דו"ח מילולי מכון היצוא לשנת 2016

מכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי) ,ע"ר(
מס' 58-0025021
דוח מילולי לתקופה 01/01/2016 -31/12/2016
בצירוף לדוח הכספי לשנת 2016
•

הפעילויות העיקריות :
תערוכות:
 9תערוכות חדשות בענפים שונים בעלות של  2.7מיליון : ₪
 -CHINA BEAUTY EXPOקוסמטיקה בסין - NAMPO ,אגרו טכנולוגיה בדרום אפריקה - JAPAN IT WEEK SECURITY ,סייבר ביפן- SEECAT ,
בטחון המולדת ביפן – VIV CHINA ,אגרו טכנולוגיה בסין - DMEXCO ,מדיה דיגיטלית בגרמניה - FRUIT LOGISTICA ASIA ,תוצרת טרייה בהונג קונג,
 -SINGAPORE WATERמים בסינגפור ו - ITSA -סייבר בגרמניה
 26תערוכות בענפים שונים בעלות של כ –  17.6מיליון : ₪
 - MWCתקשורת בספרד – RSA ,סייבר בארה"ב – SIAL ,מזון בצרפת ו – MEDICA -מדעי החיים בגרמניה - CES ,מדיה דיגיטלית בארה"ב - IBC ,מדיה
דיגיטלית בהולנד - MWC SHANGHAI ,מובייל בסין - COMMUNICASIA ,מובייל בסינגפור,
 - AFRICOMמובייל בדרום אפריקה - MIP ,תוכן בצרפת - MIPCOM ,תוכן בצרפת - CMEF ,מכשור רפואי בסין - HOSPITALAR ,מכשור רפואי בברזיל,
 - COMPAMEDמכשור רפואי בגרמניה –HOSPITALAR ,מדעי החיים בברזיל - SMART CITY ,פרויקטים בספרד - LAAD ,תעשיות ביטחוניות
בברזיל -TDC ,בית ומשפחה בהונג קונג - JCK ,בית ומשפחה בארה"ב  - NHS ,בית ומשפחה בארה"ב - COSMOPROF BOLONGA ,קוסמטיקה באיטליה,
 - PLMA NON FOODקוסמטיקה בהולנד - COSMOPROF ASIA ,קוסמטיקה בהונג קונג - FRUIT LOGISTICA ,תוצרת טרייה בגרמניה,
 - PLMAמזון בהולנד ו - KOSHERFEST -מזון בארה"ב
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•

משלחות יוצאות:
 45משלחות יוצאות בעלות של  1.4מיליון ₪

•

משלחות נכנסות:
 30משלחות נכנסות ללא עלות
 10משלחות נכנסות בעלות של  0.4מיליון ₪

•

כנסים  /אירועים גדולים בארץ:
כנס  – HLS & cyberבעלות של  4מיליון ₪
כנס פורמטים – בעלות של  0.8מיליון ₪
ועידת מובייל בשיתוף "כלכליסט" – בעלות של  0.3מיליון ₪
כנס מוצרי צריכה–  0.1מיליון ₪

•

ביקורים עסקיים בארץ:
 122ביקורים בעלות של  0.6מיליון ₪

•

ימי הדרכה:
 116פעילויות הדרכה והכשרה בעלות של  0.8מיליון ₪
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 .2המבנה הארגוני לשנת 2016

מנכ"ל

עוזר אישי

לשכה

כספים

תקשורת
והפקות

קשרי חוץ

כוח אדם

חשבות וגביה

תקשורת ודוברות

דסקים

תפעול

תקציבים

הפקות

משאבים
ותשתיות

רכש ומינהל

ענפים טכנולוגיים

הייטק
 HLSורכב

מוצרי צריכה

כלכלה
ושירותים מקצועיים

מזון ומשקאות

כלכלה

תוצרת טרייה ויין

אגרו וקלינטק

אינטרנט

תערוכות
דסקים

מידע
שירותי ייעוץ

קוסמטיקה ואריזה

המרכז ללימודי יצוא

יצואנים קטנים

פרויקטים
מדעי החיים

מערכות מידע

מוצרים
לבית ולמשפחה

שיווק שירותים

מעמד סמנכ"ל
מעמד מנהל מחלקה

3

מעמד מנהל ענף /ממונה

דו"ח מילולי מכון היצוא לשנת 2016

נושאי המשרה בעמותה :
א .חברי מועצת המנהלים ): (13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

