
 
 
 
 

 22/02/2021מיום בזום  מועצהסיכום ישיבת 
 

 
 השתתפו:

 אמיר חייק, –ג'ימי זהר, נשיא ההתאחדות  –יו"ר המועצה ומ"מ נשיא  
צוות ההתאחדות: יעל דניאלי יואב בכר, פניה בן דדו, רומי גורודיסקי, טלי טננבוים, ניר קפלן, 

ליאור מצ'ניק,  חברי המועצה: דלוייט,ממשרד  שירה הרמןורו"ח  , רו"ח משה שוורץאייל שלזינגר
אביה מזרחי מגן, מאיר )מישל( סויסה, נור עמאר, עדי מאור, עופר זוסטהיים, רות אורן, טודי 

ורשבסקי, רונית חוטר ישי, דיויד טוקר, אבי לוי, נאור חן, דן רונן, רוני פורטיס, אילן בן חקוק, 
סיידא, איתי אשל, דניליפמן, חו מיכאלי, ליאור  ליאור חיימוביץ, יוסי נביא, אבי אגאגא'ני, שרון

 , עודד גרופמן, אריה זומררביב, רונן ניסנבאום, ליאור גבאי
 ניהל את הדיון: ג'ימי

 
   החלטות פירוט נושא

מינוי חבר מועצה 
במקומו של היו"ר 

 הנבחר

ג'ימי כיו"ר מועצה מפנה את 
מקומו במועצה. מבקש למנות 

במקומו כחבר מועצה את 
שלומי טחן, שנבחר על ידי 

הסניף המקומי. בכך יגיע מניין 
, כפי 65-חברי המועצה ל

 .א לתקנון9שמחייב סעיף 

 האושרההצעה 
 פה אחד

  

אישור דוחות 
 2019 כספיים

ג'ימי ביקש לפתוח בהליך 
אישור הדוחות. הדוחות נשלחו 

לחברים מספר ימים לפני כן, 
לקבלת ההבהרות. ג'ימי אמר 

שאלות מלונאים כי התקבלו 
 לגבי הדו"ח וכולם קבלו מענה.

   

דוחות כספיים 
 החברה הכלכלית

רו"ח שירה הרמן ממשרד 
דוחות דלויט סקרה את 
 . החברה הכלכלית

יו"ר החברה הכלכלית אבי 
אגאג'ני ביקש להבהיר כי 

, החברה ביצעה 2019במהלך 
שהחברה ביצעה שני מהלכים 

לטובת המלונאים ללא 
תמורה: מכרז רכש חשמל 

שבזכותו עשרות מלונות עברו 
לרכוש חשמל מוזל מספקים 

פרטיים והוזילו למספר שנים 
את הוצאות החשמל ומנוע 
ההזמנות של ההתאחדות 

שבזכות שת"פ עם מפעל הפיס 
 3.5הניב הזמנות בערך של 

  מש"ח מהמלונות. 
 

  
 הדו"ח אושר

 פה אחד

  

דוחות כספיים 
תאחדות ה

 המלונות בישראל 

רו"ח שירה הרמן סקרה את 
 הדוח הכספי

 אושרהדו"ח  
 פה אחד

  

דוחות כספיים 
המרכז לקידום 

 מקצועי

רו"ח שירה הרמן סקרה את 
 הדוח הכספי

הדו"ח אושר פה 
 אחד

  

ועידה ארצית 
24.2.21 

ג'ימי ואמיר ביקשו להזכיר 
למלונאים את הועידה אשר 

תערך ביום רביעי. אמיר הדגיש 
כי הועידה תהיה מהודקת 

ותתקיים בזמן קצוב. בחלק 
השני הסגור של הועידה, 

יתבקשו החברים לאשר את 

  
 

 



 
 
 

 הדוחות הכספיים.  
אמיר וג'ימי אחלו למלונאים  

בהצלחה בפתיחת המלונות 
 מחדש.

   

 יעלרשמה: 
  

 


