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מירב בן ארי :דוברות הכנסת  /מיכאל ביטון :ינאי מיכאל  /ולדימיר בליאק :חי ברוך  /משה ליאון :ראובן קפוצ'ינסקי  /קרן ברק :יוסי צוקר /מ דני שחר :מירי שמעונוביץ ,לע"מ

ועידת ישראל

למלונאות ולתיירות

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

מהתאוששות

לצמיחה

24/5/2022

09:00-14:00
מנחה :עידו גרינברג

09:00
09:45

10:20

11:00
11:30

התכנסות ,רישום וביקור בתערוכה
דברי פתיחה :מר אבי ניסנקורן ,נשיא התאחדות המלונות בישראל
ברכות:
• ח״כ מתן כהנא ,סגן השר לשירותי דת
• גב׳ איילת שקד ,שרת הפנים
• גב׳ מירב כהן ,השרה לשוויון חברתי
• ח"כ מיכאל ביטון ,יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת
• ח"כ קרן ברק ,יו"ר שדולת התיירות בכנסת
מושב :התמודדות עם המחסור בשוק העבודה בענף המלונאות
הזווית הבינלאומית ,Dr. Celine Kauffman :נציגת תעשיית התיירות העולמיתOECD ,
מנחה :מר יואב בכר ,סמנכ"ל משאבי אנוש ,התאחדות המלונות בישראל
משתתפים:
• ח"כ אפרת רייטן ,יו"ר ועדת העבודה והרווחה ,הכנסת
• מר פיני שני ,סמנכ"ל בכיר לשיווק ,משרד התיירות
•  ,Mr. Steve Ryanסמנכ"ל משאבי אנושHilton Europe ,
• מר שמעון לוי ,יו״ר ועדת העבודה בהתאחדות המלונות בישראל
הפסקה
ברכות :מר משה ליאון ,ראש העיר ירושלים

11:45

12:35
13:00
13:10
13:20

14:00

מר יואל רזבוזוב
שר התיירות

מר אבי ניסנקורן
נשיא התאחדות
המלונות בישראל

גב׳ איילת שקד
שרת הפנים

גב׳ מירב כהן
השרה לשוויון
חברתי

ח״כ מתן כהנא
סגן השר
לשירותי דת

ח"כ מירב בן-ארי
יו"ר ועדת ביטחון
הפנים ,הכנסת

ח״כ ולדימיר בליאק
מרכז הקואליציה
בועדת הכספים ,הכנסת

ח"כ קרן ברק
יו"ר שדולת התיירות
בכנסת

גב׳ יעל דניאלי
מנכ״לית התאחדות
המלונות בישראל

מר פיני שני
סמנכ״ל בכיר לשיווק
במשרד התיירות

לפרטים והרשמהromi@iha.org.il :

מושב :הפחתת רגולציה בענף המלונאות
מרצה :ח״כ אביר קארה ,סגן שר במשרד ראש הממשלה
מנחה :גב׳ יעל דניאלי ,מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל
משתתפים:
• ח"כ ולדימיר בליאק ,מרכז הקואליציה בועדת הכספים ,הכנסת
• ח"כ מירב בן-ארי ,יו"ר ועדת ביטחון הפנים ,הכנסת
• מר נפתלי קאיקוב ,יו״ר איגוד רישוי עסקים ארצי
הענקת תעודות הוקרה לרגולטורים שסייעו למלונות במהלך משבר הקורונה
הרצאה :מיתוג מחדש של מדינות לאחר משבר הקורונה
מרצה ,Mr. Engin Celikbas :מומחה בינלאומי למיתוג מדינות וערים בעולם
נאום :מר יואל רזבוזוב ,שר התיירות
הענקת תעודת הוקרה למר אמיר הלוי ,המנכ"ל היוצא של משרד התיירות
טקס הענקת עיטור התיירות למלונאים
במעמד מר יואל רזבוזוב ,שר התיירות ומר אבי ניסנקורן ,נשיא התאחדות המלונות
מקבלי העיטורים:
• גב׳ חנה שטרקמן ,בעלים ,מלון שטרקמן ארנה נהריה
• מר בני זרח ומר אשר גבאי ,בעלי רשת מלונות אסטרל
• מר דובי בן ארי ,ממייסדי מלון פסטורל כפר בלום
• מר ג'ונתן לוריא ,בעליםThe Norman Tel Aviv ,
סיום וארוחת צהרים

מר משה ליאון
ראש העיר
ירושלים

ח״כ אפרת רייטן
יו"ר ועדת העבודה
והרווחה ,הכנסת

Mr. Engin Celikbas Dr. Celine Kauffman
נציגת תעשיית התיירות מומחה בינלאומי למיתוג
מדינות וערים בעולם
העולמיתOECD ,

ח״כ אביר קארה
סגן שר במשרד
ראש הממשלה

ח"כ מיכאל ביטון
יו"ר ועדת הכלכלה
בכנסת

Mr. Steve Ryan
סמנכ"ל משאבי אנוש
Hilton Europe

מר שמעון לוי
יו״ר ועדת העבודה
התאחדות המלונות
בישראל

