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 חברים יקרים,חברות ו 

ם "ואיקואיגוד המוזאונים אנו מתכבדים להעביר אליכם חוזר ובו פרטים בדבר הצטרפות וחידוש חברות ב

 .2019לשנת  ישראל

 

 זכויות החבר .1

 :האיגוד הישראלי

ינוסים, תפות בכבישראל, השתכניסה חינם לכל המוזאונים בארץ החברים באיגוד המוזאונים 

לאומי, אפשרות לקבלת מלגה להשתתפות -בסדנאות ובימי עיון, השתתפות ביום המוזאונים הבין

 לאומיים וקבלת פרסומים של האיגוד הישראלי.-בכינוסים בין

 :(ICOMלאומי )-הארגון הבין

 לאומי מותנית בחברות באיגוד המוזאונים הישראלי.-החברות בארגון הבין

 ם."ם בעולם המאוגדים באיקומוזאוניחופשית לסה כני .א

 International Committees –לאומיות מקצועיות -חברות בוועדות בין .ב

ממליצה   הנהלת האיגודחברות בוועדות המקצועיות היא ללא תשלום נוסף על דמי החבר. 

נעשה להתעדכן ב לחברים חדשים ולחברים ותיקים שטרם נרשמו, להירשם לוועדות אלה כדי

. מישראל בוועדות המקצועיות יסוקם וגם כדי לחזק את נוכחות אנשי המקצועם עתחום בבעול

 רשימת הוועדות מצורפת בקישור:

      http://icom.museum/internationals.html 

 ויות חברי האיגוד. בדף זכאתר האיגוד, טופס הצטרפות לוועדה מקצועית אפשר להוריד מ 

 ם."לאומיים מטעם איקו-השתתפות בכינוסים בין .ג

 אינטרנטי מפריז. ICOMקבלת עלון  .ד

   ICommunity -חברות ב .ה

 הרשמה למחדשים ולמצטרפים .2

כל חבר חדש או ותיק מתבקש למלא את הטופס המצורף לצורך עדכון פרטי ההתקשרות עמו. יש להקפיד 

החבר/ה מועסק/ת(,  אם) המוסד המעסיקמספר ת"ז, כתובת הדואר של  בירור,ובת הדוא"ל בלמלא את כת

 מספר טלפון נייד והכתובת הפרטית. 

 לאומי, מתבקש להוריד מאתר האינטרנט של האיגוד-ם, הארגון הבין"המבקש להירשם גם לאיקו חבר חדש

 www.icom.org.il ולשלוח לאיגוד המוזאונים  )לא למלא בכתב יד( להדפיס, ם"באיקו טופס חבר חדש

בכל שנה קלנדרית.  פברוארב 28מתבצעת עד לאומי -הארגון הביןהרשמה לאיקו"ם וסרוק.  חתום, דוא"לב

 !ואחרי מועד זה הטפסים המתאימים בלילא תטופל בקשת הצטרפות 

 8201ין שינוי לעומת א – 9120-ב ם"באיקועלות חברות אישית באיגוד המוזאונים ו .3

 ₪. 100עבור אזרחים ותיקים *   ₪.  200  -עלות חברות באיגוד המוזאונים בארץ 

 ₪. 195* עבור אזרחים ותיקים    ₪. 390   -ם בחו"ל  "עלות חברות אישית באיקו

  ₪    295            ₪  590                סה"כ:   

מתבקשים לצרף תצלום תעודת אזרח ותיק.  אי הצגת תצלום  אשונהבפעם הר קיםאזרחים ותיחברים שהם *

   יחייב תשלום מלא. 

http://icom.museum/internationals.html
http://www.icom.org.il/


₪  590לאומי, מתבקשים להעביר: -ם, הארגון הבין"חברים מצטרפים או מחדשים חֵברות באיגוד + איקו

בארץ בלבד נא  חברות ובעבורעבור חברות אישית לאזרחים ותיקים. ₪  295עבור חברות אישית רגילה, 

