
 

 

 

 

 

 
 
 

 
  2017במאי,  15

  8947מס' 
 

 7/5/17סיכום ישיבת מועצה מתאריך 
 

 , לבי כהן גבאייסמ"מ נשיא ויו"ר המועצה, -נשיא, רוני פיבקו-אמיר חייקנכחו ה"ה: 
ליאור רביב,  אבי אגאג'ני, נאור חן, אלי זיו, חן מיכאלי, שמעון לוי, רפי שדה, עדי מאור,

חיים כהן אכד, בועז בן חיים, פהמי מישל סוויסה, אריה זומר, ישי ברנע, רונן השכל, 
 נששיבי , וויסאם עבד אל ראזק, לסלי אדלר, ענת סטריק דהאן, אבי דור, הנרי טייק, 

גיל אזולאי, סמדר נמרודי רינות, אסף שלו, נפתלי וינגרטן, רוני אבי זנדברג, ג'ימי זוהר, 
וויצקי,  רומי גורודיסקי, נועז בר אלוני, דודי אשכנזי, ישראל חייט, אבי דהאן, פול מיל

  בני גואטה, ניר קפלן. , פנינה שלו,ליטל סברניר, יואב בכר, פנינה בן דוד, 
 

 :יו"ר המועצה -רוני פיבקו 
 

נשא דבריי פתיחה. הקריא את תפקידי המועצה, הרכבה, תנאי פעילותה וחברות חבריי 
אחדות המלונות , חבר מועצה אשר רוני מדגיש כי על פי תקנון הת המועצה כקבוע בתקנון.

 ישיבות רצופות חברותו כחבר מועצה תופסק. 4ייעדר 

 

 :נשיא ההתאחדות -אמיר חייק 

נשא דברי ברכה לחבריי המועצה הוותיקים והחדשים. ביקש להודות לאלי גונן על עשייתו 
י בתפקיד הנשיא הקודם של ההתאחדות ופרס בפני הנוכחים את עיקרי תפיסתו ואת "האנ

 מאמין" שלו בתפקידו כנשיאה החדש של ההתאחדות.

 

 רוני פיבקו

לתפקיד אחד מיו"ר הועדות ומציין את שמות שאל אם מישהו מעוניין להציג מועמדותו  .1
 .אף חבר מועצה לא מציע את עצמו או מישהו אחר מטעמו, הוועדות

בראש  שיעמדוהמועמדים שהציעו את עצמם קודם מועד התכנסות המועצה,  הציג את  .2
 :כדלקמן הוועדות המרכיבות את התאחדות המלונות

 יו"ר ועדת העבודה -שמעון לוי 
 יו"ר ועדת הכלכלה -אבי דור 
 יו"ר ועדה ארגונית -נאור חן 

 )חדשה בתפקידה( יו"ר ועדת שיווק -ן אענת סטריק דה
 יו"ר ועדת הכשרה -לי אחן מיכ

הגב' סילבי כהן גבאי מרשת ישרוטל. הייתה  - נציגת הרשתותכהציג את סגנית הנשיא  .3
 מועמדת יחידה לתפקיד.

 : אבי אגאג'ני, מהמלונות הבודדיםהמועמדים לתפקיד סגן נשיא  4הציג את  .4
זוהר וישי ברנע והזמינם להציג מועמדותם ולספר לחברי המועצה על ג'ימי אבי זנדברג, 

ונו ותפיסת עולמו בתחום. כל אחד מהמתמודדים הציג את ניסי עצמם טרם הבחירות.
 בחר להסיר מועמדותו., לאחר שהציג את תפיסת עולמו ,אבי זנדברג 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רוני פיבקו

)רואה חשבון  ציין כיצד יתנהלו הבחירות החשאיות, ציין את הרכב ועדת הקלפי
והזמין את חברי המועצה  ההתאחדות ועו"ד ההתאחדות שניהם אינם עובדי ההתאחדות (

 ולבחור את סגני הנשיא. לגשת לקלפי

 )לאחר הפסקה(

 הקריא את תוצאות הבחירות:

 קולות 24 -ג'ימי זוהר    

 קולות 21 -אבי אגאג'ני    

 קולות 18 -ישי ברנע    

 .כחברי הנשיאות המייצגים מלונות בודדים ניזוהר ואבי אגאג' נבחרו ג'ימי

 

 ההתאחדות בלבד מועצת ידיון בנוכחות חבר  - המלונותתוספת גמול לנשיא התאחדות 

נשיא ההתאחדות מבקש שלא להיות נוכח בעת הדיון בגמול הדן בו ועוזב את –אמיר חייק 
 האולם עד לגמר הדיון בעניינו.

לקידום מטרות ופעילותו מבקש לאשר לנשיא הנכנס, שיקדיש את עקר זמנו  ו רוני פיבק
התאחדות, סכום חודשי במשרד בתוך משרדי ה לצורך כך ואף יישב התאחדות המלונות

ובתוספת מע"מ. הנשיא ייעשה כל מאמץ להביא חיסכון  ₪ 30,000בחשבונית מס בסך 
לפחות בסכום זה בפעילות התאחדות המלונות או לחילופין להגדיל את הכנסות 

 ההתאחדות בפעילויות שונות )ולא מגבייה מהחברים( לפחות בסכום זה.

 :התבצעה הצבעה

 מתנגד 1

 נמנעים 7

 ר תומכים.השא

 30ההצעה התקבלה ברוב קולות. הגמול החודשי של הנשיא החדש יעמוד על סך של  :הוחלט
 .תמורת חשבונית מס כחוק מע"מ+  לחודש ₪אלף 

 
 
 
 
 

 רוני פיבקו         
 מ"מ נשיא ויו"ר המועצה        

 
 

 
 

 


