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ידע להעריך מאוד את הפעילות של תעשיית המלונות ותעשיית  - - -  היו"ר אלי גונן:

 שעוברים לא מעט אירועים לאורך התקופה ואנחנו צריכים לטפל בהם.  תיירות בכללה

אין לנו ספק שיש לנו תחרות עצומה. אני חושב שהשוואה שדוד פתאל הציג היום והשוואה של 

הפעילות שלנו מול השוואה באירופה היא פשוט מצגת שמדברת בעיני עצמה. אני מוכרח להגיד 

חושב שכפי שאתם ראיתם גם במה שנועז בר ניר דיווח בבוקר, הצלחנו אני  ,שבתקופה האחרונה

בהרבה דברים להגיע להישגים די משמעותיים בתחום של תעשיית התיירות, בהובלה ובראשות 

 של השר יריב לוין שאני אתן לו את הכבוד בסוף הדברים.

דות עם העלויות כפי ודיש לנו עוד המון דברים לעשות. ההתמודדות עם יוקר המחיה בארץ, ההתמ

שמים לנו אתגר מאוד קשה. אני מאמין שאפשר להתמודד איתו. אני מאמין שיש  שאתם ראיתם

סגמנטים בעולם שרוצים ומוכנים ויודעים להכיר מוצר ייחודי. זה חשוב ואני מאמין שצריך 

סה לספור את מספר התיירים שנכנסים לישראל. אני חושב שלא פחות חשוב זה למדוד את ההכנ

מהתייר, למדוד את ההכנסות מהתיירות, לראות לאיזה קהלים אנחנו צריכים להגיע ואני מקווה 

 מאוד שגם לשם נגיע. 

שמעתם גם מקור הרוח הגבית של כל אנשי הממשלה לגבי הנושא של הרגולציה ואני מאוד אתם 

טה והשר יודע מקווה שאנחנו גם נתמודד גם עם נושא הרגולציה. יש לנו עוד התמודדות לא פשו

אבל אני אומר, ההתמודדויות האלה הן התמודדויות חשובות, , Air B and B -הלגבי הנושא של 

ואני אומר לכם, כשאני מסתכל על הפעילות של לשכת המעסיקים וההתאחדויות השונות, אז אני 

ם מקולטובת המלונאים, גם את ה חושב שהתאחדות המלונות, יש לה את המקום שלה גם בעשייה

 שלה בלשכת המעסיקים וגם את המקום שלה בדיאלוג מול משרדי הממשלה. 

לאורך הקדנציה היה ברור לי שאחרי שנה, אחרי קדנציה שנייה ראוי לפרוש. גם יש לי שותף 

שעוזר לי גם בהחלטות וגם בחשיבה וגם בדיונים ולכן אני מודה ואני אומר, אני  הובר נהדר, קלמן

 םים קדנציה, מסיים הרבה שנות פעילות בהתאחדות ומסתכל אל ישהיום אני מסימאוד שמח 

 מאוד יפה.
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אגף האוצר,  שלאני רוצה לנצל את הבמה, ברשותכם, למספר תודות. אני רוצה להודות לצוות 

שעוד לאורך השנים מאז  אומר,בן חורין. אני  י, לאסף הרצוג ולעמרשירה גרינברג שיושבת פהל

י מוכרח להגיד שאני מאלה שיש לי הרבה הערכה לאנשי אגף הצטרפתי למשרד התיירות, אנ

התקציבים. לא תמיד קל. לא תמיד נעים להתווכח, אבל אני אומר, גם אם אני לוקח את 

ההיסטוריה של הפעילות שלי בהתאחדות המלונות ואני מסתכל גם על מה שאנחנו קיבלנו בצוק 

מאחל לנו שלא נצטרך להגיע לדברים  איתן, כמי שהוא היחידי בתחום שקיבל את הסיוע ואני

לך  ,יש הבנה. אנחנו מקבלים הבנה ואני אומר באמת, שירה אני אומר, שאנחנו נהיה בסיוע הזה.

 ולצוות המון תודה. 

אני רוצה להגיד תודה למשרד התיירות. תודה ראשונה במשרד התיירות אני רוצה להגיד לעובדי 

קם הכרתי. אני חושב שבמשרד התיירות יש עובדים המשרד. את חלקם אני מכיר אישית, את חל

סייע ולקדם את תרום ולנכונה הם יכולים ל הפעלהמקצועיים, עובדים מסורים שאין לי ספק שב

תעשיית התיירות בישראל וזו הזדמנות נהדרת להגיד תודה לכל אחת ואחד מעובדי משרד 

 התיירות. 

. אני אומר לך אדוני השר, אם ברלליאור פר ,אני רוצה להגיד תודה אישית, עצומה, לעוזר השר

הוא נחשב פוליטי, לא נכון, לא ראוי, אני חושב וצריך לתת דוגמא שגם אם השר ממנה מינוי 

שליאור יכול להיות דוגמא למינוי מקצועי שתמיד היה קשוב, תמיד עבד, תמיד עשה ונתן תרומה 

 עצומה. 

אין לי ספק  לא תמיד הסכמנו.ל משרד התיירות. אני רוצה להגיד תודה גדולה לאמיר הלוי, מנכ"

בכלל שכל מה שאמיר עושה, הוא עושה את זה על בסיס אמונה גדולה שיש לו ביעדים, במטרות, 

אני פעם? אני מההיסטוריה, אז אני אומר מההיסטוריה,  תבמה שהוא מציב לעצמו. איך אמר

 אני מוכרח להגיד עכשיו דבר אחד, תמשיך עם כל הדברים. לפחומעריך את העתיד ואני מקווה שת

אני מקבל באהבה שעכשיו תוכל לצלצל להתייעץ איתי כי אני לא חבר ואין לי שום תפקיד 

 בהתאחדות המלונות, אז תוכל לצלצל ולהתייעץ איתי וזה יהיה על הכיפאק.

