
2021אוקטובר

חידוש חברות והצטרפות לאיגוד המוזיאונים ואיקו"ם
2022לשנת

שלום רב,

איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל שמח על בחירתכם.ן  לחדש חברות /להצטרף לאיגוד
.2022לשנת

בשנה הקודמת הפעלנו תשתית מקוונת ויעילה יותר לרישום לאיגוד המוזיאונים ואיקו"ם
ישראל. השנה המשכנו לייעל את המערכת באופן שתאפשר לכם להירשם בצורה

המיטבית והקלה ביותר.

עוד שיפור שאנו מבקשים להכניס בשנה הנוכחית הוא לסיים את תהליך חידוש החברות
עד דצמבר, זאת כדי לאפשר לנו לארגן את המעטפות, הכרטיסים והמדבקות לשנת

2022ינוארחודשבתחילתהאפשרככלאליכן.םשיגיעוכך2022

חידושי  החברות  וההצטרפות  לאיגוד  יתקיימו בין התאריכים

10.12.2021ועד20.10.2021

בעקבות התרחבות משמעותית של פעילות האיגוד בשנתיים האחרונות, ולאחר שנים בהן
תעריף החברות באיגוד נותר זהה, נדרש שינוי במחירים. השתדלנו שהשינוי במחיר יהיה

מזערי אך עדיין יאפשר את הרחבת הפעילות בעתיד.

שימו לב, לאור משבר הקורונה הנמשך, פעלנו מול איקו"ם הבינלאומי וקיבלנו
.2022לשנתבאיקו"םהחברותדמישלבתעריפיםההנחהלהמשךאישור

כעת מחירי חידוש החברות או הצטרפות לאיגוד המוזיאונים ולאיקו"ם יעמדו על:
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₪120₪270₪50₪20035100
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₪240₪560₪50₪20035100

בשלאיקו"םכרטיסהנפקתלצורך2020משנתהחלהבינלאומי,איקו"םדרישתפיעל*
אובדן נדרשת הצהרה חתומה באנגלית. את ההצהרה יש לשלוח אלינו

office@icom.org.il.
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2021אוקטובר
של איגוד המוזיאוניםהקוד האתיחברים באיגוד המוזיאונים מתחייבים לפעול על פי

.)ICOM(הבינלאומי

ההצטרפות לאיגוד המוזאונים פתוחה לפני כלל העובדים במוזאונים וכן מי שעיקר עבודתם
מוזיאלית, וסטודנטים לאוצרות, אמנות ושימור.

הצטרפות לאיגוד:
ולמלאהמצוי כאןהמעוניינים להצטרף לאיגוד המוזיאונים מוזמנים להיכנס לקישור

פרטים ראשוניים. יש לצרף לטופס קו"ח / הסבר על פעילותך המוזיאלית. הטופס יועבר
לוועדת קבלת חברים של האיגוד ותשובה תינתן בהקדם.

חידוש חברות :
הקישור כאןהמעוניינים לחדש חברות יש ללחוץ על

האיגוד מעודד את החברים באיקו"ם להצטרף לפעילות ועדות איקו"ם השונות. בכך גם
נתרמים להתקדמות המקצועית האישית וגם מגבירים את הנוכחות וההשפעה של

ישראל על הפעילות באיקו"ם הבין לאומי.
ועדות).3(עדאחרותמוועדותעדכוניםולבקשאחת,בועדהלחברותלהצטרףניתן
.ניתן לראות כאןוקישורים למידע עליהןרשימת הועדותאת

דרכי המשלוח:
:הבריאות)משרדהנחיותפי(עלהאיגודממשרדימראש,בתיאוםעצמי,איסוף.1

.11:00-16:00בשעות2022בינואר30עד2התאריכיםבין
כתובת והנחיות לתיאום זמן האיסוף העצמי יישלחו אליכם.

ניתן להגיע בעצמכם או נציג.ה מטעמכם שיאספו עבורכם.

ש"ח)25(בתוספתהביתעדשליחעםמשלוח.2
מועד אספקת המדבקות באמצעות שליח יתבצע בתחילת חודש ינואר.

לתשומת לבכם:
הטיפול במדבקות וכרטיסי איגוד המוזיאונים מתבצע על ידינו.

הטיפול במדבקות וכרטיסי איקו"ם מתבצע דרך אנשי הקשר של איקו"ם  העולמי ועל כן
איננו יכולים להתחייב על מועד הגעת הכרטיסים מאיקו"ם.

בקובץ המצורף להודעה זו תוכלו למצא הסבר צעד אחר צעד על תהליך הרישום והתשלום

שימו לב -
UPAY/יופייהשם:יצוייןהחברותחידושעבורהתשלוםשלהאשראיכרטיסברישומי

(ולא האיגוד) משום שזוהי מערכת סליקת האשראי המשמשת את האיגוד

לתמיכה בתהליך חידוש החברות אנו זמינים לסייע לכם
14:00-16:00וכן12:00-10:00בשעותה,-אבימים
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https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/code-of-ethics
https://www.myofficeguy.com/p/medh0/184l64/184l66/payment
https://www.icom.org.il/sites/default/files/inline-files/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20-%20%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202021.pdf
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