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ת"אימ
ארגון יועצי מערכות תקשורת

2010אסיפה כללית לסיכום שנת 

2011ותוכנית עבודה לשנת 

2011פברואר  22
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תוכנית וסדר יום
 2010סקירת פעילות הארגון בשנת •

סקירת פעילות צוות קשרי ממשל  •

2010דיווח תנועות בחשבון הארגון בשנת •

סקירה ודיווח ועדת הביקורת•

רשפי לשנת  -ח גסר "בחירה ואישור משרד רו•
2011

 2011הצגת תוכנית עבודה ותקציב לשנת •

(הצבעה) 2010החלטה על גובה דמי חבר לשנת •



  2010סקירת פעילות הארגון בשנת 

ר"יו



2009מידע על פעילות הארגון בשנת 
קיימנו אסיפה כללית במסגרתה נערכו בחירות למוסדות   2010מרץ  9-ב•

:חברי המזכירות: הארגון ונבחרו החברים הבאים לקדנציה של שנתיים

יוליאן פינקלשטיין  -ר "יו–

אילן זולברג   -מזכיר –

חנן ינון -גזבר –

רוני וולובלסקי   -חבר מזכירות –

שאול קולמן -חבר מזכירות –

אבי יבין–חבר מזכירות –

אברהם קדם–חבר מזכירות –

:וועדת ביקורת•

משה שפר–

בני סיגלוב–

נאור לוי–



המשך מידע על פעילות הארגון

.משרדים 42 - 2010הארגון כלל בשנת •

:2010משרדים שנוספו במהלך שנת 

אבי יבין -יבינקום 

איציק עטיה -מטרונום 

דורון שני–שפרן ' חב

:נוספו שני משרדים חדשים 2011מתחילת 

מרינה לובצקי–מריטון 

L.P.S–שמואל לרנר

מול רשם העמותות להסדרת   2010המזכירות עסקה בשנת 
נוהלי העבודה והצליחה לקבלת אישורי ניהול תקין לשנים  

2009-2010



המשך מידע על פעילות הארגון

והשתלבנו בפעילויות ( ארגון העצמאים והעסקים הקטנים)ב .ה.המשכנו את חברותינו בל
:ב בתחומים הבאים.ה.ל

זכויות פנסיה לעצמאים–

.פיצויי פיטורין למגזר העצמאים–

שוויון הזדמנויות במכרזים ממשלתיים–

קביעת רמות תעריפים לבעלי מקצועות חופשיים–

מונופולים/ /צמצום הריכוזיות במשק –

ל לעצמאים.ש.א –

:ב מספקת לנו בתחום.ה.כל אלו בהמשך לשירותים של

ישיבות ואסיפות לארגון, בית לקיום מפגשים–

.סיוע בקידום נושאים ויוזמות של הארגון בין חברי כנסת ושרים–

תמיכה וסיוע בחדירה והבעת עמדות על נושאים שעל סדר היום הציבורי–



המשך מידע על פעילות הארגון

:יחסי ציבור וקידום מעמד מקצועי•

גיל קריים–שכרנו שירותי משרד יחסי ציבור –

נעשו מספר פעילויות לקידום  , במהלך העסקתו של גיל–
הנושא ואף נחלנו מספר הצלחות בפרסום כתבות  

.ומאמרים

חודשים הגענו  9 -לצערנו לאחר תקופת התנסות של כ–
למסקנה שהתפוקות והתרומות מפעילות זו אינן  

משמעותיות ביחס להוצאה הגבוהה הגלומה בשירות ולכן 
.הפסקנו את העסקתו

אנו בוחנים את נושא יחסי הציבור ושוקלים את צעדינו  –
לעתיד בהיבט היתרונות שניתן להשיג למול ההוצאות 

הגלומות בשירות וביחס ליכולות ההפעלה האפקטיבית 
.  את נותני השירות באם יבחרו, שלנו כארגון



צוות קשרי ממשל
בני סיגלוב ומיקי , מיקי לבנת–צוות קשרי ממשל אשר כולל את החברים 

:בנושאים הבאים 2010עסק בשנת , ר"יו–ברקאי 

בה עלו מספר   2010ל משרד התקשורת בינואר "פגישת היכרות עם מנכ•
.נושאי עבודה

הוכן נייר עמדה כתגובה לבקשת שימוע של משרד התקשורת בנושא ניידות •
הנושא עלה  ,  2010הוגש למשרד בחודש יולי , כתובות דואר אלקטרוני