יש התשלומים  אתחברות אישית לאזרחים ותיקים. בעבור ₪  100לחברות אישית רגילה, ₪  200 העביר:ל

איגוד לפקודת:  או בהמחאה, 94366/05חשבון  934בהעברה בנקאית: בנק לאומי, סניף העביר ל

מייל פרטי אסמכתה איהעביר בחשוב ל .7510601 ראשון לציון, 605לכתובת: ת"ד  ם ישראל"המוזאונים ואיקו

 ל ההעברה בנקאית, אחרת לא תזוהו במערכת!ש

 לאומי-הארגון הבין ם"עלות חברות מוסדית באיקו .4

)מתאים למוסדות שמספר  לאומי,-חברות שנתית בארגון הביןגם כמו בשנים קודמות, מוסד שמעוניין לחדש 

ציין את התקציב התפעולי של ג אישור רו"ח שמיידרש בעת ההרשמה להצי (20-חבריהם באיגוד מעל ל

 יות שלַהָלן:המוזאון, לפי הקטגור

 כרטיסיםמספר         9201שנת               

                    3    ₪   1500        -₪  165,000מוזאון עם תקציב תפעולי עד 

 4             ₪ 1860     -₪  550,000ועד ₪  165,000-מוזאון עם תקציב תפעולי מ 

 5    ₪          2760          -₪  5,500,000ועד ₪  550,000-מוזאון עם תקציב תפעולי מ 

 6    ₪          3320         -₪ 27,500,000ועד   5,500,000-מוזאון עם תקציב תפעולי מ 

 7       ₪      3780         ₪ 55,000,000ועד  27,500,000-מוזאון עם תקציב תפעולי מ 

 8            ₪ 5000                  -ומעלה ₪  55,000,000-ן עם תקציב תפעולי ממוזאו 

  לאומי שברשותכם.-במכתב החידוש נא לציין את מספר הכרטיס הבין 

 משלוח כרטיסים חדשים/מדבקות .5

ם לחברים ע לחויישמפריז, הכרטיסים  )איקו"ם חו"ל( חברים חדשים ימתינו עד קבלת הכרטיסים החדשים

ם המחדשים יישלחו באופן שוטף לפי מועד הגעת המדבקות/הכרטיסים לחברי קבלתם במשרדי האיגוד.

חברות, מתבקשים מוזאונים המשלמים העל מנת לזרז ולייעל את תהליך ההרשמה וחידוש  התשלום למשרדנו.

 את דמי החבר של עובדיהם להעביר רשימות עובדים גם במייל.

  בת כרטיסנֵ ו גאבדן א .6

ם "הבקשות לכרטיסים חלופיים, נרשמה לאיקו כרטיסי חבר וריבוי נידבאבשל ריבוי מקרי גֵנבה, 

 לאומי! -ישראל אזהרה בארגון הבין

 ם"עבור כרטיס איקו₪  150אבדן או גֵנבת כרטיס מחייבים הגשת בקשה לכרטיס חדש בצירוף תשלום על סך 

-כרטיסים רבלב, כרטיס איגוד וכרטיס איקו"ם הם שימו בארץ.  גודעבור כרטיס אי₪  30וסך  לאומי-בין

 .יש לשמור עליהם לשימוש חוזר, גם אם אין מחדשים בכל שנה, נתייםש

קשר למועד ההרשמה.  בליבדצמבר,  31בינואר ועד  1-הם שנתיים וקבועים כל השנה מבאיגוד דמי חבר 

ות המוקנות לחברות באיגוד ייהנו מהזכויי שאת דמי החידוש בהקדם כד לשלוח לחבריםעל כן מוצע 

 במהלך כל שנת החברות.

שימו לב: בכוונתנו להעביר את כל הודעות האיגוד באמצעות הדואר האלקטרוני, על כן הקפידו לעדכן 

 את המשרד בכל שינוי בדוא"ל. 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 ה פולגר גליליעליז     נאוה קסלר

             יו"ר                                                                   
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