אני  . אני פגשתי את השר.אני רוצה במשרד התיירות באמת תודה מכל לב לשר התיירות יריב לוין

אבל תרשה לי,  ,בדרך כלל לא אוהב לעשות השוואות מהתקופה שאני הייתי במשרד התיירות

בדבר אחד אני מוכרח לעשות את ההשוואה כי אני גם מכיר את השרים שהם לא מתים דבר 

יתי באופן אישי איך שר התאהב במשרד ופעם שנייה לבוא למשרד התיירות, אבל אני חווראשון 

ך אתה התאהבת במשרד, איך התאהבת בתיירות, איך אתה מאמין בתיירות, עכשיו חוויתי אי

ואני אומר, כשאני מסתכל על הדברים, וזה נכון שהיו לנו שיחות ושמעת לנו והקשבת לנו, ואני 

אומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אם אני מסתכל על תקציב השיווק, אני מאמין 

שיווק, שיווק, שיווק. תקציב השיווק שאתה השגת לשלוש שנים ואני תמיד אומר, מבחינתי זה 

ב', ברציפות שלו, כי בשיווק לנושא הרציפות יש לא פחות -הוא מאוד משמעותי, א', בהיקף שלו ו

הרגולציה, חשיבות מהנושא הזה של הדברים האחרים. אני מאוד מודה לך על ההובלה של נושא 

ורפת, הרגולציה היא מקשה, ואני אומר, אני מכיר את ראינו את זה היום. הרגולציה היא מטו

חבריי המלונאים. אתה פשוט לא היית כששאלו את המלונאים, אוקי, בסדר, נוריד רגולציה. אני 

מכיר את המלונאים. נוריד רגולציה, נוריד הוצאות, נגלגל את זה לציבור. אין לנו שום עניין לבוא 
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הנות ממה שאנחנו עושים. אני יודע שאני מסתכן כשאני ולא לגלגל לציבור ולא לתת לציבור לי

אומר את זה אבל אני אומר, אני מספיק שנים מכיר את המלונות, מכיר את שיטת ההתחשבנות. 

אני רוצה להגיד לך, אדוני השר, באמת קידמת מאוד את מעמדה של תעשיית התיירות ואני בטוח 

האקזיטים הגדול שעושה תעשיית ההייטק ו 'וווא'שעוד תמשיך לעשות את זה. עם כל הכבוד ל

ובאמת המכירות, שזה משגע את כל העולם, אין תעשייה שנותנת תעסוקה כמונו, אין תעשייה 

שאין שם  ,ולאזורלעיר קטן יכול לעשות  לוןשפועלת בפריפריה כמונו. חוויתי בעצמי איזה באז מ

מלונות אבל אנחנו קרובים ונעבור של ה 100-לאח ורע. אני גם צריך להתנצל בפניך שלא הגעתי 

. אני לפחות את חלקי נתתי. אז המון שנשלים ונלךואני מקווה  דרך אגב, אני מאמין בדירוגאותם. 

 תודה למשרד התיירות. 

אני רוצה תודה אישית להגיד למיקי פדרמן. תודה שנייה אני רוצה להגיד להתאחדות המלונות. 

ת מיקי עוד כשהייתי באוניברסיטה ואיכשהו התגלגלתי אני הגעתי באופן מקרי. אני הכרתי א

', זה 92-להגיע למשרד התיירות. כשהגעתי היה שם מיקי, הכיר אותי מהאוניברסיטה. זה כבר מ

מעל עשרים שנה שמיקי הוא מורה דרך, הוא סמן. אני תמיד בכל נקודת זמן התייעצתי איתו והוא 

על כל העצות ועל כל הדרך. אני למדתי מאוד  נתן לי המון קרדיט. באמת, מיקי, המון תודה

 להוקיר את זה.

היה  עוד איש שהיה לי תענוג לעבוד איתו. אנחנו שונים קצת באופי ואנחנו שונים קצת בסגנון 

אבל אני אומר לכם שכמות ההישגים של ההתאחדות כשהוא היה הנשיא שלה לא נגרעת משום 

. אני חושב שבאמת זה להגיד לאבי אלה תודהדרת קדנציה אחרת, וזה אבי אלה. זו הזדמנות נה

 היה תענוג להיות איתו, לשרת אותו וללכת בדרכיו.

אני רוצה להגיד תודה ליועצי ההתאחדות, למי שעבד איתי במהלך הזמן, נתן הרבה עצות, לקח על 

פה.  עצמו, לגיל סמסונוב, לחברת גלעד, לאריאל סנדר, ליעל שילוני, לליטל סבר. הנה הם יושבים

 המון תודה. באמת אין כמוכם. הייתם מעל ומעבר. 

אני רוצה באמת לכל צוות החברה, למיטל. תעבירו לכולם. אני חושב שעושים עבודה נהדרת 

שאיפשהו פה בטח כבר עוסקות בנושא של יחסי הציבור,  וכמובן לפלינה אלעזר שלו ולמעיין

קופה האחרונה ונתן לנו סיוע עצום בתחום ולצוות היועצים ולעו"ד איתן צפריר שנרתם אלינו בת

 של הרגולציה בהמון ידע ובהמון ניסיון.

כי נבצר ממנו להגיע,  לשמוליק צורן שהוא לא פה אני רוצה להגיד תודה לעובדי ההסתדרות,

אבל צוות נפלא של  רוצה להודות לצוות קטןשהיה הרבה שנים מנכ"ל ההתאחדות. אני 

בני, לאלינור, למלכה, ללילך, לאורלית. אני אומר עוד פעם, זה צוות ההתאחדות, לפנינה, ליואב, ל

קטן שעושה עבודה נהדרת. תענוג לקבל מהם. אני אומר עוד פעם, לא רק מבחינתי. בכל מקום, 

בכל דרך, כל מלונאי שמצלצל, פשוט תענוג לראות אותם, וכמובן אני רוצה להגיד תודה גדולה 

נו במרץ רב, קיבל על עצמו המון משימות, לקח על עצמו המון לנועז בר ניר. נועז הצטרף אלי

משימות. נתתי לו רוח גבית כי האמנתי בו ואני חושב שגם כשהוא הציג היום, ובכוונה אני אמרתי 

