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  29/1/17סיכום ישיבת מועצה מתאריך 

 
מ"מ נשיא ויו"ר המועצה, משה מגיד, אבי אגאג'ני, -נשיא, רוני פיבקו -אלי גונןנכחו ה"ה: 

 נאור חן, מאיר קינן, אלי זיו, נור עמאר, אבי לוי, חן מיכאלי, שמעון לוי, רפי שדה, עדי מאור,
, אבי דור, אריה זומר, ישי ברנע, רונן השכל, מישל סוויסה, גיל אזולאי, סמדר ליאור רביב

ישראל חייט, אבי דהאן, נמרודי רינות, אסף שלו, נפתלי וינגרטן, רוני אלוני, דודי אשכנזי, 
נועז בר ניר, יואב בכר, רומי גורודיסקי,  וויסאם עבד אל ראזק, הנרי טייק,פול מילוויצקי, 

 .ניר קפלןבני גואטה,  פנינה שלו,יעל שילוני,  פנינה בן דוד,
 
 
 

 : עדכוני נשיא –אלי גונן 
 

 , אךמבחינה תיירות נכנסת במגמה חיובית 2016סיימנו את הרבעון האחרון של  (א
 . 2013-לכניסות תיירים בפחות טוב בהשוואה 

אי אפשר לזלזל בתקציב השיווק שמביא שר התיירות. אני עדיין לא רואה כיצד  (ב
מחכים אנחנו צוות השיווק במשרד התיירות טרם פרסם מסקנותיו.  .לים אותומנצ

 יום הצגת תכנית השיווק. 22/2 -ל

לטיפול בנושא. נושא מסובך מעין כמוהו.  נועז נכנס בכל רמ"ח אבריו –רגולציה  (ג
נושא חשוב ביותר ותקדימי בתחום המלונאות. ממשיכים היא החלטת הממשלה 

ה עודפת. זה מעניין את שר התיירות והעוזר שלו וימצא במאמצים להפחתת רגולצי
 שר הכלכלה. לשותף טוב בבחירת אלי כהן 

 נושאים: 3 -אנו בקרב קשה מול אגף התקציבים באוצר בקשר ל –עובדים זרים  (ד

 עובדים זרים .1
 היטל מסתננים .2
 מענקי שיפוצים .3

 
ה שיסתדר. הירדנים שמגיעים נותנים פתרון חלקי לאילת. זה לא הולך חלק, מקוו (ה

ישנה החלטת ממשלה להקצות לנו עובדים פלשתינאים לכל הארץ, נראה כיצד זה 
  יעבוד.

תה החלטת מועצה קודמת יאיירבנב. היעם נושא, בטות לגבי התמודדות ליש לנו הת (ו
 שלא לנגח את השר בנושא הזה. 

ממשק שהיה פעם כרגע יש שת"פ של המגזר העסקי עם המגזר השלישי. זה מחליף  (ז
 .ההסתדרות עם 

בפרצוף.  לכולנוזה יתפוצץ אשראי זול, בסוף יש גידול בצריכה הפרטית באמצעות  (ח
אבל אין צמיחה בכלכלה הריאלית. לא צמיחה אמיתית ברת קיימא גם נושא 

 בעיקר נובעת ממשרות במגזר הציבורי.הנמוכה היא בעיני זמנית שכן האבטלה 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

נדבך חשוב ב המדובר .החברה הכלכליתל ניהומברך את רומי גורודיסקי על  (ט
סייע מאוד בעיקר למלונות הבודדים. אני מבהיר ית ווגדיל יכולילהתאחדות אשר 

 בין החברה הכלכלית לבין ההתאחדות ואבהיר על כך בהמשך.חומות סיניות שיש 

שנה לאיחוד  50, תתקיים בירושלים, חוגגים  בסוף מרץ תהיה הוועידה התלת שנתית (י
מת תפוסה גבוהה של המלונות באותה עת, אנחנו נאלצים לקיים בקראון העיר. מח

פלאזה עם בנייני האומה, מבקש מכם להעלות שמות לאות עיטור המלונאות, מציע 
לציין את פועלו של לוזון מטבריה גם אם לא במסגרת העיטור להזמין את משפחתו 

 ולציין אותו באירוע.לאירוע 

 
 ונית : עדכוני ועדה אירג -נאור חן

. הוועידה מועמדות למוסדות ההתאחדות עד חודש לפני שחברים מוזמנים להגיה (א
 תתכנס ועדה שתאשר מועמדים שיבחרו ע"י הוועידה. כן, שבועיים לפני

קשר ה לגביאנו בשלבי בדיקה משפטית  –החברה הכלכלית של התאחדות המלונות  (ב
תחומי השפעה יו לו שיהכלכלית. יכול להיות דירקטור חברה הבין ההתאחדות ל

 .2017לחברה הכלכלית. נאור הציג את התקציב לשנת בין ההתאחדות וממשק 

 
 מ"מ נשיא ויו"ר המועצה: התקציב אושר פה אחד. -רוני פיבקו

 
 דיווח מנכ"ל –נועז בר ניר 

 
 :הרשסקהוצגה מצגת 

 .2015,2014,2013-בהשוואה ל 2016כניסות ולינות  .1
 .2017 לשנת ב השיווקיתקצ .2
 ולציה.רג .3

 .1בנספח  מצורפת בזה המצגת
 

הוצאות  אולם ת הלאוקוסט תרמו להבאת תיירים מסוימים שטיסואין ספק  :רוני אלוני
 ומשך החופשה שלהם קטנו.הללו  התיירים החדשים 

 
תחקיר ביצעה  הטורקיתוהממשלה  בטורקיה: היתה ירידה חדה בהכנסות מתיירות אלי

. שלחנו מכתב בנושא לשר התיירות וביקשנו לקיים ישיבה בנושא הכנסות למה זה קרה
 מתיירות נכנסת, טרם נעננו.