רמזי גבאי ,יו"ר מכון היצוא  -יו"ר "לירון ל.ג ".השקעות בע"מ
אוהד כהן  -מנהל מינהל סחר החוץ ,משרד הכלכלה
עידו סופר  -רפרנט תעשיה ומסחר אגף התקציבים ,משרד האוצר
איל גבאי  -מנכ"ל "אר .ג'י .בי .אקווטי"
רובי גינל  -מנהל כללי התאחדות התעשיינים
דוד ברזילי  -מנכ"ל מ .ברזילי עבודות מתכת
רן טוטנאור  -מנכ"ל ובעלים "טוטנאור" בע"מ
אודי אורנשטיין  -מנכ"ל אגוד התעשייה הקיבוצית
אחיאב שמחי  -מנכ"ל אגף תפעול ומשק
אמיר שני  -מנכ"ל חברת "עמית" עמילות מכס
עו"ד רבקה אדלין  -חברת "רימד" לציוד רפואי
חיים מר  -יו"ר קבוצת "מר"
עמי לפידות  -יו"ר קבוצת "לפידות"

ב .חברי ועדת הביקורת ):(3
• דב גלבוע ,עו"ד
• לארי סוסמן –און טרק אינוביישנס בע"מ
• חנוך קפצן  -חב' "אנמון ונצ'רס"
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ג .רשימת הנהלת המכון לשנת :2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עופר זקס  -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
דנה פרידמן  -סמנכ"ל חטיבת תקשורת ופרסום
סבין סגל  -סמנכ"ל קשרי חוץ
שרה אלמן  -סמנכ"ל ומנהלת אגף תערוכות

 .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
רמזי גבאי  -יו"ר
מכון היצוא

אוהד כהן

שם הארגון וכתובת
•
•
•
•
•
•

יו"ר לירון ל .ג .השקעות בע"מ
חבר נשיאות התאחדות התעשיינים ,המרד  29ת"א
חבר מועצת ביטוח לאומי ,שד' ויצמן  13ירושלים
חבר מועצת שירות תעסוקה ,רח' קפלן  2ירושלים
יו"ר מט"י מרכז ,רח' בן-גוריון  10רמת גן
מנהל מינהל סחר חוץ ,משרד הכלכלה ,רח' בנק ישראל  5ירושלים בניין ג'נרי טלפון 02-
6662671

עידו סופר

• רפרנט תעשיה ומסחר באגף התקציבים ,משרד האוצר ,רח' קפלן  1ירושלים טלפון 052-
6166750

איל גבאי

• יו"ר ומנכ"ל באר .ג'י .בי .אוויקטי בע"מ ,שד' שאול המלך  8בית אמות המשפט תל אביב

רובי גינל

• מנהל כללי התאחדות התעשיינים ,רח' המרד  ,29ת"א טלפון 03-5198833

דוד ברזילי

• מנכ"ל מ .ברזילי עבודות מתכת ,רח' האופה  20אזור תעשיה דרומי אשקלון

רן טוטנאור

• מנכ"ל ובעלים טוטנאור בע"מ ,אזה"ת הר טוב ב' ,רח' סלע בית שמש טלפון 02-9904600

אודי אורנשטיין

•
•
•
•
•
•

אחיאב שמחי

• מנהל אגף תפעול ומשק ,תנובה גלילות ,ת.ד 33 .רמת השרון

מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית ,המרד  29תל אביב 03-6957542
חבר מזכירות התנועה הקיבוצית ,רח' ליאורנדו דה וינצ'י  13ת"א 03-6925676
יו"ר סונראל יצור ושיווק אריזות קיבוץ אורים טלפון 08-6560100
חבר דירקטוריון מרכז הפלסטיקה והגומי מכללת שנקר רמת גן טלפון 03-6110000
חבר דירקטוריון אורניט קיבוץ אור הנר טלפון 08-6610222
חבר מליאה מועצה איזורית רמת הנגב טלפון 08-6564152
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אמיר שני

• מנכ"ל ובעלים חברת עמית עמילות מכס ,הירדן  ,2קריית שדה התעופה לוד
• יו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס בלשכת המסחר ,רח' החשמונאים  84ת"א
• סגן נשיא איגוד לשכות המסחר ,רח' החשמונאים  84ת"א