לנועז, תציג אתה, מגיע לך, אני חושב שיש המון עבודה במה שנועז עשה ואני מודה לך מאוד, נועז, 

 ד עבודה נהדרת.ואני בטוח שתמשיך לעשות עו
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סקי. אני מוכרח להגיד, כל פעם שאני יכמובן אחרונה חביבה בהתאחדות המלונות זה לרומי גורוד

מתווכח איתה אני מפסיד כי אני גם חשבתי שמן הראוי היה לתת לה היום פה אות מפעל חיים על 

לקחה על כל מה שהיא עשתה להתאחדות, אבל נדחה את זה למועד אחר כי היא לא רצתה. רומי 

עצמה לנהל באופן מלא את החברה הכלכלית. אני מאוד מאמין בחברה הכלכלית. אני האמנתי 

בחברה הכלכלית עוד לפני כמה שנים כשישבנו גם עם אבי וניסינו לעשות גם שינויים בהתאחדות 

וחשבנו על החברה הכלכלית. אני חושב שהחברה הכלכלית יכולה להיות כלי נפלא לסיוע לכל 

ות, בטח למלונות הבודדים ואין לי ספק שרומי כפי שהוכיחה את עצמה היום, בכל מה המלונ

שקשור להתאחדות המלונות תוכיח את עצמה גם בחברה הכלכלית ועוד היא תוכל לתת מעצותיה 

על השינויים שהם קית לרומי על הארגון של הועידה, כמובן תודה ענ ומדבריה גם להתאחדות.

 שהיתה ועידה נהדרת ואני מוחה כפיים לרומי על הועידה.  אני חושב. מהרגע לרגע

הגעתי לתודה האחרונה. התודה האחרונה אני רוצה להגיד לכם, עמיתיי, מלונאיות ומלונאי 

ישראל. אני רוצה להגיד לכם תודה שאפשרתם לי וזכיתי להיות נשיא ההתאחדות שתי קדנציות, 

שנים נשיא. אני באמת מודה לכם מאוד. זה  עשבשנה,  שבע עשרהלהיות פעיל בהתאחדות כמעט 

 היה לי תענוג לשרת אתכם. היה לי תענוג להיות אתכם. אני עוזב בסיפוק גדול ובאהבה גדולה. 

אני חושב שהועידה שלנו נפתחה היום בקול תרועה רמה, בועידה מלונאית ממדרגה ראשונה. אני 

מנכ"ל הראשון השכיר שנבחר להיות נשיא לא רוצה להגדיר באיזה קול היא תסתיים. אני הייתי ה

התאחדות המלונות כשהייתי מנכ"ל שרתון מוריה ישראל ואני מאוד מקווה שאני לא המלונאי 

עמיד אנחנו נדע להחזיר עטרה ליושנה, נ האחרון שנבחר לנשיא. אני מקווה מאוד שבעתיד

 ברשותנו מלונאי ונתגאה בענף המלונאות. 

ת לכם. אני רוצה לאחל המון הצלחה לכל מי שיבחר היום גם ברמה אני באמת רוצה מאוד להודו

של בעלי התפקיד, גם ברמה של המועצה. אני רוצה לאחל  המון הצלחה ליושבי ראש הועדות 

שיבחרו. אני רוצה לאחל הצלחה להתאחדות. אני עדיין נשאר עם חברה שמנהלת היום שלושה 

פעילה, ואני מקווה שכזו היא תהיה, אז אני  בתי מלון ואני צריך התאחדות חזקה, משפיעה,

באמת מכל הלב, חבריי המלונאיות, חבריי המלונאים, אני מודה לכם ומאחל לכם המון הצלחה. 

אין לי כבוד יותר גדול מהתפקיד האחרון שלי כנשיא התאחדות המלונות להזמין לבמה את השר 

 יריב לוין, שר התיירות. אדוני השר, הבמה שלך.

תודה רבה, צהריים טובים. האמת היא שלפני כמה דקות קיבלתי טלפון   ב לוין:יריהשר 

מראש הממשלה שבדומה למה שעובר עלי בכל עשרת הימים האחרונים, אמר לי שהוא צריך שאני 

אבוא אליו להמשיך בטיפול במשבר הזה שמרחף מעלינו, אז אמרתי לו שאני צריך עוד לדבר כאן 

דבר קצר, אז הרווחתם. אז אני באמת אנסה לעשות , אז הוא אמר לי, חר כך אני אבואבפניכם וא

 את זה הכי קצר שאפשר למרות שדווקא יש, אני חושב, לא מעט דברים לומר. 

י, נשיא ההתאחדות אלי גונן, ראש עיריית ירושלים שהיה כאן, ניר ברקת, ראש קודם כל מכובד

אום, מיקי פדרמן, מנכ"ל משרד התיירות, עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, יושב ראש לשכת הת

אמיר הלוי, מנכ"ל ההתאחדות, נועז בר ניר, יושב ראש לשכת מארגני התיירות הנכנסת, שמואל 

מרום, מנכ"לית התאחדות סוכני הנסיעות, חני סובול וכמובן הנשיא וחברי הנשיאות שייבחרו 
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רגון של הועידה הזו, ומכובדיי, כאן, בעלי התפקידים, רומי שמגיעה לה תודה גדולה על כל הא

 מלונאיות ומלונאי ישראל. 

אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה שהיא נקודה בהרבה מאוד מובנים יכולה להיות נקודת מפנה, 

הייתי אפילו אומר נקודת מפנה היסטורית ביחס לענף התיירות. אנחנו רואים בחודשים 

ר התיירים שמגיעים לישראל. אני יכול לומר האחרונים מגמה של באמת עליה גדולה מאוד במספ

רואים בארבעת החודשים האחרונים ארבעה חודשי שיא בתיירות הנכנסת לישראל אי  נושאנח

עליה במספר התיירים שמגיעים. אנחנו  25%-פעם באותם חודשים. אנחנו רואים מתחילת השנה כ

אתגר מאוד גדול כי זאת הזדמנות  רואים גידול גדול בלינה במלונות. אני חושב שזה מציב בפנינו

כשנכנסתי למשרד וזאת הייתה בתקופה לא קלה עדיין עם התמודדות שאסור להחמיץ אותה. 

