בקשת הצטרפות ל"ארגון יועצי מערכות תקשורת"
 .1כללי
1.1

מטרת שאלון זה היא לבדוק התאמת המועמד להצטרפות ל"ארגון יועצי מערכות תקשורת",
ולצרכי מידע מנהלי וניתוחים סטטיסטיים אודות חברי הארגון.

1.2

בעלים או מנכ"ל של פירמה ,שעיסוקה הוא יעוץ תכנון ,ניהול פרוייקטים בתחום מערכות
התקשורת הקווית והאלחוטית ,מערכות ניטור שליטה ובקרה ,מערכות מידע ,אלקטרוניקה
ומערכות מתח נמוך מאד – ימלא פרטים בהמשך.
מועמדותו של גוף העוסק בייצור ,מכירה ,שווק ,תווך ,התקנה ו/או מתן שרותי אחזקה  -לא
תאושר.

1.3

הנך מתבקש לצרף הצהרה חתומה בעניין שמירה על קוד האתיקה.

 1.4את הפרטים נא להעביר אל מזכירות הארגון ,על פי הפרטים בתחתית העמוד.
 1.5דמי החבר הם :דמי הרשמה והצטרפות (תשלום חד פעמי) בסך  ,₪ 250וכן דמי חבר שנתיים
(לשנה קלנדרית) בסך ( ₪ 500יתכן שינוי בהחלטה של האסיפה הכללית).
 .2נתונים
2.1
2.2
2.3

שם הפירמה.________________________________________ :
שם הבעלים.___________________ :
פרטית

מסגרת ארגונית (סמן ב – )X

שותפות

חברה בע"מ

אחרת פרט_____________________________ :
כן  /לא
טלפוניה ודיבור
כן  /לא
תיקשוב
כן  /לא
מנ"מ /ביטחון
כן  /לא
מנ"מ /בטיחות
חשבונות /ניהול /בקרה כן  /לא

2.4

ענפי העבודה המקצועית:

2.5

תחומי הפעילות:

2.6

ענף מקצועי (נוסף /אחר)______________________________ :

יעוץ ,תפעול ותמיכה
יעוץ הנדסי
תכנון מערכות
פקוח על הקמה

כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא

.3

בלוט מועברים:

.4

אני מצהיר כי הפירמה ___________________ שאני בעליה או שאני משמש בה כמנכ"ל,
עוסקת אך ורק בתחום היעוץ ותכנון מערכות תקשורת אלקטרונית וכי איננו עוסקים באופן ישיר או
עקיף בייצור ,במכירה ,בשיווק ,בתווך ,בהתקנה ו/או במתן שרותי אחזקה למערכות תקשורת.
אני מתחייב לשמור ולמלא באופן קפדני את המוגדר בתקנון העמותה

.5

נציג הפירמה____________ :
שם מלא

____ הצהרת מחויבות לשמירה על קוד האתיקה
____ כרטיסי ביקור הבעלים ו/או נציג הפירמה
____ תעודות המעידות על כישורי והשכלת הבעלים ו/או נציג הפירמה
____ תמונת פספורט של הנציג (לשלוח בדוא"ל אל )mazkir@itco.org.il

_____________
חתימה

____________
חותמת

___________
תאריך

.6

כתובת___________________________ :

.7

טלפון________________________ :

סלולרי__________________:

.8

פקס________________________ :

דוא"ל__________________:

ארגון יועצי מערכות תקשורת (ע"ר)
www.itco.org.il
מזכירות60-0422226 :

ת.ד46002 .

תל אביב 00462
פקס 60-0422220 :

