חידוש חברות באיגוד המוזאונים ואיקו"ם לשנת 2020
חברי איגוד המוזיאונים שלום,
בחודשים האחרונים פעלנו רבות כדי לשפר את תהליך הרישום וחידוש החברות באיגוד ובאיקו"ם.
את הטפסים שמולאו מדי שנה באופן ידני מחליפה כעת מערכת עדכון וסליקה מקוונת.
מערכת זו מאפשרת תשלום בכרטיס אשראי מכל מקום ובכל שעה.
המערכת המקוונת נועדה להקל על הליך ההרשמה.
תהליך ההרשמה ומילוי הפרטים תואם להנחיות מאיקו"ם העולמי ולאיגוד המוזיאונים.
שימו לב  :כדי להקל על התהליך וכדי שתוכלו לקבל את המדבקות והכרטיסים בזמן (קרי ,לפני או
במהלך ינואר  ,)2020ההרשמה השנה תתקיים בחודשים אוקטובר-נובמבר בלבד.

ה 30.11.2019-הוא המועד האחרון להרשמה והצטרפות לאיגוד
המקומי והבינ"ל
דמי החברות באיגוד המוזיאונים ובאיקו"ם הבין לאומי לא השתנו ונשארו כפי שהיו בשנים
האחרונות:
חברות באיגוד המוזיאונים (מקומי) א .ותיק:
חברות באיגוד המוזיאונים מקומי רגיל/סטודנט:

₪ 100
₪ 200

לתשומת לבכם :החברות באיקו"ם מותנית בחברות באיגוד המוזאונים.
חברות באיקו"ם הבינ"ל א.ותיק₪ 195 :
חברות באיקו"ם רגיל /סטודנט₪ 390 :
חברות באיגוד המוזיאונים ואיקו"ם הבינ"ל  ,א .ותיק₪ 295 :
חברות לאיגוד המוזיאונים ואיקום הבינ"ל  ,רגיל/סטודנט₪ 590 :

להלן הסבר לביצוע תהליך חידוש החברות לשנת :2020
עליכם לבחור את הקישור המתאים לסוג החברות שבו אתם מעוניינים [ מקומי ,מקומי ובינ"ל,
אזרח ותיק או רגיל].
 .1בשלב הראשון תתבקשו להקליד את מספר תעודת הזהות שלכם  -ללא הספרה  0בהתחלה
 .2יעלה חלון ובו ההודעה הבאה:
הודעת מערכת
קישור להתחברות נשלח לתיבת הדוא"ל שלך
 .3בדקו את תיבת האימייל שלכם (או תיבת 'דואר זבל') ופתחו את האימייל שכותרתו' :התחברות
לעמוד של איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל'
 .4בתוך האימייל לחצו על הכפתור הכחול שעליו כתוב 'התחברות'
 .5לאחר הלחיצה יפתח עמוד אינטרנט חדש :
 ודאו כי הכותרת מתאימה לסוג החברות בו אתם מעוניינים. קראו את ההנחיות והמידע .6לחצו על הכפתור הכחול 'המשך לתשלום'.
 .7מלאו ועדכנו את פרטי המידע הנחוצים.
 .8ציינו אם אתם מעוניינים באיסוף עצמי (מאחד המוזיאונים ברחבי הארץ) או בשליחות עד
הבית (בתוספת תשלום)  -על ידי בחירה באפשרות המתאימה .בסוף המכתב תמצאו רשימת
מוזאונים מהם תוכלו לאסוף את המדבקות/כרטיסים
 .9שלמו באמצעות מערכת הסליקה בכרטיס אשראי .שימו לב -ניתן לחלק לתשלומים מעל 200
ש"ח.
הערות חשובות:
 . 1אם בשלב כלשהו יצאתם מהמערכת ונכנסתם שנית ,הקפידו ללחוץ על כפתור "איפוס
מוצרים /שירותים" כדי שתשלמו את הסכום הנכון.
 . 2הקבלה תצא על שמכם! אם אתם מעוניינים שהקבלה תצא על שם עסק  /גוף אחר ,עליכם
להקליד את מספר הח.פ / .ע.מ .של העסק ולהמשיך לפי ההנחיות לעיל.
 . 3אם המוזיאון משלם עבור חברותכם ,אנא פנו לאשת/איש הקשר במוזיאון ופעלו על פי
הנחיותיהם.

קבלת הכרטיסים והמדבקות
לאור תקלות חוזרות ונשנות מצד דואר ישראל אנו משנים את מערך שליחת המדבקות
והכרטיסים:
•

בחודשים דצמבר-ינואר  2020אנו נעביר את הכרטיסים והמדבקות למספר מוזיאונים
מרכזיים בארץ ,ותוכלו לאסוף אותם מהמוזיאון באזורכם.

•

אם אינכם מעוניינים באיסוף עצמי מהמוזיאון באזורכם יש לכם גם אפשרות לקבלם
באמצעות שליח עד הבית .שליחות זו תהיה כרוכה בתשלום נוסף של  30ש"ח וגם היא
תתקיים בחודשים דצמבר  -ינואר .2020
הקפידו לסמן אפשרות זו בסוף דף ההרשמה.

המוזיאונים מהם אפשר יהיה לאסוף את המדבקות ו/או הכרטיסים הם:
מוזיאון ישראל בירושלים
מוזיאון תל אביב לאזור המרכז
מוזיאוני חיפה לאזור הצפון
מוזיאון אשדוד לאזור הדרום
במידה ויהיה צורך /ביקוש נוכל גם לספק את הכרטיסים למוזיאון החאן בחדרה.

עמלנו רבות כדי להקל על התהליך השנה ולנסות להוביל לקבלה מהירה ונוחה יותר של הכרטיסים
והמדבקות.
אנא התאזרו בסבלנות ועדכנו אותנו במידה ויש קושי כלשהו.
אנו כאן לסיוע ככל שיידרש ):
להלן הקישורים לחידוש חברות לשנת :2020

א .ותיק :
חידוש חברות אזרחים ותיקים באיגוד המוזיאונים:
https://www.myofficeguy.com/p/medh0/qkmlb/qkmnz/payment

חידוש חברות אזרחים ותיקים באיגוד וב ICOM-הבינלאומי:
https://www.myofficeguy.com/p/medh0/qgbkh/qh4n4/payment

רגיל /סטודנט:
חידוש חברות באיגוד המוזיאונים:
https://www.myofficeguy.com/p/medh0/qksde/qp4cs/payment

חידוש חברות באיגוד וב  ICOMהבינלאומי:
https://www.myofficeguy.com/p/medh0/qksdf/qp4cr/payment

לתשומת לבכם :קישורים אלה מיועדים אך ורק לחידוש חברות.
אם אינכם חברים ומעוניינים להצטרף ,אנא כתבו לנו למייל office@icom.org.il :ונשלח לכם
הנחיות וקישור מתאים להצטרפות!

אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות וסיוע באימיילoffice@icom.org.il :
בנוסף ,האיגוד יספק מענה וסיוע טלפוני בימים א' ג' ה' בין השעות 11:00-14:00
שימו לב ,אנא הקפידו להתקשר בזמנים אלו בלבד.

בברכת שנה טובה והרשמה קלה ונעימה ,
איגוד המוזיאונים ואיקו"ם ישראל.