אחרי אירועי צוק איתן ועם כל המשבר שהענף חווה, אמרתי שהמטרה צריכה להיות לא עוד איזה 

הדבר הזה אפשרי אחוז, עוד שני אחוז אלא לנסות באמת לפרוץ למקומות אחרים ואני חושב ש

ואנחנו רואים תחילה של תהליך כזה, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד אחראיים ומאוד נחושים 

כדי להמשיך אותו על מנת באמת להגיע לפחות להתחלת המיצוי של הפוטנציאל העצום שיש לענף 

תר טוב הזה. אני חושב שלא הייתה מעולם, והותיקים כאן בוודאי מכירים את העובדות אפילו יו

ממני. לא הייתה מעולם ממשלה בישראל שנתנה סוף כל סוף יחס אחר, הרבה יותר משמעותי 

והרבה יותר מעמיק למשרד התיירות, והזכיר כאן אלי את הצוות של אגף תקציבים בראשותה של 

שירה גרינברג שבאמת מגיע להם כל הכבוד מכיוון שהם נתנו אמון גדול גם במשרד התיירות וגם 

יה הזאת ואני יכול לומר לכם שרק הדלתא, התוספת שהכניסה התיירות הנכנסת בתעשי

של חצי מיליארד שקל הכנסות למשק, רק התוספת, דשיים האחרונים הגיעה לסדר גודל בחו

משרד התיירות לכלומר היא כיסתה כבר את כל תקציב השיווק כולו. העובדה שבפעם הראשונה 

ארד שקל, בתוכו יבאמת תקציב משמעותי, למעלה ממיל יש תקציב ראוי שמאפשר לעבוד והוא

כחצי מיליארד שקל שמוקדש לשיווק, בתוספת ההחלטה שקיבלנו, שבפעם הראשונה אולי באה 

ואמרה, וזו החלטה שלא הייתה קלה גם להרבה אנשים כאן, אני יודע, אבל אמרה, אנחנו לוקחים 

יות ושמים אותם בתיירות הנכנסת כדי את כל המשאבים, את כל החשיבה, גם בשיווק, גם בתשת

אחת ולתמיד לעשות מהמלך גדול שישנה את התמונה, ולא מתפזרים על פני הרבה מאוד דברים 

אחרים וחשובים כשלעצמם, אבל שאם נתפזר, בסוף הערך המוסף יהיה שולי ולא נצליח 

ם החדשניים להתקדם. ביחד עם שינוי מאוד גדול שעשינו בעולם השיווק, החל משימוש בכלי

שהיום מדינת ישראל היא החלוצה בהסכמים שאנחנו עושים ביותר שישנם. אני יכול לומר לכם 

, עם סוכנים בכל העולם. בנינו כאן מודלים שמדינות אחרות עכשיו מנסות ללכת - - - OTעם 

נשמור על מה שעשינו בעולם  נובעקבותיהם, עם שימוש בגישה אחרת לחלוטין שבאה ואמרה, אנח

הצליינות ובעולם היהודי אבל אנחנו רוצים להביא את המסה הגדולה של התיירים שנמצאת 

בתיירות הנופש, בתיירות הפנאי ואנחנו נבוא ונאמר שישראל היא לא עוד רק מקום שבאים אליו 

פעם בחיים, בדרך כלל לפני המוות להתקרב קצת לאלוהים, קצת להסתגף בין העתיקות כאן 

אמרנו, ישראל היא מקום נהדר לחופשה, עם אוכל טוב, עם מזג אוויר מצוין, ובמקום זה באנו ו

עם תרבות, עם כל כך הרבה דברים, טבע וכן הלאה, ויש לה ערך מוסף ענקי שאתה יכול ליהנות 

ם הכי כיאולוגימכל זה וגם לבקר בכל המקומות הקדושים ולהגיע לאתרים ההיסטוריים והאר
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זה מורגש בצורה דרמטית אפילו בתמהיל האנשים שמגיעים לכאן. חשובים. אני חושב שהשינוי ה

 אני חושב שעשינו עוד דבר וצריך את זה לומר ואמרתי את זה לא פעם ואני חוזר עליו. 

כל מי שרוצה לראות מה היה מקומה של התיירות בתפיסת העולם במדינת ישראל לאורך שנים, 

ה, כי אין מה לעשות, מדינת ישראל בהרבה מספיק שיסתכל על מה קורה בסוגיית שדות התעופ

מובנים היא כמו אי. אנחנו נמצאים בתוך מקום שבו התנועה היבשתית היא שולית. אנחנו תלויים 

לחלוטין בתנועה האווירית והעובדה ששדה התעופה מעולם לא ישב במשרד התיירות, ולא רק זה, 

ו על כל ההיבטים, מגובה האגרות אלא למשרד התיירות בכלל אין אמירה ביחס למה שמתרחש ב

ועד סלוטים ונושאים אחרים, היא בעצם אמירה שאומרת, אנחנו רואים את שדה התעופה כשער 

הייצוא לישראלים ולא כשער הכניסה לתיירים. הגדילו לעשות, אני יכול לומר לכם באחריות 

את המחירים, שבזה אנחנו המדינה היחידה בעולם שעושה פרסומת לישראלים, הורדנו לכם 

כרח לומר שאני חושב שאתם תיסעו לחוץ לארץ. זה פשוט דבר בלתי נתפס. אני אגב מו

כהתאחדות, אסור לכם לעבור עליו לסדר היום. אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר. דבר 

בלתי נתפס, באמת. אני חושב שהעובדה שלא הצלחתי להגיע להסדרים שנותנים העדפה באגרות 

ם לשדות ונותנים את כל מה שחברות חדשות מיעדים מוטי תיירות נכנסת מקבלים כאשר מגיעי

תעופה בכל העולם היום, והיינו צריכים לייצר באמת בעבודה מאוד יצירתית גם של אנשי המקצוע 

