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 שלום רב,  

 

 הצטרפות לאיגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות הנדון:
 

כמי שמכהן כיו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות, הריני מתכבד לפנות  

  אליך בנושא שבנדון, כדלקמן: 

 

הינו עמותה רשומה    ("האיגודלהלן: ") איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות   .1
את  ולקדם  לפתח  במטרה  בישראל  הפעילים  העירוניים  התאגידים  את  המאגדת 

ב העירוניים.התחומים  התאגידים  פועלים  של   הם  היציג  הגג  ארגון  הינו  האיגוד 
קידום  שמטרתן  פעולות  של  ארוכה  שורה  מבצע  והוא  בישראל  העירוניים  התאגידים 

 פועלם של התאגידים העירוניים ועובדיהם. 

מטרות האיגוד הן ייצוג חבריו כלפי משרד הפנים וגורמי רגולציה נוספים כגון משרדי   .2
מעמדם, סמכויותיהם קידומם  בסת באמצעות שינוי חקיקה, טיפול ממשלה והכנ

ושיפור תנאי עבודתם, משכורתם, רווחתם והגנתם המקצועית של מנהלי התאגידים  
העירוניים, פיתוח מחקר וקידום התחום המקצועי, ע"י ימי עיון, כנסים, הרצאות  

 והשלמויות ועוד. 
 

ומהותיי .3 חשובים  בנושאים  האיגוד  מטפל  להלן  כיום,  העירוניים.   התאגידים  עבור  ם 
  אמנה מקצת מהם:

 
 

התאגידים  .א בתחום  כללית  רפורמה       קידום 
ומרכז               הפנים  משרד  עם  בשיתוף   העירוניים 
שהוקם                בצוות  חבר  האיגוד  המקומי.   השלטון 
להגיש               שאמור  הפנים  משרד  מנכ"ל   בהנחיית 
מהותיים               שינויים  בעניין  המלצותיו  את   בקרוב 
 בתחום.             

עירוניים  קידום   .ב לתאגידים  מכרזים   תקנות 
העירוניים.                התאגידים  לצורכי   והתאמתם 
המכרזים                תקנות  על  שעמל  בצוות  חבר   האיגוד 
 בשיתוף פעולה עם משרד הפנים.            

ועובדים   .ג למנהלים  השכר  בשיפור   טיפול 
 לרבות עבודה מאומצת מול    בתאגידים העירוניים             

 הממונה על השכר במשרד האוצר בקביעת מנגנון               
 ם לעובדי התאגידים העירוניים. בונוסי            
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 עבודה שוטפת מול משרד הפנים הכוללת העברת   .ד
לחוזרי                העירוניים  התאגידים  של   התייחסות 
החלות                הפנים  משרד  שמוציא  ולהנחיות   מנכ"ל 
 על תאגידים עירוניים.             

התאגידים   .ה בתחום  והמחקר  הידע   קידום 
וכנסים    העירוניים              עיון  ימי  עריכת   באמצעות 
 . מקצועיים             

 

של  .4 לאינטרסים  שוטף  באופן  האיגוד  דואג  נוספים,  ובנושאים  הללו  הנושאים  בכל 
שוטף  באופן  העירוניים  לתאגידים  הוא  מסייע  שבמקביל,  תוך  העירוניים  התאגידים 

 בקשיים מול הרגולטור ובייעוץ מקצועי ומשפטי.  
 

כיו"ר האיגוד, אני סבור מאז ומתמיד כי כוחו של האיגוד הוא באחדות החברים בו וככל  .5
שיותר תאגידים עירוניים יהיו חברים באיגוד וייקחו חלק בפעילות נוכל להגדיל את כוחנו  

 ולקדם את האינטרסים המשותפים לכולנו.  
 

לאיגוד .6 עירוניים שטרם הצטרפו  תאגידים  אל  פונה  אני  בהם לאור האמור,  אלו  כולל   ,
בלבד   חלקית  שליטה  או  החזקה  קיימת  המקומית  קהילתיים, )לרשות  מרכזים  כגון 

וקורא לכם להצטרף כחברים באיגוד   (מתנ"סים, חברות מעורבות עם המגזר הפרטי וכד'
 וליהנות מהיתרונות הגלומים בחברות באיגוד ובהשתתפות בפעילות.  

 
ז .7 באיגוד  חברים  אשר  עירוניים  זה  לתאגידים  מכתבי  את  להפנות  אבקש  מכבר,  ה 

לתאגידים עירוניים המצויים בשליטת הרשות המקומית ולתאגידים נוספים אשר הנכם 
 סבורים כי עשויים או מעוניינים להצטרף לאיגוד.  

  

מזן בטל'    - על מנת להצטרף לאיגוד או לקבל פרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל אלקיים   .8

ט שלנו  וניתן גם דרך אתר האינטרנ   igudatagidim@gmail.com  או  במייל    03- 5587322

  .www.calcalit.org.il בכתובת
  

   אשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה בנושא. .9
 

 

 

     בכבוד רב,                                  

   יצחק בורבא              

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות            
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   2023דרישת תשלום לחברות באיגוד התאגידים העירוניים לשנת הנדון: 

 
  

 580257863 פח.              חבר יקר ,  
  

. דמי החבר משמשים לניהול השוטף של האיגוד  2023ב טופס תשלום עבור החברות לשנת "מצ

 .  החברים ת למנהלי ועובדי התאגידיםומעניקים הטבות ייחודיו
  

 תעריפי החברות באיגוד נקבעים לפי גודל הרשות בה פועל התאגיד:   

 שקלים לשנה דמי חבר לאיגוד   3,000   -תאגידים של מועצות אזוריות  •

 שקלים לשנה דמי חבר לאיגוד   3,500   -תאגידים על מועצות מקומיות  •

 שקלים לשנה דמי חבר לאיגוד   4,000                -תאגידים של עיריות  •
  

 ראה מטה טופס הצטרפות לאיגוד.  
  

   ניתן לשלם את דמי החבר בשתי דרכים:

 יש   החלוץ באר שבע  921בבנק לאומי, סניף   76370046לחשבון מספר   העברה בנקאית •

    5586822-03להעביר עותק לאישור העברה לפקס מספר        

 וניים ברשויות המקומיות:  לפקודת איגוד התאגידים העיר  המחאה במזומן  •

   – 52540ת.ד .  100החשמונאים בכתובת את ההמחאה לשלוח לאיגוד התאגידים העירוניים           

 6713317   אביב  תל        
 

   טופס עדכון פרטים 
  

 שם התאגיד   שם הרשות המקומית    .פ.   ח

     

 כתובת   טלפון   פקס   

      

 תחום פעילות עיקרי   בעלות הרשות באחוזים   כתובת  

      

 שם המנכ"ל   מספר טלפון נייד   מייל  

      

  
  5587322-03מנהלת לשכת איגוד התאגידים בטלפון  – ** בכל שאלה נא לפנות לאורטל אלקיים 

  IgudAtagidim@gmail.com   במייל  או

  
 בתודה מראש,  
 יצחק בורבא,  

 ם העירוניים ברשויות המקומיות  יו"ר איגוד התאגידי


