דו"ח מילולי מכון היצוא לשנת 2018

מכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי( ,ע"ר)
מס' 58-0025021
דוח מילולי לתקופה 01/01/2018 - 31/12/2018
בצירוף לדוח הכספי לשנת 2018


הפעילויות העיקריות :
תערוכות:
 3תערוכות דגל :
 - MWCתקשורת בספרד - RSA ,סייבר בארה"ב ו - MEDICA -מכשור רפואי בגרמניה
 7תערוכות חדשות בענפים שונים:
 - AUTOMOTIVרכב ביפן - AFRICA HEALTH ,מכשור רפואי בדר' אפריקה - AGROALMENTRIA ,חקלאות במקסיקו - AGROFUTURO ,חקלאות
בקולומביה - CIAB ,סייבר בברזיל - HIMSS ,מכשור רפואי בארה"ב ו  SINODENTAL -דנטל בסין
 25תערוכות בענפים שונים :
 - CESמדיה דיגיטלית בארה"ב - IBC ,מדיה דיגיטלית בהולנד - COMMUNICASIA ,מובייל בסינגפור - AFRICOM ,מובייל בדרום אפריקה - MIP ,תוכן
בצרפת - MIPCOM ,תוכן בצרפת - CMEF ,מכשור רפואי בסין - SMART CITY ,פרויקטים בספרד -TDC ,בית ומשפחה בהונג קונגCOSMOPROF ,
 - BOLONGAקוסמטיקה באיטליה - PLMA NON FOOD ,קוסמטיקה בהולנד - COSMOPROF ASIA ,קוסמטיקה בהונג קונגFRUIT ,
 – LOGISTICAתוצרת טרייה בגרמניה - PLMA ,מזון בהולנד -BOOK FAIR ,בגרמניה - CHINA BEAUTY EXPO ,קוסמטיקה בסיןNAMPO ,
 אגרוטכנולוגיה בדרום אפריקה - JAPAN IT WEEK SECURITY ,סייבר ביפן,1

 - SEECATבטחון המולדת ביפן - DMEXCO ,מדיה דיגיטלית
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בגרמניה  - ITSAסייבר בגרמניה - KOSHERFEST ,מזון בארה"ב  - BETT ,תוכן באנגליה - MONEY ,פינטק בארה"ב ו  - COMPAMEDמכשור רפואי
בגרמניה


משלחות יוצאות:
 44משלחות יוצאות.



משלחות נכנסות:
 45משלחות נכנסות.
 21משלחות.



כנסים  /אירועים גדולים בארץ:
HLS & Cyber
AGRITECH
מוצרי צריכה



ביקורים עסקיים בארץ:
 172ביקורים



ימי הדרכה:
 136ימי הדרכה
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 .2המבנה הארגוני לשנת 2018

מנכ"ל

עוזר אישי

כספים

תקשורת
והפקות

כוח אדם

חשבות וגביה

תקשורת ודוברות

תפעול

תקציבים

משאבים
ותשתיות

רכש

לשכה

קשרי חוץ
דסקים

הפקות

ענפים טכנולוגיים
הייטק

מזון ותוצרת טריה

 HLSורכב

תוצרת טריה ויין

אגרו וקלינטק

אינטרנט

מערכות מידע

מדעי החיים

המרכז ללימודי יצוא

פרויקטים

תערוכות

מוצרי צריכה

קוסמטיקה ואריזה

כלכלה
ושירותים מקצועיים
כלכלה
מידע
שירותי ייעוץ
יצואנים קטנים

מוצרים
לבית ולמשפחה

שיווק שירותים

פודטק

מעמד סמנכ"ל
מעמד מנהל מחלקה
מעמד מנהל ענף /ממונה
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נושאי המשרה בעמותה :
א .חברי מועצת המנהלים (: )13
 .1אדיב ברוך  -יו"ר מכון היצוא
 .2אוהד כהן  -מנהל מינהל סחר החוץ ,משרד הכלכלה
 .3עידו סופר  -רפרנט תעשיה ומסחר אגף התקציבים ,משרד האוצר
 .4הרצל ארביב יו"ר ארביב ייעוץ בע"מ
 .5רובי גינל  -מנהל כללי התאחדות התעשיינים
 .6יריב ברוש  -מנכ"ל י .ברוש שיווק ושירותים
 .7רן טוטנאור  -מנכ"ל ר .טוטנאור ייעוץ והשקעות
 .8אופיר ליבשטיין  -מנכ"ל אגוד התעשייה הקיבוצית
 .9אחיאב שמחי  -מנכ"ל אגף תפעול ומשק
 .11יוסי ויליגר  -מנכ"ל חב' יוסי וילי ניהול והשקעות
 .11חיים מר  -יו"ר קבוצת "מר"
 .12סעיד קדמני  -מנכ"ל חברת ג'וליס סנטר
 .13ראובן שליסל  -מנכ"ל ליימן שליסל בע"מ
ב .חברי ועדת הביקורת (:)3
.1
.2
.3