.בכנסת כהצעת חוק פרטית

התייחסות לתקנות   -הוכן נייר עמדה בנושא תשתיות בבנינים חדשים•
.החדשות

הוכן נייר עמדה כתגובה לבקשת שימוש של משרד התקשורת בנושא  •
VOC- הוגש למשרד  , אפשרות העברת דיבור מעל רשת נתונים סלולרית

2010התקשורת בחודש דצמבר 

הפעילויות כללו בדיקת מסמכי העמדה של משרד התקשורת וגופים אחרים 
העברתה אל המזכירות וגיבוש מסמך  , גיבוש עמדת הצוות, בארץ ובעולם

.מסכם

וחבל שלא  , ת"לא היה ביטוי לפעילות זו במישור יחסי הציבור של אימ, לצערנו
נוצלו הזדמנויות מתאימות אלה



המשך מידע על פעילות הארגון

:אתר אינטרנט•

מיקי לבנת לקח על עצמו לנהל ולקדם את אתר  –

משקיע זמן ומרץ רב בפעילות  , האינטרנט של הארגון

במסגרתו   TheComפ עם "נחתם הסכם שת. זו

משולבות כתבות וחדשות באתר הארגון ונקבעו לינקים 

לקישור בין אתר אימת לבין אתר העיתון

ארגון יועצי מערכות תקשורת בישראל: תוצאות ניתן לראות באתר–

נשמח לקבל כתבות ופרסומים של החברים ויותר  –
מעורבות הן בכניסה לאתר והן בהוספת תכנים ומידע  

http://www.itco.org.il/


המשך מידע על פעילות הארגון
:ימי עיון והשתלמויות, כנסים•

 ופעלנו השירותים ונותני הספקים ,התעשייה עם קשרים להעמקת רבות פעלנו–
מקצועיות והשתלמויות עיון בימי השתתפות ,כנסים לקיום

 נטוויזן 013 בחסות ,שבוע סוף במתכונת המלח בים כנס ,דצמבר בחודש קיימנו–
 .וסולגוד

  ,ברס ,בינלאומי בזק ,בינת ,סלקום :בחברות עיון ימי של רב במספר השתתפנו–
Avcom, TNN ,רם טיו ,אקספו בזק ,טלדור ,סיסקו ,אודיוקודס ,קומרון ,סינאל

Teklecom, אדוויס, Microsoft Lync  .ועוד 2000

  לשתי ותכנים מתכונת בגיבוש אינטנסיבי באופן עוסקים אנחנו
:מקצועיות השתלמויות

בבנינים תקשורת תשתיות–

–IPT

הקרובה בתקופה אלו בנושאים בפרסום נצא אנו–



המשך מידע על פעילות הארגון

הוקמה וועדה שנדרשה לבחון  , 2009באסיפה שהתקיימה בספטמבר •

,  ט בעבודות ייעוץ בתחום מערכות תקשורת"ולהמליץ על מדיניות שכ

.ת"שתאומץ כמדיניות מומלצת לחברי אימ

.  חברים -יוסי פדבה ורוני וולובלסקי , איציק לשם, ר"יו–אבי יבין : הצוות•

המזכירות החליטה לאמץ  . הצוות הגיש את סיכום העבודה וההמלצות•

בנושא שכר טרחה  , את המלצות הצוות ולהפיצן כמדיניות הארגון

.לעבודות ייעוץ והגשת הצעות מחיר

ד  "קבלנו חוו, מיד לאחר פרסום המסמך בין החברים ובאתר, לצערנו•

בלתי מתפשרת בה הוצגו בפנינו האיסורים והסכנות הכרוכות בפרסום  

.ולכן ביטלנו והסרנו אותו מהאתר, מסמך שכזה

אך  , אנו מודים לחברי הצוות על ההשקעה הרבה והמסמך שהוגש•

.כאמור לא נוכל לעשות בו שימוש



אנו פונים ומבקשים מהחברים
:נשמח לקבל תמיכה וסיוע בתחומים הבאים•

  יכולת ,הארגון להגדלת נוספים חברים צירוף–

.השפעתו וכוח פעילותו

  הארגון של השוטפות בפעילויות מעורבות יתר–

 הארגון וקידום ולשינוי ,לפעולה נושאים והעלאת

הארגון י"וע

 על ומידע כתבות ,מקצועי מידע העברת–

  פרסום ,נות"יחצ לצורכי החברות פעילויות

.והפצה



תודה רבה

http://www.itco.org.il



דיווח תנועות בחשבון הארגון 

  2010בשנת 

(גזבר)