רבקה אדלין,
עו"ד

•
•
•
•

חיים מר
עמי לפידות

•
•
•
•

שם
דב גלבוע  ,יו"ר
ועדת הביקורת

•
•
•
•
•

שכירה בלשכת עורכי דין ,מנחם בגין  82ת"א
חברת ועד מנהל במט״י מרכז ,רח' בן גוריון  10רמת גן
חברת ועד מנהל בעמותת ידידי מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
חברת עמותת פנים וסגן יועצת משפטית )פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות( ,רח' מבוא חיטה
 11יהוד
יו"ר קבוצת מר ,הצורף  5חולון
יו"ר לפידות ע .פרמצויטיקלס בע"מ ,ת.ד 3552 .קיסריה 38900
חבר הנהלה במכון התקנים ,רח' חיים לבנון  42ת"א
סגן נשיא לשכת המסחר תל אביב והמרכז ,רח' חשמונאים  84ת"א
פרטי הארגון
כתובת פרטית  -הסייפן  ,9אשקלון .טלפון 054-2666515
עירית אשקלון -חבר ועדת שמות ,חבר ועדת ערר לארנונה
עמותת יד לשריון -לטרון -חבר ועדת ההנצחה ,חבר אסיפה כללית
לשכת עורכי הדין -נציג לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים צבאיים משפטיים בבתי
הדין הצבאיים ובבתי המשפט באיו"ש .רח' דניאל פריש  10ת"א
מכללה אזורית אשקלון – חבר אסיפה כללית ,מנהל קתדרה בשישי .חבר הועד המנהל .רח'
בן-צבי  12אשקלון
צה"ל – שופט בבתי המשפט הצבאיים באיו"ש.
צוות :חבר הנהלת המחוז .חבר אסיפה כללית של נבחרי ציבור .רח' הברון הירש  14בני ברק
סמנכ"ל מכירות ,חב' און טרק אינוביישנס בע"מ ,א.ת .צחר ראש פינה טלפון 04-6868087

לארי סוסמן

•
•
•

חנוך קפצן

• מנכ"ל חב' "אנמון ונצ'רס" ,נגב  35יבנה טלפון 08-6299629
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 .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 היו עלויות ,הואיל ולא 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.

 .9שימוש בשירותי המכון בשנת הדו"ח של חברי מועצת המנהלים /ביקורת:
•
•
•
•
•

התאחדות התעשיינים  ₪ 1,527,647 -בגין שכירות ₪ 140,000 ,דמי חבר  2016לחברי איגוד המתכת.
"טוטנאור"  -צריכת שירותים בסכום  ₪ 1,138בגין הפקת אישורי  CFSומפגשים ברשתות בתי חולים בהודו.
אמיר שני )חבר מועצת מנהלים( ,מנכ"ל ובעלים של חברת "עמית" עמילות מכס  -צריכת שירותים בסכום  ₪ 4,535בגין הדרכה ומוקד
מסמכים.
קבוצת "מר"  -עסקאות בסכום  ₪ 78,2444בגין השתתפות בתערוכות MWC :ו"סמארט סיטי" ובעבור משלחת רוה"מ לקניה ועוד  ₪ 450יום
עיון בנושא "ארגז הכלים ליצואנים".
חנוך קפצן )חבר ועדת ביקורת(  -מנכ"ל " ח.ק .איסטלינקס וונצ'רס בע"מ" :צריכת שירותים בסכום  ₪ 2,185בגין דמי חבר שנתיים.
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 .10דוחות ביקורות שבוצעו ע"י מבקר/ת פנים ונושאים שנבדקו בשנת :2016
א .נושאים שנבדקו בשנת :2016
דו"חות מבקרת הפנים:
• תכנית "תבל"
• דמי חבר
• ניהול מאגר יועצים
 דו"חות כספיים  -המלצה למועצת המנהלים לאשר הדוח הכספי והדוח המילולי לשנת 2016העמותה יישמה את המלצות המבקר וועדת הביקורת במסגרת הנושאים שנבדקו.

ב .ביקורות שבוצעו ע"י גורמים מוסמכים חיצוניים לעמותה:
-

.11

רשות התאגידים
מבקר המדינה

אירועים חריגים שאירעו בעמותה בשנת  ,2016לרבות התפטרות מוסד ממוסדותיה ,התפטרות מנהלה הכללי ,שינוי משמעותי בקהל
היעד שלה או שינוי משמעותי באזורי הפעילות שלה:
התפטרות המנכ"ל  ,עופר זקס )עופר מונה לשגריר ישראל ברומא(.

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

 .13כל עניין מהותי אחר שאירע בשנת :2016
לא ארע עניין מהותי כל שהוא בשנת הדוח.
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 .14עדכונים )שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו לאחר ה:(1.1.2016 -
לא היו עדכונים מהותיים בשנת .2016

____________________________
רובי גינל  -חבר מועצת המנהלים

________________________
רמזי גבאי  -יו"ר המכון
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