שלנו במשרד וגם ביחד עם אגף תקציבים מן מנגנון כזה, אני לא רוצה להגיד עוקף. עוקף זו מילה 

את  קטנה. מנגנון באמת ייחודי בעולם שבו שדות התעופה גובים אגרות גבוהות. הם לוקחים

הכסף והם מרוויחים המון כסף, אז הממשלה אומרת תודה רבה, הרווחתם המון, ניקח את הכסף 

לתקציב. יש לנו עכשיו יותר תקציב, ניתן למשרד התיירות יותר כסף, ומשרד התיירות מתוך 

התקציב מקצה כסף כדי לשלם לחברות התעופה כדי שהן תוכלנה לשלם את האגרות. זה פטנט, 

זה עובד וטוב שעשינו אותו. אני חושב שהוא חולל מהפכה אדירה באילת, וראש אבל הפטנט ה

אני  העיר שהוא באמת שותף נאמן לכל העשייה שלנו שם, רואה את זה ומרגיש את זה יום יום.

טיסות שבועיות שכבר יועדו  40-יכול לומר לכם שכבר עכשיו לאוקטובר אנחנו נמצאים על גבול ה

במקרה הטוב. אני חושב שגם בנמל התעופה בן גוריון המערך  4ה היה לאילת. לפני שנתיים ז

אי תשעשינו, של מתן מענקי שיווק, רק אתמול הכרזנו על שלוש טיסות נוספות של חברת וויז. ק

פסיפיק נחתה כאן גם כן לפני מספר ימים בפעם הראשונה. חיינאן הסינית הגיעה לכאן ויחד איתה 

בתיירות מסין. ביוני, מי היה מאמין, תהיינה שתי חברות  200%של גידול, חודש ינואר האחרון 

שהולכות להפעיל טיסות ממונטריאול, שתי חברות קנדיות שתתחרינה אחת בשנייה, קו של 

יונייטד לסאן פרנסיסקו שעבר לטיסה שבועית, אייר אינדיאה שהודיעו וכבר התחילו למכור 

י, ריינר שנכנסה לאילת בעקבות הנוהל ועכשיו כרטיסים לטיסות מדלהי שאמורות להתחיל במא

גם הגיעה לנתב"ג בעקבות הנוהל והתחילה השבוע בטיסה הראשונה ותתחיל בנפח מאוד 

משמעותי בעוד מספר חודשים. חברת לוט הפולנית פותחת שבעה יעדים בתוך פולין בעוד 

עוד, אני כבר יכול  הרשימה הזאת היא באמת רשימה ארוכה של חברות שמגיעות. ישנן חודשיים.

לומר, בדרך, חברות נוספות. אני חושב שכל הדבר הזה פותח לנו שווקים, מגביר באופן דרמטי את 

ווק שלנו. צריך לומר את זה, הוא גם הבעת אמון מאוד גדולה בשוק התיירות יכולות השי

ך הענף הזה. הישראלי. עשינו גם לא מעט כדי לסייע למלונאות שהיא בעצם עמוד תווך הכרחי בתו

אני חושב שהובלנו מהלך חסר תקדים בנושא של הרגולציה. אגב, זה מהלך שעכשיו מחקים אותו 
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ם וטיפלה בכל בענפים אחרים. זו הפעם הראשונה שהממשלה ביצעה מהלך רוחבי לגבי ענף מסוי

 ם שלו. יש דברים שעדיין צריך לעשות. לא השלמנו את הכול. אנחנו גםהמרכיבים הרגולטיביי

בהרבה מאוד עבודה כדי שהדברים באמת ייושמו בפועל, אבל אני חושב שהיו כאן שתי אמירות 

חשובות, האחת באמת הקלות אמיתיות והדבר השני הלא פחות חשוב, זה שם את המלונאות ואת 

התיירות בראש סדר העדיפויות ואני חושב שזה ודאי שינוי מאוד גדול. אנחנו גם עשינו צעדים 

תיים שיקלו על מלונאים שנכנסים, ועליהם בעלי המלונות שרוצים להרחיב את מאוד משמעו

הרשתות על ידי הקמת הות"ל, הועדה לתשתיות לאומיות שמקצרת את הליכי התכנון על ידי מתן 

מענקים, כולל מענקים מוגדלים של שליש למי שיבנה מלונות עממיים, כולל הרחבה של מפת 

בניה בכל הארץ כמעט וקבלת מענקים בהיקפים גדולים. אני  העדיפויות באופן שמאפשר באמת

בהחלט יכול לומר לכם כאן שממש בחודשיים האחרונים היו כאן שתי רשתות סיניות ועוד סוכן 

תיירות ענק מרוסיה, שרוצים לקנות מלונות ולהפעיל אותם כאן בארץ, אז קודם כל אם יש כאן 

מח לדעת. ב', כשנכנסתי לתפקיד, אמרו לי, תשמע, מישהו שמעוניין בדבר הזה, אנחנו באמת נש

עכשיו מחפש משהו על  יש רשתות שעומדות להתמוטט ורשתות על המדף וכן הלאה, אז אני באמת

המדף. אם יש, תגידו לי, כי מסתבר שקשה למצוא. מסתבר שמה שאתם ראיתם גם בזמנים 

ביקוש מאשר היצע. אני יכול הקשים, יש כאלה שלשמחתי רואים היום ויש כנראה עכשיו יותר 

להגיד לכם שסיטונאי רוסי מחפש כאן אלף חדרי מלון באילת או בכל מקום אחר על החוף. 

 בינתיים לא הצלחתי לשדך לו אפילו חדר אחד ואם יש כאלה, אני אומר שוב, נשמח.