2010ח הכנסות הוצאות "דו

31.12.200958,367.10יתרה 

28,600.00הכנסות מדמי חבר

173.80רבית בנק

7411.40 מדיזנהויז

130.50הוצאות בנק

27,000.00הוצאות פרסום

1452.40הוצאות משרד וטלפון

1,940.00תחזוקת אתר אינטרנט

698.40השתתפות בתערוכות

6,389.10שונות

3,303.00רואה חשבון

94,552.3040,913.40כ"סה

31.12.201053,638.90יתרה 

31.12.201053,639.20סכום בבנק 



פרוט הוצאות משרד

262.60תשלום טלפון

473.60שכירת תיבת דואר

534.00רכישת תקנים

182.20צרכי משרד

1452.40כ"סה



פרוט ההוצאות השונות

180.00כיבוד

179.50שונות

750.00מתנות לנותני חסות ומארגני כנס ים המלח  

2600.00מתנות למשתתפי כנס ים המלח

2625.00ב.ה.בל 2010דמי חברות לשנת 

6334.50כ"סה



סקירת ודיווח וועדת הביקורת  
(ר וועדת ביקורת"יו)



2011ח לשנת "אישור רו

'ושותרשפי -גסרמשרד 

פה אחד–נבחר לשנה נוספת 



הצגת תוכנית עבודה ותקציב 
2010לשנת 



  2011עיקרי תוכנית עבודה לשנת 

  תקציב סעיף במסגרת –מקצועיות והכשרות השתלמויות•

וחברתית מקצועית בפעילויות השתתפות

  בתחום רגולטוריים תהליכים על והשפעה השתתפות המשך•

.התקשורת

הארגון חברי כמות הגדלת•

  של בהעסקתם היתרונות על הלקוחות בקרב המודעות העלאת•

  השתתפות סעיף במסגרת –בארגון החברים היועצים

בתערוכות

  משפחתם ובני הארגון לחברי (עצמי) חברתי/מקצועי כנס קיום•

הארגון לחברי (בחסויות) חברתי/מקצועי כנס קיום•

.האתר ושיפור שדרוג המשך•

. הפעילות חידוש בחינת –ציבור יחסי•



(₪)2011הצעת תקציב לשנת 
תחזית הכנסות

כ "סהכמותהסכוםהפעילותד"מס

₪25,000.00 ₪500.0050 חבר מלא1

₪1,250.00 ₪250.005 דמי רישום2

₪5,000.00 ₪100.0050 חבר נילווה3

₪6,000.00   יתרות מכנס ים המלח4

₪37,250.00 2011כ תחזית הכנסות "סה 

תחזית הוצאות
כ"סהכמותהסכוםהפעילותד"מס

₪2,625.00 ₪2,625.001 חברות בלהב1
₪3,000.00 ₪3,000.001 אתר אינטרנט2
₪1,500.00 ₪1,500.001 הוצאות משרדיות3
₪15,000.00 ₪5,000.003 השתתפות בהשתלמויות מקצועיות4
₪7,000.00 ₪7,000.001 תערוכות5
₪1,600.00 ₪1,600.001 ח"רו6

₪10,000.00 ₪10,000.001 חברתי/השתתפות בכנס מקצועי7
₪5,000.00 ₪5,000.001 מ"בצ8

₪45,725.00 2011כ תחזית הוצאות "סה 



2011-סיכום הצגת התקציב ל

₪53,628.90 1/1/2011יתרות בבנק 

₪90,878.90 2011כ כולל הכנסות "סה

₪45,153.90 2011בסוף תחזית יתרה בבנק 



החלטה על גובה דמי חבר  
2011לשנת 

2010יהיו זהים לדמי החבר בשנת  2011דמי החבר לשנת 


