח לומדות מקצועיות ותרגומם לשפת ערבית ורוסית. 

 
 ר החברה הכלכליתאבי אגאג'אני, יו"

סקר את הנושאים בהם עסקה החברה הכלכלית. הודה לרומי על תפקודה בחברה וסקר את 
 יצועיה:הדו"חות הכספיים של החברה וב

קיבלנו אישור מהממונה על ההגבלים העסקיים ובלבד שלא ישמש את  - רכש משותף
. Out sourcingכרז הרשתות הגדולות. כמה שנים לא הצלחנו לקדם את הנושא ולכן עשינו מ

בימים אלה מתקיים פיילוט לרכישה משותפת  נצטרך לבחור חברה שתפעיל את המערך הזה.
 של כרטיסים לדלתות.

להתחרות בתקציבי השיווק של בוקינג ודומיה, מחפשים  מאחר ונתקשה - מנוע הזמנות
מלש"ח  35-כ 2-17שת"פים עם גופים גדולים שיסייעו במימון, כמו משרד התיירות שהוציא ב

 . מאמין שהקשיים הטכניים בפלטפורמה ייפתרו בקרוב.OTAלשיווק ב
ספקים חברות  21-מ ₪אלף  400הכנסות החברה משיווק ספקים עומדות על  – שיווק ספקים

 .החודשים הראשונים של השנה 9-ב – מומלצים
באחריות מדובר בכנסים הקשורים לספקים ונותני שירות ולא כנסים מקצועיים ש - כנסים

 המרכז לקידום מקצועי.
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ועדה  ממליץ להקיםמרגישים שההתאחדות לא תמיד מייצגת אותם.  - המלונות הבודדים
והקניית ערך מוסף לכל הקשור להוזלת העלויות השותפות ע"י בהתאחדות הארצית לקידום 

 שימוש ברכש משותף. 
 
 

 יואב בכר אישור השינויים בהרכב חברי ההנהלה,-המרכז לקידום מקצועי  .4
כי הוקם מחדש עם עובדת אחת, אלינור. נפרדנו ו ציין פעילות המרכזאב סקר את וי

חברי  בהרכב קורסים בחודש. סקר את השינוי הדרוש 6 - 5מההסתדרות. המרכז מקיים 
 ההנהלה של המרכז:

 אהרון שחם יוחלף ע"י גלעד שלוש מהילטון
 יוחלף ע"י הרצל לוגאסי. דוד בלום

 ימונה גולן כהן מרשת מלונות ישרוטל.ובנוסף 
 י אושר ע"י המועצה.: השינוהוחלט

  
  

אישור הדו"חות הכספיים של ההתאחדות, המרכז לקידום מקצועי והחברה הכלכלית לשנת  .5
 רו"ח שירה הרמן מדלויט - 2017

 רו"ח הרמן סקרה את הדו"חות של שלושת הגופים.
 : הוחלט

 נמנע )בועז בן חיים( 1דוחות ההתאחדות אושרו.  .א
 דוחות החברה הכלכלית אושרו פה אחד. .ב
 נמנע )בועז בן חיים( 1דוחות המרכז לקידום מקצועי אושרו.  .ג
 

 שינוי בהרכב חברי המועצה סניף ירושלים .6
לנון פולון בנציג מלון עין כרם  רמת רחל ד"ר פיבקו סקר את הנושא. מחליפים את נציג מלון 
  מיכאל ויזל עפ"י החלטה שנתקבלה בסניף ירושלים.

 : אושר פה אחד.הוחלט
 

 

 קפלן ירעו"ד נ: רשם

          

               

 

 

 ד"ר רוני פיבקו         

 מ"מ נשיא ויו"ר המועצה        

 