גם אני חושב שיש לנו אתגרים מאוד גדולים להמשיך בהם, גם בשיווק, גם בתחום של התעופה, 

בניסיון להפוך את ישראלי אולי לבסיס של יציאה של ספינות הקרוז באופן שאנשים יגיעו לכאן 

וישהו כאן כמה ימים ואחר כך יצאו לשייט, וגם הדברים האלה הם לא בחזקת רק דמיונות אלא 

דברים שנידונים לעומק. יש לנו עוד הרבה מה לעשות בלייצר דווקא עכשיו בשעה רגועה יחסית 

שתות הביטחון למקרה שחס וחלילה ניקלע שוב לבעיות. עשינו בעניין הזה לא מעט עבודה, את ר

 אבל אנחנו מחויבים ורוצים להשלים אותה במהלך החודשים הקרובים. 

אני באמת מקווה שאנחנו נירתם כולנו ביחד למאמץ האדיר הזה, לנצל את חלון ההזדמנויות 

קום שהיא צריכה ויכולה להיות בו על מפת התיירות האלה ובאמת להביא את ישראל סוף סוף למ

 העולמית. 

אני רוצה לסיים אולי בכמה מילים אישיות לידידי רב הניסיון ממני, אלי גונן, הנשיא היוצא. אני 

מוכרח לומר, היו לנו לא מעט ויכוחים ולא תמיד ראינו דברים עין בעין, אבל אני מוכרח להודות 

ם של ניסיון", אני כבר התחלתי להבין חלק מהדברים שאמרת לי שהיום ממרום "בקושי שנתיי

בהתחלה וגם הבנתי שחלק מהדברים שאמרת לי, כנראה אני אבין בהמשך אם אני אצליח לפתור 

יהיה לי עוד קצת זמן בתפקיד. אני חושב שאיש עתיר ניסיון שבא מהמקום הכי אם את המשבר ו

אי, אם זה בעל הרשת הכי גדולה ואם זה מי שיש לו נקי, הכי אמיתי של דאגה אמיתית לכל מלונ

מלון בודד עם הבנה עמוקה של הענף ושל הצרכים שלו, עם ראיה הרבה פעמים יוצאת דופן של 

קות היבשות, עם הגינות, עם יושרה ועם המון ייסטטהחיים כמו שהם מבעד למספרים ולסט

, שהיה לפחות ביע חותםטמאדם שהמסירות. אני בהחלט חושב שההתאחדות נפרדת היום 

אז אני באמת מבקש לאחל מבחינתי שותף נאמן ואני רוצה להגיד לך באמת תודה מעומק הלב. 
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הצלחה גם לנשיא וגם לחברי הנשיאות שייבחרו ולאחל לכם שתהיה הרבה עבודה, נראה תנועה 

 באמת משמעותית של תיירים ולאחל לעצמי שניפגש כאן גם בשנה הבאה. תודה.

ר הצהריים טובים חברות וחברים, אנחנו ממשיכים. כיבדנו וכובדנו. עסקנו לא מעט אח דובר:

בעברינו, דנו בנושאים של ההווה ועכשיו ברשותכם אנחנו נתפנה למחר שלנו, לעתיד. אנחנו נבחר 

 את נבחרנו לקדנציה הבאה. 

כוב הוא סופר רוסי, אנטון פבלוביץ', מישהו מכיר? אנטון פבלוביץ' הוא אנטון פבלוביץ' צ'כוב. צ'

מחזאי, ריאליסט. הוא טבע את תבנית המחזה האומרת, כשאתה תולה אקדח על הקיר בתחילת 

המחזה, אין ספק שבסוף המחזה האקדח הזה ירה. מישהו שמע יריות? כנראה שלא. אנחנו 

כל במערכה האחרונה, חברים. אין לנו אקדחים על הקיר. גם לא יהיו יריות. יש לנו מועמד אחד ל

בדקה  ,תפקיד. אני מבקש מכם כרגע להצטרף אלי ולאשר אחרי שועדת המנויים אותה הובלתי

והכשירה את כל המועמדים לתפקידים השונים במוסדות ההתאחדות. אנחנו כרגע עומדים למנות 

במניין.  65-נשיא, ממלא מקום, את חברי בית הדין, את חברי ועדת הביקורת ואת חברי המועצה ה

ותכם ואציע את המועמד לתפקיד נשיא ההתאחדות לקדנציה הבאה, אמיר חייק. אני אפתח ברש

ישנם מתנגדים? לא. אמיר, אתה הנשיא הבא של מבקש מכל מי שבעד, לאשר ולהניף יד למעלה. 

 התאחדות המלונות. 

אמשיך לתפקיד ממלא מקום נשיא. שוב, מועמד יחיד, רוני פיבקו. אני מבקש לאשר את רוני 

 יד. ישנם מתנגדים? לא. רוני הוא ממלא מקום הנשיא לקדנציה הבאה.בהנפת 

המשיך בחברי ועדת בית הדין. לחברים בבית הדין מונו חברים ותיקים מאוד בעלי ניסיון, הרבה 

. מיכל שנות ותק בענף המלונאות. אני מניח שרובכם מכירים אותם. אני אמנה את שמם כעת

 ון שחם ועירית גזית. אני מבקש לאשר את חמשת המועמדיםאמיר, אלי חמוי, יאיר יוציס, אהר

 לבית הדין, בהרמת יד. ישנם מתנגדים? לא. 

לועדת הביקורת, ועדה שהיא בדרך כלל לא פופולארית מבחינת המתגייסים אליה, הפתעה. השנה 

ו נתקלנו אפילו ביותר משלושה. התקנון אומר לעשות בחירות ביום החגיגי הזה. חשבנו, התייעצנ

וביקשנו לשנות את התקנון ולהגדיל את מספר חברי הועדה לחמישה. אני אבקש ראשית 

מהחברים בועידה לתמוך בשינוי התקנון. אני גם אקריא את נוסח השינוי: ועדת הביקורת 

מורכבת מעד חמישה חברים הנבחרים על ידי הועידה ואשר מועמדותם תוצג ליושב ראש ועדת 

לפני כינוס הועידה. חברי ועדת הביקורת לא יכהנו בעת היותם כחברי המינויים חמישה עשר יום 

ועדה בשום תפקיד במוסדות ההתאחדות. ארבעת החברים המוצעים לבחירה הינם: נפתלי 

ויינגרטן, בני ברש, אליהו מאיר ואור ברקת. אני מבקש מכולם להניף יד ולתמוך. ישנם מתנגדים? 