 
לסייע  ,ההחברה כלכלית של ההתאחדות. מטרתה בין היתר: סקר את פעילות אבי אגאג'ני 

: עלויות מוצרים ושירותים וסיוע בהחדרת טכנולוגיות לשיפור בהורדת עלויות לחברים
. רומי לות מסייעת גם למלונות הקטנים והבודדים שאין להם גב של רשתהתפעול. הפעי

גורודיסקי עברה מתפקיד סמנכ"לית ההתאחדות למנכ"לית החברה וגייסנו גם את עופר 
 פרסטר שמסייע לרומי בחברה.

 (.2)מצ"ב בנספח  .החברה הכלכלית הוצגה מצגת בנושא
 

וע קיימת החברה הכלכלית ומה התועלת : אני ואסף שלו עד עכשיו לא מבינים מדישי ברנע
האם נועד לצמצום פעילות ההתאחדות דברים רבים נעשו בזמנו לפני החברה.  .בקיומה

 והעברת פעילות לחברה הכלכלית? מתי נבחן את החברה?
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ות התגברה עודפעילהועכשיו  מאז ומתמיד תה פעילהי: זו חברה קיימת והי אבי אגאג'ני
ר בפעילות כמו גיוס ספקים להצגת מוצריהם, רכש משותף של מוצרים המדוב יותר.

ושירותים. הפעילות הזו לא נעשתה דרך ההתאחדות, אלא דרך החברה הכלכלית. אבן הבוחן 
 תהיה אחת לשנה.

 
פרטית לכל דבר  חברה היא של ההתאחדות. תה החברה הכלכליתי: מאז ומעולם היגונןאלי 

ים מה כדאי לקיים כחברה כלכלית ומה כדאי לקיים וגם לצרכי מיסוי ויש שיקול
החברה הכלכלית פעלה בצורה צנועה. רומי עבדה בה במשרה חלקית  ,בהתאחדות. עד היום

חומות קיום אך תוך  ,ויש כוונה להרחיב את פעילות החברה הכלכלית לטובת החברים
החברה  סיניות והפרדה מההתאחדות. נדאג לכך שההתאחדות לא תסבסד את החברה.

תביא ליתרונות יחסיים לחברים והכל תוך דאגה שלא תהיה פעילות חופפת בין החברה 
. בשנה הראשונה, כל שנה החברה וההצדקה לקיומה ייבחנו מחדשפעילות להתאחדות. 
תסייע לחברה בעד חצי מהשכר השנתי תמורת המשך ייעוץ וסיוע של רומי ההתאחדות 
צב בו מלא יהיה  .רה תהיה רווחית ותחזיק את עצמהאנו מקווים שעד אז החב להתאחדות.

נוציא פעילות מההתאחדות לחברה. החברה עסקית רק בנושאים עסקיים בהם אסור 
לא למטרות רווח ולא יכולים להתקזז על המע"מ.  -כיוון שאנו מלכ"ר  לעסוקלהתאחדות 

בגובה של  רומי עדיין מספקת שירותים גם להתאחדות ובגלל זה הסכמנו לתמוך בחברה
 .2017מחצית מהשכר השנתי לשנת 

 
 :  תומך בכך.רוני פיבקו

 
עד היום ניתנו בחינם מההתאחדות למלונות, יועברו ש: מביע חשש מכך ששירותים רפי שדה
 ינתנו לחברים תמורת תשלום.ילחברה ו

 
 םהתשלו –דיע חד משמעית שדבר כזה לא יקרה. לגבי אירועים בתשלום מו :אלי גונן
כיסוי לשל איגוד מנהלי המלונות הוא רק שהחליפו את האירועים כמו מאירועים  המבוקש

 הוצאות. אין כאן כוונה להעמיס עלויות נוספות על החברים.
 

היא תבחן : אם החברה בסופו של יום לא תוזיל עלויות היא לא תתקיים. אבי אגאג'ני
, כאשר עלויות תפעולה בתוצאות שתשיג, בהבאת תועלת כלכלית למלונות חברי ההתאחדות

יכוסו מההכנסות שהיא עצמה תיצור. אני מאמין שיש פוטנציאל רב לחברה הכלכלית ומצפה 
לשיתוף פעולה של החברים כדי לסייע בהצלחתה מאחר והצלחת החברה משמעה הבאת 

 תועלת רבה לחברי ההתאחדות. 
 

 לחברה. וכנההציג את מערכת ההזמנות שה -יאיאה סופט –יאיר 
 
 
 
 
 
 

 רוני פיבקו         
 מ"מ נשיא ויו"ר המועצה        

 
 

 
 

 