שרון גלילי ,עו"ד  -שרון גלילי ושו'ת
שי אלוני ,עו"ד  -שי אלוני ושו'ת
חנוך קפצן  -מנכ"ל חברת "אנמון ונצ'רס"
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ג .רשימת הנהלת המכון לשנת :2018
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

גדי אריאלי  -מנכ"ל
ליאור קוניצקי  -משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ענפים טכנולוגיים
דן רז  -סמנכ"ל כספים
יגאל חקון  -סמנכ"ל משאבים ותשתיות
שאולי כצנלסון  -סמנכ"ל כלכלה ושירותים מקצועיים
דפנה שטרנפלד  -סמנכ"ל ומנהלת חטיבת מוצרי צריכה
סבין סגל  -סמנכ"ל קשרי חוץ
שרה אלמן – סמנכ"ל תערוכות (עד )8/2118

 .3תאגידים בעלי זיקה לעמותה:
רשימת התאגידים הממנים נציגי ציבור במועצת המנהלים של המכון
 ממשלה
 התאחדות התעשיינים
 חברת העובדים של ההסתדרות הכללית
 חט' חברות הסחר איגוד לשכות המסחר
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תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד לנושא משרה:
שם
אדיב ברוך  -יו"ר מכון היצוא

שם הארגון וכתובת
 מכון היצוא הישראלי ,המרד  29תל אביב

אוהד כהן

 מנהל מינהל סחר חוץ ,משרד הכלכלה ,רח' בנק ישראל  5ירושלים בניין ג'נרי טלפון 12-6662671

עידו סופר

 רפרנט תעשיה ומסחר באגף התקציבים ,משרד האוצר ,רח' קפלן  1ירושלים טלפון 152-6166751

הרצל ארביב

 יו"ר ארביב ייעוץ בע"מ ,רחבת אילן  11גבעת שמואל טלפון 151-5235136

רובי גינל

 מנהל כללי התאחדות התעשיינים ,רח' המרד  ,29ת"א טלפון 13-5198833

רן טוטנאור

 מנכ"ל ר .טוטנאור ייעוץ והשקעות ,רח' רדק  28ירושלים טלפון 152-2211219

יריב ברוש

 מנכ"ל י .ברוש שיווק ושירותים ,רח' שוהם  3אזור התעשייה ברקן טלפון 154-4777131

אופיר ליבשטיין

 מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית ,המרד  29תל אביב 13-6957542

אחיאב שמחי

 מנהל אגף תפעול ומשק ,תנובה גלילות ,ת.ד 33 .רמת השרון טלפון 13-6914456

יוסי ויליגר

 מנכ"ל חברת יוסי וילי ניהול והשקעות ,מנחם בגין  7רמת גן טלפון 13-6395552

סעיד קדמני

 מנכ"ל חברת ג'וליס סנטר ,ת.ד 2677 .עכו טלפון 151-5518959

חיים מר

 יו"ר קבוצת מר ,הצורף  5חולון טלפון 5572555

ראובן שליסל

 מנכ"ל ליימן שליסל בע"מ ,פולג  5יבנה טלפון 18-9324411
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פרטי הארגון

שם
שרון גלילי  ,יו"ר ועדת הביקורת

 עו"ד ,משרד שרון גלילי ושו"ת עורכי דין ,רוגוזין  49אשדוד טלפון 18-8551555

שי אלוני ,חבר ועדת ביקורת

 עו"ד ,משרד שי אלוני ושו"ת ,עורכי דין ,לה גרדיה  28תל אביב טלפון 15212515165

חנוך קפצן

 מנכ"ל חברת "אנמון ונצ'רס" ,נגב  35יבנה ,טלפון152-6299629 :

 .4היקף מוערך של מתן השירותים שניתן לעמותה ע"י נותני השירותים המהווים
חלק מרכזי בפעילותה ,בלא ציון שמם:
לא קיים שירות המהווה חלק מרכזי בפעילות העמותה.

