
 

 
 

 

 9148מס' 

 4/9/17סיכום ישיבת מועצה מיום 
  , סילבי כהן גבאי,מ"מ נשיא ויו"ר המועצה -ר רוני פיבקוד", נשיא - רו"ח אמיר חייק נכחו ה"ה:

 עדי מאור,ג'ימי זוהר, ליאור מוצ'ניק, אביה מזרחי מגן, רונן השכל, אורגד רונן, אלון שאול, אבי אגאג'ני, 
דודי אשכנזי,  אבי דהאן, מישל סוויסה, אבי זנדברג,בועז בן חיים, , י ברנעישיובל אברמזון, ליאור גבאי, 

מאיר קינן, , רינות דהאן, אבי דור, ישראל חייט, שמעון לוי, סמדר נמרודי -ענת סטריק נאור חן, דיוויד כהן,
 אלי זיו, , אסף שלו רוני פורטיס, רונית רונן, רפי שדה,אושרי דרעי, חגי ארביב, שמעון לוי, חן מיכאלי, 

 סקי, טלי טננבוים, יואב בכר, פנינה בן דוד, ייהל בן נר, רומי גורודשבי שי, אריה זומר, ליונל לפידוס, 
 .מאירוביץ', עו"ד ניר קפלן -אלינור רוטבלום

 
 :על הפרק

 
 עדכוני נשיא .1

 עדכן בנושאים הבאים:נשיא ההתאחדות   רו"ח אמיר חייק
 : איירבנב .א

מפעילי דירות  1,300-שלנו לפעולות אקטיביות. הועברו פרטיהם של כ שינינו את שיטת הפעולה
נופש לרשות המיסים שפתחה נגדם במבצע נרחב שפורסם גם בתקשורת. אנו ממשיכים לפעול 

 בנושא וגם במישור המשפטי מול עיריית תל אביב.
 :אי הצגת מע"מ לישראלי באתר בוקינג .ב

מלש"ח על אתר 'בוקינג' בגין הטעיית  2.5ס בסך בעקבות מאמצינו הרשות לסחר הוגן הטילה קנ
 צרכנים ישראלים. הרשות תפנה לביהמ"ש על מנת לכפות על בוקינג לפעול בישראל כדין.

 ועדת אסטרטגיה .ג
 מהן הגישו הצעות. בטיפול הנשיאות. 5חברות.  6נפגשו עם 

  מנהלי תיקי לקוחות .ד
 גשת עם פעילות של גורמים מקומיים.הנושא הוסבר והובהר כי הפעילות איננה מחליפה או מתנ

 מינוי מנכ"לית חדשה .ה
 עדכן על מינויה של הגב' יהל בן נר כמנכ"לית החדשה של התאחדות המלונות.

 
 דברי מ"מ נשיא ויו"ר המועצה .2

 נשיא מ"ומ שלנו החדש הנשיא נבחרו ,בירושלים שנערכה שנתית התלת בוועידה, חודשים 5 כ לפני
 בישיבת חודשים 3-כ לפני. החדשים המועצה וחברי הדין בית חברי, הביקורת ועדת חברי וכן

 . ההתאחדות ועדות ר"ויו נשיא סגני 3 בנוסף נבחרו ,הראשונה המועצה

 במנגנון תפקידים בעלי מספר, הנשיאות חברי בתמיכת הנשיא י"ע הוחלפו זו תקופה במהלך
 המשימה הושלמה והיום ועוד בורצי ויחסי שיווק ,משפטי יועץ, אסטרטגי יועץ ובניהם ההתאחדות

 .המלונות התאחדות ית"כמנכל נר בן יהל של בחירתה עם

 המגמות עם שונה גם ואולי מסודרת בצורה ,כעת לעבוד יכולים אנו והמינויים השינויים כל משתמו
 .החדש הנשיא שמוביל והכיוונים

 מ"ומ הנשיא מלבד בה וחברים עידהולו ועידה בין ההתאחדות של העליון כמוסד משמשת המועצה
 המלצת י"עפ( הסניפים ר"יו כל בהם) חברים 43 ועוד הועידה י"ע שנבחרו חברים 20 עוד, נשיא

 .המועצה כחברי הם אף שאושרו הסניפים

, ח"רו מינוי, חבר דמי תעריפי, שנתי תקציב ,כספיים דוחות אישור: היתר בין הינם המועצה תפקידי
 להגשמת פעולות לביצוע מיוחדות קרנות הקמת, ואחרים תייםממשל גופים עם והסדרים הסכמים

 הוק אד ועדות והקמת ההתאחדות של מקצועי לניהול וכללים תקנות התקנת, ההתאחדות מטרות
 .מזדמנים לצרכים

 כלל בדרך אלו בישיבות. חודשים 4-ל אחת לפחות נקבעו ,בתקנון שנרשם כפי ,המועצה ישיבות
 ולא כמעט המועצה אישור את ולקבל בהם לדון מציע המנגנון או שהנשיאות נושאים מועלים

 האפשרות למרות, היום של זו בישיבה וגם לדיון נושאים העלו המועצה שחברי מקרים לי יםזכור
 יחד .מועצה חבר מצד לדיון נושא שום, שנקבע ז"בלו הועלה לא לחברים הישיבה בזימון שנשלחה

