
 2015ביוני  29 -ישיבת המזכירות סיכום 

 

 חבר אימ"ת נכבד,

 ביוני. 29ישיבת המזכירות התקיימה ביום שני 

  .ישה התקיימה במשרדי תקשוב באשדודהפג

שתתפו: דוד עובדיה, חיים קדמי, אילן זולברג, שאול קולמן, רוני וולובלסקי, אבי ה
 יבין, משה שפר, יוסי פדבה, ברוך לבקוביץ, מיקי לבנת.

 

 סיכום הישיבה:

  

מאי במלון גרנד קורט בירושלים,  28-30-הכנס המקצועי שהתקיים בירושלים ב
במתכונת של סופ"ש, הוכתר בהצלחה רבה. משתתפי הישיבה וחברי המזכירות 

הביעו תודה והערכה לכל מי שתרם להצלחת הכנס, ובפרט לשאול קולמן על הארגון 
 הכותל. הקפדני והמדויק, וליוסי פדבה על התאום וההדרכה במנהרות

 הצבעה לגבי חבר הארגון לא תתקיים בנוכחותו.

 תפוצת ההודעות לחברים תורחב גם לחברים שפרשו.

 פגישות המזכירות יתקיימו בימי שני ורביעי, לסירוגין.

 של כל חברי הארגון.  WhatsAppלא תוקם קבוצת 

נוסח מוצע לכל אחד  –עדכון התקנון, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית 
 .יוכן לאישור המזכירות ע"י דוד ,יםמהסעיפ

 .ברוך-רוני יתאם מפגש חברתי בפאב אצל מוטי בן

ועדת תוכן, בהרכב:  רוני, משה, ברוך ומיקי לבנת, גיבשה המלצות  –אתר אימ"ת 
 לעדכון והרחבת אתר אימ"ת, כולל:

 למחוק. - 2013מידע ישן מלפני  

מיקי לבנת  –יקטים נבחרים טבלת עיסוקי חברים, כולל חברה, תחום עיסוק, פרו
יכין את תבנית הטבלה, והלינק יועבר לחברים, עם הזמנה להעביר פרטים למילוי 

  .מילים לתחום העיסוק, אין הגבלה לפרויקטים נבחרים( לגבי כל חבר 200תוכן )עד 

משה שפר יכין ניסוח מוצע לגבי החוקיות, שיועבר לאיציק  –הכנסת מאמרים לאתר 
 .יקה עם יועמ"ש הארגוןקנטי לצורך בד

 

 

 .דוד יכין נוסח מוצע לאישור המזכירות –מי יופיע ברשימת החברים באתר אימ"ת 

דיווח תמציתי של כל נציג של הארגון בכנס, יום עיון  –השתתפות חברים ברבי שיח 
 .או רב שיח, יוצג באתר, באחריות ברוך



רוך ולמיקי, לצורך הכנסה שאול יכין סיכום של הכנס האחרון בירושלים, ויעביר לב
 .לאתר. חברים שהשתתפו, מוזמנים לשלוח תמונות

בחלק הסגור לחברים בלבד. כל חבר מוזמן לשלוח למזכיר  –מידע חדשותי לחברים 
 .את תאריך ההולדת שלו

ברוך ירכז את הנושא, ויעניין חברים לקחת חלק בפעילות זו  –תרומה לקהילה 
 .מטעם הארגון

המזכירות מברכת את ברוך לבקוביץ ושמחה על היזמה והנכונות הרבה לתרום  
  .לשיפור האתר, והקשר בין חברי הארגון

חברותו תוקפא, והוא לא יהיה זכאי  – 2015חבר שטרם שילם דמי חבר לשנת 
להשתתף בפעילויות והכנסים של הארגון. הודעה תישלח אישית לכל חבר, שחברותו 

 צפויה להקפאה. 

, במשרדי חברת 15:00בשעה   27.7.15פגישת המזכירות הבאה תתקיים ביום שני 
ECI .בפ"ת 

הזמנה לכל החברים תישלח בנפרד עם כל הפרטים. הזימון יבוצע גם באמצעות אתר 
Doodleבאחריות ברוך. האתר יאפשר לרכז את אישור השתתפות של החברים ,. 

ת המזכירות, ובכך להגביר את המזכירות ממליצה לכל החברים להשתתף בפגישו
 ההיכרות עם הספקים, האינטגרטורים והיצרנים בתחומי עיסוקם.

 .באוגוסט )חופשות הקיץ ( לא תתקיים ישיבת מזכירות

ביום  -פגישת המזכירות והחברים לאחר החופשות הקיץ תתקיים לפני החגים 
 (. CRESTRON)כנראה עם חברת  9.9.15או  2.9.15רביעי 

  

 בברכה,

 אילן זולברג

 מזכיר אימ"ת

03-6244880    

http://www.itco.org.il 

 

 


