
שלוםרב ,

הנדון:הצטרפות לאיגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות
כמי שמכהן כיו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות ,הריני מתכבד לפנות אליך
בנושאשבנדון,כדלקמן:
 .1איגודהתאגידיםהעירונייםברשויותהמקומיות(להלן:"האיגוד")הינועמותהרשומהכדין
המאגדת את התאגידים העירוניים הפעילים בישראל במטרה לפתח ולקדם את התחומים
בהםפועליםהתאגידיםהעירוניים.
 .2האיגודהינוארגוןהגגהיציגשלהתאגידיםהעירונייםבישראלוהואמבצעשורהארוכהשל
פעולותשמטרתןקידוםפועלםשלהתאגידיםהעירונייםועובדיהם.
 .3מטרותהאיגודהןייצוגחבריוכלפימשרדהפניםוגורמירגולציהנוספיםכגוןמשרדיממשלה
והכנסת (באמצעות שינוי חקיקה ,הוצאת חוזר מנכ"ל וכד') ,דאגה וטיפול בכל הנוגע
למעמדם ,סמכויותיהם קידומם ושיפור תנאי עבודתם ,משכורתם ,רווחתם והגנתם
המקצועיתשלמנהליהתאגידיםהעירוניים,פיתוחמחקרוקידוםהתחוםהמקצועי,ע"יימי
עיון,כנסים,הרצאותוהשלמויותועוד.
 .4כיום ,מטפל האיגוד בנושאים חשובים ומהותיים עבור התאגידים העירוניים .להלן אמנה
מקצתמהם:
א.

טיפולבנושאהגמשתנוסחתקנותהמכרזיםלתאגידיםעירוניים.

ב.

טיפולבשיפורהשכרלמנהליםועובדיםבתאגידיםהעירוניים.

ג.

טיפולבהתאמתהצעתחוקהעיריותלצרכיהתאגידיםהעירוניים.

ד.

טיפול במתן הקלות ברישום תאגידים עירוניים ובטיפול בבקשות של תאגידים
עירוניים.

ה.

קידוםהידעוהמחקרבתחוםהתאגידיםהעירוניים.

 .5בכלהנושאיםהללוובנושאיםנוספים, דואגהאיגודבאופןשוטףלאינטרסיםשלהתאגידים
העירוניים תוך שבמקביל ,מסייע הוא לתאגידים העירוניים באופן שוטף בקשיים מול
הרגולטורובייעוץמקצועיומשפטי.
 .6כיו"ר האיגוד , אני סבור מאז ומתמיד כי כוחו של האיגוד הוא באחדות החברים בו וככל
שיותר תאגידים עירו ניים יהיו חברים באיגוד וייקחו חלק בפעילות נוכל להגדיל את כוחנו
ולקדםאתהאינטרסיםהמשותפיםלכולנו.
 .7לאורהאמור,אניפונהאלתאגידיםעירונייםשטרםהצטרפולאיגוד,כוללאלובהםלרשות
המקומיתקיימתהחזקהאושליטהחלקיתבלבד(כגוןמרכזיםקהילתיים,מתנ"סים,חברות
מעורבות עם המגזר הפרטי וכד') וקורא לכם להצטרף כחברים באיגוד וליהנות מהיתרונות
הגלומיםבחברותבאיגודובהשתתפותבפעילות.
 .8לתאגידיםעירונייםאשרחבריםבאיגודזהמכבר,אבקשלהפנותאתמכתביזהלתאגידים
עירוניים המצויים בשליטת הרשות המקומית ולתאגידים נוספים אשר הנכם סבורים כי
עשוייםאומעונייניםלהצטרףלאיגוד.
 .9עלמנתלהצטרףלאיגודאולקבלפרטיםנוספיםניתןלפנותלירדןעובדיהבטל'03-5587322
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אשמחלעמודלרשותכםלכלשאלהו/אוהבהרהבנושא.

















בכבודרבובברכה,


יצחקבורבא


יו"ראיגודהתאגידיםהעירונייםברשויותהמקומיות

הנדון :דרישת תשלום לחברות באיגוד התאגידים העירוניים לשנת 2017
חבר יקר,
מצב טופס תשלום עבור החברות לשנת  .2017דמי החבר משמשים לניהול השוטף של האיגוד ומעניקים הטבות
ייחודיות למנהלי ועובדי התאגידים החברים.
החל משנת  ,2015תעריפי החברות באיגוד נקבעים לפי גודל הרשות בה פועל התאגיד:





 2000שקלים לשנה דמי חבר לאיגוד
 2500שקלים לשנה דמי חבר לאיגוד
 3000שקלים לשנה דמי חבר לאיגוד

תאגידים של מועצות אזוריות -
תאגידים על מועצות מקומיות -
תאגידים של עיריות -

ראה מטה טופס הצטרפות לאיגוד.
ניתן לשלם את דמי החבר בשתי דרכים:
 העברה בנקאית לחשבון מספר  161000/16בבנק לאומי ,סניף  940רוטשילד פתח תקווה
יש להעביר עותק לאישור העברה לפקס מספר .03-5586822
 המחאה במזומן לפקודת איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות:
את ההמחאה לשלוח לאיגוד התאגידים העירוניים החשמונאים  100ת.ד – 52540 .תל אביב 6713317
טופס עדכון פרטים
שם התאגיד

שם הרשות המקומית

ח.פ.

כתובת

טלפון

פקס

תחום פעילות עיקרי

בעלות הרשות באחוזים

כתובת

שם המנכ"ל

מספר טלפון נייד

מייל

** בכל שאלה נא לפנות ללשכת איגוד התאגידים בטלפון  03-5587322או במייל IgudAtagidim@gmail.com

בתודה מראש,
יצחק בורבא,
יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

טל' 03-5587322

פקס 03-5586822

IgudAtagidim@gmail.com