 .אדבר מיד עליו נושא להעלות שביק ברנע ישי, בצהריים היום, זאת עם

 :והם עיקריים תחומים 3 ב ההתאחדות פעילות את רואה אני, שנים מזה המועצה ר"כיו

 .ההתאחדות חברי ועבור למען בהתאחדות פנים פעילות .1

 .הרחב הציבור מול  של ההתאחדות חוץ פעילות .2



 

 
 

 

 .הרגולטור מול של ההתאחדות ופנים חוץ פעילות .3

 כה עד פעמים 3-ל בהשוואה בשנה פעמים 5-6 בין המועצה את לכנס בכוונתי לעיל לאמור בהתאם
 :חלקים 3-ל אחלק המועצה ישיבות ואת

 .המועצה מחברי מי או המנגנון או הנשיאות י"ע שיועלו נושאים ראשון חלק .1

 כשהוא, המועצה לחבריוהרפרנטים  בהתאחדות  הוועדות ראשי של קצר דיווח שני חלק .2
 .המועצה לישיבות קודם או מראש שיימסר בכתב יותר מפורט ווחבדי מלווה 

 פעילות לכן קודם שציינתי כפי אחר בתחום פעם כל ההתאחדות בפעילות דיון שלישי חלק .3
 .הרגולטור מול או הרחב הציבור מול או ההתאחדות חברי למען או שהיא 

 חברותו תבוטל רצופות ישיבות 4 שייעדר מועצה חבר, התקנון י"עפ כי להזכיר רצוני, זו בהזדמנות
 .במקומו אחר חבר תמנה והמועצה במועצה

 בישיבתה המועצה י"ע שנבחרו הנשיאות חברי בנושא קושיה ברנע ישי העלה, בצהריים היום ,לבסוף
 יהיו (הנשיא למעט) הנשיאות חברי 4 מבין כי שקובע לתקנון( 3) א 11 סעיף את מצטט ישי. האחרונה

 אינם, האחרונה המועצה בישיבת שנבחרו הנשיא סגני 2 ,לדבריו. בודדים לונותממ נשיאות חברי 2
 . מלון בתי מספר מנהלים והם מאחר בודדים ממלונות

 מלון בתי 3 לפחות הינה מלונות רשת כי נקבע( 4' )א 4 סעיף י"עפ בתקנון מלונות רשת שהגדרת נכון
 ימי'וג ני'אגאג אבי של בפורטפוליו נמצא לא שעדיין מה, חדר 500 מ יפחת לא בהם החדרים שמספר

 כמלון ייחשב רשת שאינו מי ,היינו. התקנון התכוון לכך לא ישי לטענת אך, לתפקיד שנבחרו זוהר
 תכבר תחשב המועצה י"ע שנעשתה פעולה כל כי בפרוש אומר לתקנון ב 14 שסעיף ולמרות. בודד
 היועץ, פירון ממשרד צפריר איתן ד"ולע פניתי, במינוי או בבחירה פגם היה אם גם מלא תוקף

 באופן בכתב והן טלפונית הן לי הודיע צפריר ד"עו. דעתו חוות את לקבל, ההתאחדות של המשפטי
 דבר בודד כמלון ייחשב( מלון בתי 3 ו לפחות חדר 500 היינו) רשת בהגדרת שאינו מלון כי משמעי חד

 .בודדים למלונות נשיא כסגני זוהר ימי'וג ני'אגאג אבי את משפטית והן תקנונית הן שמכשיר

 המועצה של פוריה פעילות לשנת ומקווה ומשפחתם המועצה לחברי שמח וחג טובה שנה מאחל אני
 .ישראל ומלונאי מלונות לטובת

 ביקש לשנות את התקנון בעתיד. ישי ברנע

 הודיע כי הוועדה הארגונית תתכנס לדיון בתיקון התקנון. רו"ח אמיר חייק

 "תיירות אחראית" -הקוד האתיאישור  .3

 סקר את הנושא. ד"ר רוני פיבקו

 : אושר ע"י המועצה.הוחלט

 

 2016אישור דו"חות כספיים של ההתאחדות לשנת  .4

 סקר את הדו"חות.חשב ההתאחדות   רו"ח בני גואטה

 נמנע. 1: הדוחות אושרו ע"י המועצה. הוחלט
 

 המרכז לקידום מקצועי –דו"ח פעילות 

  מצ"ב מצגת. סקר את הנושא."ל משאבי אנוש סמנכ יואב בכר

 
 החברה הכלכלית -דו"ח פעילות

 מצ"ב מצגת . סקר את הנושא.יו"ר החברה הכלכלית   אבי אגאג'אני

 

 .ה' לתקנון 9סעיף  -מינוי רואה חשבון .5
  סקר את הנושא. הנשיא השיג לנו הנחה משמעותית במשרד רו"ח דלויט. ד"ר רוני פיבקו

 המועצה. : אושר ע"יהוחלט
 
 



 

 
 

 

 
 

 עדכון בדבר המו"מ עם ההסתדרות -יו"ר ועדת העבודה -דיווח שמעון לוי .6

 ומתן במשא טיפולו להמשך המועצה גיבוי את קשיבסקר את הנושא ו -יו"ר ועדת עבודה   שמעון לוי
 .למועצה שהציג הדברים ברוח ההסתדרות עם

 שנאמרו על ידי שמעון לוי .מסמיכה את צוות המו"מ להמשיך ברוח הדברים  המועצה: הוחלט

 

 

  

 
 ד"ר רוני פיבקו              

 מ"מ נשיא ויו"ר המועצה