 הועדה מונתה. 

רוך יותר. אני אמנה בסבלנות את כל החברים במועצה. אני רק אסביר עכשיו אעבור לחלק הא

שהמועצה מחולקת לפי בחירה לשלושה חלקים. החלק המרכזי העיקרי אלה חברים שמומלצים 

על ידי הסניפים השונים. לאחר מכן כמובן נשיא וממלא מקום, ובסוף עשרים חברים שאנחנו 

 בחרנו כועדת מינויים על פי המלצתכם.



 ההסתדרות הציונית העולמית
 עלייהעידוד 

1.3.2017 
 

 

9 

אבי דהן, אביה אלמו אלמוזלינו, רונן רים לסניף אילת מוצעים: ליאור מוצ'ניק, עדי פינטו, כחב

 קה. עד, מישל סוויסה, נור עמר ושחר כהשכל, מיקי שניידר, חיים כהן א

 לחיפה והסביבה מוצעים: עדי מאור, אורגד רונן ואלון שאול.

 י מרחבי.לטבריה מוצעים: אבי זמברג, רות אורן, יובל אברמזון וטד

 לים המלח מוצעים: ליאור גבאי, דוד ברנס, לילך דמתי, ליאור שוך.

לירושלים מוצעים: ישי ברנע, דודי אשכנזי, בועז בן חיים, עידית דין, ירון בורגין, פול מילבצקי, 

 איילה דקל, לנון פולון.

 למזרח ירושלים מוצע: פהמי נאשישיבי.

 לנצרת מוצע: ויסאם עבדל ראזם.

 ונאור חן. רקו זיבימ וצעים:לנתניה מ

 יהו ורוני מנור.תתלקיבוצים מוצעים: חיים ס

לתל אביב מוצעים: ג'ימי זוהר, מאיר קינן, אושרי דרעי, אריאל דולב, דיוויד כהן, איתי אליעז, 

 ג'ני.אדחגי ארביב ואבי 

 כמובן שאמיר חייק ורוני פיבקו יהיו חלק מהמועצה כנבחרים חדשים.

ב' המשפחתית לעשרים הנוספים כחברי מועצה: לסלי אדלר, -א'-רשימת העכשיו אעבור לפי 

סימה אלימלך, ראובן אלקס, ענת סטריק דהן, אבי דור, רפי ויינר, ישראל חייט, הנרי טייק, יעקב 

פוברי, רוני פורטיס, דוד  טיאנהיקותיאל, שמעון לוי, משה מגיד, חן מיכאלי, סמדר נמרודי, ט

 ית רונן, רפי שדה, אסף שלו.פתאל, ליאור רביב, רונ

אני מבקש מהנוכחים להרים יד על מנת לאשר את החברים שקראתי כעת. ישנם מתנגדים? אוקי, 

  המועצה אושרה. 

הרבה לא נותר. כמובן גם אני רוצה להצטרף ולהודות לרומי על ארגון יום יוצא מן הכלל, ועידה 

 מוצלחת ביותר. 

 ים. בבקשה.אמיר חייק, אני קורא לך לשאת דבר

אני רואה שהאולם התרוקן אבל בכל זאת אני נרגש לעמוד כאן. אדוני   אמיר חייק:

מיקי פדרמן, יושב ראש לשכת התאום, אבי אלה, הנשיא לשעבר, עמי פדרמן, נשיא לשעבר, אלי 

אמיר הלוי יצא. נועז בר ניר, מנכ"ל ההתאחדות, מלונאים ומלונאים. קצת עלי  ,גונן, נשיא לשעבר

, גר בעין ורד עם יפעת, אב לארבעה ילדים. בעברי כיהנתי כמנכ"ל מכון 53מה משפטים. אני בן בכ

הייצור, מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר. אגב, הנאום האחרון שלי במבנה הזה היה כפרשתי 

. עברנו ארבע עשרה שנים ואני שוב במבנה 2003מניהול משרד התעשייה והמסחר. זה היה במאי 

רתי לעצמי שאני אגיע אליו שוב. הייתי מנכ"ל בתעשייה, הייתי מנכ"ל התאחדות הזה. לא תיא

התעשיינים, מנכ"ל נשיאות הארגונים העסקיים, יושב ראש הועדה להסדרת שוק התקשורת 

נוסף לזה הקווית בישראל, סגן יושב ראש מכון התקנים, פרשן ב'לילה כלכלי'. כל הדברים האלו ב
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 ,אולי החדירו בי את החיידק של המגזר העסקי בו הייתי, בו אני נמצא שאני רואה חשבון וכלכלן

ואני אדבר בשפה של הענף, זה חיידק שאתה יכול לעשות צ'ק אין כדי להיכנס אליו. אתה לא יכול 

 לעשות צ'ק אאוט. הוא לא יוצא ממך. 

שאני לא  ועם כל הניסיון שלי אני חייב להודות המלונאות ניצבת בפני אתגרים רביםתעשיית 

קוסם ולא בן קוסם. רק יחד אנחנו נדע לעמוד בפני האתגרים הללו. יחד נחלוק בחשיבה ויחד 

נבצע. יש שותף מאוד בכיר, וכמה שידעתי שהוא שותף בכיר לא תיארתי לעצמי עד כמה בעשייה 

שלנו, וזהו משרד התיירות. אמיר לא נמצא פה בחדר, אבל את אמיר אני מכיר כבר עשרים וחמש 

שנים, עוד מהאוניברסיטה. הוא סיפר לי הרבה מאוד על דברים שעברו במשרד, עם המשרד ועם 

 5תקציב המדינה האחרון, שבין השעות קורות  עלההתאחדות. אחד הסיפורים ששמעתי ממנו זה 

בבוקר יושב שר התיירות עם ראש הממשלה וסוגרים את תקציב משרד התיירות לפני  6-ל

רבותיי, עם צוות כזה, עם ראש ממשלה שאכפת לו מהתיירות, עם דינה. המ שמאשרים את תקציב

שר תיירות שמחויב לתיירות, עם מנכ"ל משרד שמחויב לתיירות ולמלונאות אי אפשר להיכשל 

וצריכים להכות על הברזל בעודו חם. זה חשוב מאוד. די אם נזכיר כי בעבודה היום יומית של 

הפנים, משרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד ההתאחדות אנחנו עובדים מול משרד 

הדתות, משרד העבודה, משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד לביטחון פנים כמובן עם משרד 

ים יש לו עוד רגולטורים מרגולטורים שונים שמתפצל ,התיירות. לכל אחד מהם, הם כמו אמבות

היא  תמיד נראית תמימה.מוזרה. היא  לרגולציה יש תכונה מאוד ובאים אלינו מכל מיני כיוונים.