 .5השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי תרומות במהלך שנת הדו"ח:
לא התקבלו תרומות במהלך השנה.

 .6עלויות גיוס תרומות:
לא בוצע גיוס של תרומות.

 .7כספים ונכסים אחרים שהעבירה העמותה שלא במסגרת מימוש מטרותיה בלא תמורה במהלך שנת הדו"ח ,לרבות פרטים לגבי
הגורם הנעבר ומהות הקשרים שבינו לבין העמותה ,ולמעט כספים או נכסים קטני ערך:
לא בוצעו העברות כספיות שלא במסגרת מימוש המטרות.

 .8פירוט עסקאות במקרקעין שביצעה העמותה בשנת הדו"ח ,לרבות תיאור הנכס נושא העסקה ,הצדדים לעסקה ,הקשר שלהם
לעמותה ,לחברי העמותה או לנושאי משרה בה ,והמחיר ששולם במסגרת העסקה:
לא בוצעו עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח.
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 .9שימוש בשירותי המכון בשנת הדו"ח:







התאחדות התעשיינים  -עסקאות בסך של  ₪ 1,614,393בגין שכירות המבנה.
"טוטנאור"  -השתתפות ברכישת מחקרי מדף  ,₪ 3,511צריכת שירותים בסכום  ₪ 711בגין הפקת אישורי  ,CFSהשתתפות בימי
עיון בסכום .₪ 4,116
אמיר שני  -חבר מועצת מנהלים ומנכ"ל ובעלים של חברת "עמית" עמילות מכס – שילוח לתערוכה פרנקפורט ספרים  2118בסכום
 ,₪ 3,626צריכת שירותים בסכום  ₪ 1,511בגין תעודות מקור.
קבוצת "מר" " -ח.מר תעשיות בע"מ"  -עסקאות בסכום  ₪ 74,184בגין השתתפות בתערוכות. JAPAN IT, MWC,
השתתפות בכנס  ,HLS&Cyberסמינר רכש באו"ם ,רואד שואו למפעילים סלולריים בבוגוטה ,מפגשים בתערוכה EXPOMIN
בסכום  , ₪ 11,183השתתפות בימי עיון בסכום  ,₪ 711ו  ₪ 1,111 -דמי חבר לשנת .2118
חנוך קפצן  -חבר ועדת ביקורת ומנכ"ל "ח.ק .איסטלינקס וונצ'רס בע"מ" ,צריכת שירותים בסכום  ₪ 1,195בגין דמי חבר שנתיים.
עו"ד רבקה אדלין  -חברת "רימד" לציוד רפואי ויו"ר ועדת המכרזים של המכון  -צריכת שירותים בסכום של  ₪ 211בגין הפקת
אישורי  ,CFSהשתתפות בתערוכה "מדיקה" בסכום .₪ 6,569

 .10דוחות ביקורות שבוצעו ע"י מבקר/ת פנים ונושאים שנבדקו בשנת :2018
א .נושאים שנבדקו בשנת :2018
דו"חות מבקרת הפנים:





גביית דמי חבר
פעילות מחלקת הפרויקטים בחטיבת ענפים טכנולוגיים (נדחה ובוצע בשנת )2119
הנהלות ציבוריות  -אפקטיביות פעילותן ,האינטראקציה עם המכון ,העמידה בנוהל הקיים
יישום החלטות מועצת המנהלים וועדת הביקורת ע"י המכון

ב .ביקורות שבוצעו ע"י גורמים מוסמכים חיצוניים לעמותה:
לא היו ביקורות חיצונים
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.11

אירועים חריגים שאירעו בעמותה בשנת  ,2018לרבות התפטרות מוסד ממוסדותיה ,התפטרות מנהלה הכללי ,שינוי משמעותי בקהל
היעד שלה או שינוי משמעותי באזורי הפעילות שלה:
לא ארע עניין מהותי כל שהוא בשנת הדוח.

 .12תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה:
למכון אין עובדים הפועלים מחוץ לכתובת הרשמית המצוינת במסמכי העמותה.
מרבית פעילויות העמותה מתבצע בחו"ל.

 .13כל עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2018
לא ארע עניין מהותי כל שהוא בשנת הדוח.

 .14עדכונים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו לאחר ה:)1.1.2018 -
לא היו עדכונים מהותיים בשנת .2118

________________________
אדיב ברוך  -יו"ר המכון

_______________________________
רובי גינל  -חבר מועצת המנהלים
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