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 אלעד לוי
 
 

מילון מונחים מקצועי 
 .ומחירון מוצרים ושירותים

 

נושא שמשפיע רבות על לקוחות קצה והוא חוסר שקיפות וביאור מונחים בעולם 
מעצב שבונה באלמנטור  \בונה אתרים  \מה ההבדל בין מתכנת למשל  הרשת.

 . מעצב שבונה בוויקס \
 SEOמה ההבדל בין סוכנות  .מה ההבדל בין הפלטפורמות לבנית אתרים

ק שמסתובב ברשת )ברובו ייועוד מונחים וידע לא מדו לבית פרילנסר קטן
לתשובה  - שיווקי( שמשפיעים רבות על קבלת החלטה בקרב לקוחות קצה

ובסוף עושים  לשאלה, "עם מי כדאי לעבוד" שמשאירה יותר שאלות מתשובות
 החלטה לא מושכלת.

וכן לבנות מחירון  הייתי שמח להקים מילון מונחים כדי להשקיף את התחום
 ."כללי אצבע" לשירותים המוצעים בשוק

השקפת תחום הלימודים 
לפחות  -המקצועיים 

הנוגעים  WEBבתחומי ה 
 .איגודל

סמכא שקובע -עולם הלימודים המקצועיים הולך ומתרחב, וכיום אין אף גוף בר
צריך ללמוד במקצועות הייטק. תעודת גון בריי שוות ערך במשקלה בנייר מה 

הן הוא ית למכללה לא מוכרת, כשההבדל היחידי ביננובהסמכה שהיא נות
  יוקרת המכללה.

כמי שהקים מכללה ללימודי הייטק מתוך רצון להשקיף את התחום )מכללת 
מאשרים קורסים אשר  ול להעיד שישנם גורמים במשרד התמ"תכסמארט( אני י

 חבפיקוח והם מכתיבים סילבוסים מנופחים ולא קשורים שאינם משקפים בהכר
את עמדת המכללות כולן, אשר בלית ברירה מסכימות להכתבה של משרד 

 ת."התמ
הייתי שמח שכחלק מהפיקוח של האיגוד יהיו מעיין הגדרות של טכנולוגיה 

לנסות  להתחילך שיהיה אפשר , כומונחים הנחוצים ללימוד והיקף שעות ממוצע
 לשנות את עמדת המשרד שמקשה על המוסדות ולא ממקום של ידע.



 מטעם חברי העמותהבאסיפה לדיון שהועלו נושאים  –( 918.6.201) 9201אסיפה כללית 

החבר שהעלה את 
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 רפי הוידה
 
 

 2019להקים עד סוף שנת 
 חברה בת לעמותה

שיעודה ניהול עסקי של 
התשתיות: ''המרשם 

הלאומי של שמות המתחם 
''מחלף -ו בסיומת ישראל''

האינטרנט הישראלי'' 
שיון יף הרהפועל מתוק

המיוחד של משרד 
 התקשורת.

 האינטרנט ומחלף המתחם שמות של הלאומי המרשם'' – הבת חברת רווחי
 לקידום העמותה לפעילות מיועדים יהיו, כחוק מס תשלום לאחר'', הישראלי

 והאסיפה הועד להחלטות בהתאם''( קהילה פעילויות)'' הישראלי האינטרנט
 .הכללית

 המסים רשות עם מ''מו קיום תאפשר הכללית האסיפה י''ע הצעה אימוץ
 8.4 -כ של נזילה כספית רזרבה האיגוד לרשות שכן, המס חבות להסדרת

 .המס חבות לכיסוי ח''ש מיליון
( הממשלה להחלטת בהתאם) המוסמך הממשלתי הגורם מול תפעל החברה

 באמצעות'' ישראל בסיומת המתחם ותשמ מרשם'' בתחום פעילותה להסדרת
 .שנתי רב מיוחד רישיון

 