במארזים של עשרות רגולציות  לא מאיימת. היא לפעמים נראית אפילו צודקת, אבל כשהיא באה

אני מודע למאמצים של המשרד אל היא פשוט הורסת כל חלקה טובה ולא נותנת לעבוד.  ביחד

של שר שלוקח את  מול הרגולטורים ובאמת למאמצים של השר. זה באמת מקרה אולי חד פעמי

יקים של רגולציות פ השור הזה בקרניו ומטפל בו לעומק. אני גם מודע לסכנה שנובעת מצ'ריק

ולעובדה שכשנוח, מאמצים רגולציות מהעולם וכשלא נוח מתאמים את הרגולציה למה שבא כאן 

 שההתאחדות מלווה לאחרונה.  תקלנו בזה בסיפור של המעליותבמדינת ישראל. נ

ציה ובירוקרטיה יש עוד מונח שכדאי שכולנו נטמיע. למונח הזה קוראים יוקר המחיה. פרט לרגול

זה נשמע לנו מוכר כי כולם מדברים על יוקר המחיה, אבל אני מתכוון ליוקר המחיה של המגזר 

העסקי. בישראל יקר וכמו שיקר למשקי הבית, כך יקר גם למגזר העסקי ולתעשיית המלונות. 

על מים. שמענו היום את דוד פתאל עם מספרים חיים. אנחנו משלמים יותר  אנחנו משלמים יותר

על מים, אנחנו משלמים יותר על חשמל, משלמים יותר ארנונה וגם לנו כואב כששער הדולר יורד 

כי כמו שרוצים לחבר  ,וגם לנו כואב כשלא זורם גז ממאגר לוויתן וקשה לחבר אותו אל המלונות

בר גז גם למלונות. מחירי האנרגיה פשוט מאמירים ואז בפעמים היחידות גז למפעלים, צריכים לח

כמעט, כי לאחרונה גם דיברו על הכשרות. הפעמים היחידות כמעט שמזכירים ומאזכרים את 

 המלונות בתקשורת, מדברים על מחירי החדרים לקראת פסח וראש השנה. 

יו, משכנו את הבתים שלהם, התעשייה הזו מורכבת מאנשים שהיה להם חלום. הם הלכו אחר

לקחו הלוואות, השקיעו, הקימו, מעסיקים עובדים, משלמים מיסים וכדאי שיתחילו להתייחס אל 

התעשייה הזו ולצדדים האלו בעשייה שלנו וזה תלוי רק בנו ואנחנו נפעל בדיוק לשינוי בעניין הזה 

איך נתפסים  ונות,כדי לשנות את התפיסה איך נתפסים המלונות, איך נתפסים בעלי המל
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המלונאים. אני מאמין ששינוי כאן יביא גם רצון של צעירים לחלום מלונאות ולחלום ולעשות. כל 

זה כמובן מביא לאתגר נוסף שדובר עליו היום. יואב הציג את המצגת שלו בנושא כוח אדם 

ור של והמחסור בכוח אדם בתעשייה הזו. כאן שזור הצורך בהכשרת עובדים וביצירת פסי ייצ

אני חושב שחשוב שכשצעירים מדברים על  ,עובדי העתיד וגם עובדי ההווה במלונות. לתפיסה שלי

יזמות וחדשנות בנוסף לסטאר אפ כזה או אחר או לאפליקציה כזו או אחרת, יהיו כאלה שיחשבו 

 מלונאות. 

פעילות  הזכרתי לא פעם את המשרד שלנו, את משרד התיירות, וחשוב להזכיר גם כשמדברים על

שיתוף פעולה כאן הכרחי. הוא חשוב לנו . השיווק ותקציבי השיווק שהמדינה מעמידה לרשותנו

מאוד. יש לנו ארץ נפלאה. כדאי שיגיעו לכאן כמה שיותר תיירים והם יהפכו לשגרירים שלנו, כל 

 זאת תוך בניה ותחזוקה של תשתית מתאימה לקליטתם ואנחנו כאן כדי לעשות זאת.

י אחזור על משהו שעשיתי בעבר. אני לא נוהג לעשות את זה, אבל אני אקריא לנוכחים לסיום, אנ

פה מילים משיר שכתב מאיר אריאל והם ידברו אל כל אחת ואחד מכם. שם השיר הוא "עברנו את 

 פרעה", וכשמדברים על רגולציות, אי אפשר להתעלם ממנו. הוא אומר כך: "מס הכנסה, הם

לי מצבר, מנהל המים עיקלו לי משדר, חברת החשמל ך מוסף, הם עיקלו עיקלו לי מגבר, מס ער

סתמו לי באר, ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי הוזה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את 

לי יתרת חשבון, מזכירה אלקטרונית דחתה לי בלע . טעות במחשב עלתה לי מיליון, כספומט זה

יון, לעורך דין מכאני שלשלתי אסימון בחריץ הפה, אבל עברנו ראיון, שופט אוטומטי שלל לי ריש

 את פרעה, נעבור גם את זה". חג שמח ושיהיה לכולנו בהצלחה. תודה. 

 תם ונשלם. תודה רבה לכולם.   נאור חן:

 

 


