
 
 

 

 
 

  2018, בדצמבר 24  
 505מס' 

 
 10/12/18סיכום ישיבת המועצה מיום 

  אשר התקיימה במלון דן פנורמה בתל אביב
 

 
 ליאור מוצ'ניק, מ"מ נשיא ויו"ר המועצה,   -נשיא, רוני פיבקו  -אמיר חייק : נכחו ה"ה

 , אבי דהאן, רונן השכל, מישל סוויסה, נור עמאר, שחר עקה, עדי מאור, אורגד רונן
 מיכאל ויזל, היים, רזי מזרחי, דודי אשכנזי, ירון בורגין, פול מילויצקי, עודד ניב, טעופר זוס

 מרק זיבי, נאור חן, מאיר קינן, אבי אגאג'ני, צביקה אנגלשטיין, יוסי סודרי, הנרי טייק, 
 ת רונן, גבאי, חן מיכאלי, סמדר נימרודי, משה מגיד, רוני-יעקב יקותיאל, שמעון לוי, סילבי כהן

 .יעל דניאלי, רומי גורודיסקי, יואב בכר, ניר קפלן, עודד גרופמן, טלי טננבוים
 

 מגן, אשר גבאי, חיים כהן אכד, אבי זנדברג, רות אורן, -: אדי פינטו, אביה מזרחינעדרו ה"ה
 יובל אברמזון, שאדי נאסיר, שי אסיה, בועז צור, ישי ברנע, בועז בן חיים, טודי ורשבסקי, 

 ראזק, דובי בנארי, רוני מנור, ג'ימי זוהר, אושרי דרעי, -י נששיבי, ויסאם עבד אלפהמ
 גרי קומינס, דיוויד כהן, איתי אליעז, רוני פורטיס, לסלי אדלר, תדי מרחבי, ענת סטריק דהאן, 

 ישראל חייט, שרון אלון, דוד פתאל, ליאור רביב, רונן ניסנבאום, אסף שלו.
  

 
 :על הפרק

 

  Fortyמני ברזילי, מנכ"ל  -ח בנושא: "תבונה אנושית ובינה מלאכותית" הרצאת אור .1
Twoויועץ אסטרטגי למרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב  

 
 

 אכיפת דיני ההגבלים העסקיים בהתאחדות על ידי עו"ד אבנר פינקלשטיין .2
 

 עו"ד פינקלשטיין סקר את הנושא.
 

 

 :םדברינשאו  .3
 רו"ח אמיר חייק, נשיא .א

קירה של השנה החולפת, משברים ביטחוניים ומחסור בעובדים, שינויים נעשתה ס
( 2( הבאת עובדים זרים )1: )2019פרסונליים בהתאחדות. ארבעת היעדים שלנו לשנת 

( 4שנים ) 10-( הארכת תוקף רישיונות עסק ל3[ )Airbnbהשתת רגולציה על דירות הנופש ]
  רשת ביטחון בענף למשברים גיאופוליטיים. 

הוועידה תתקיים השנה באילת במסגרת דו יומית. מודה לאמון ושותפות של המלונאים, 
 למנהלי הסניפים, חברי הוועדות ולצוות ההתאחדות.

 עו"ד יעל דניאלי, מנכ"לית .ב
טיפול בנושאים הבוערים: להלן העיקרים: את תוכנית העבודה במצגת סקרה  .1

תת המס בגינם, רשת ביטחון, איירבנב, מחסור בעובדים, הבאת עובדים זרים והפח
 סגירת שדה דב, איום שר התיירות בדירוג חובה.

יוזמות לקידום הענף: חדשנות, רכש משותף מורחב גם על חשמל פרטי, טיפול 
ברגולציות, החלטת ממשלה נוספת לחיזוק הענף, הגבלים עסקיים )הרחבת הרכש 

יות יוצרים, תדמית )אתר, המשותף,  הסכם סוכנים, תניית לקוח מועדף בבוקינג(, זכו
דיגיטל, ניו מדיה( והקמת צוות לטיפול בתדמית מול הממשלה, מול הציבור הרחב 

 ומול עובדים פוטנציאליים. שת"פ עם מפעל הפיס וחברת סמסונג.

 .2019ויעדי התקציב לשנת  2018הציגה את ביצוע תקציב  .2

 יםתיפחשאלה מדוע לא מלירון בורגין ביקש התייחסות , 2019בסוף הצגת היעדים לשנת 
וביקש שהמועצה תקיים חשיבה בקשר עם  2018-דמי החבר על חשבון העודף התקציבי ב

  .מדיניות העברת כספים לרזרבה
 : במידה ותוגש בקשה לדיון בנדון לוועדה הארגונית יתקיים בה דיון בנושא.הוחלט 



 
 

 

 
 

 

 , יו"ר המועצה ומ"מ נשיא פיבקו"ר רוני ד

 יכה בהנהגתו של אמיר חייק כנשיא.תמ -מעביר החלטה  .1
 : התקבל פה אחד. הוחלט

 אישור סיכום ישיבת המועצה הקודמת. .2
 : התקבל פה אחד.הוחלט

 .2019אישור תקציב ההתאחדות לשנת  .3
 : התקבל פה אחד.הוחלט

 
מודיע כי מי שרוצה להעלות הצעות לשינוי התקנון צריך לפנות לנאור חן יו"ר הוועדה  .4

 ה לדיון רציני לקראת הוועידה.הארגונית כדי שיעל
  

 

 

 

 קפלן עו"ד ניר: רשם

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


