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 לכבוד

 המקומית  הרשות ראש

 המקומית  רשות מהנדס/ת

 המקומית הרשות אדריכל/ית

  המקומית  הרשות מנכ"ל/ית

 המקומית  הרשות גזבר/ית

 

 

 רב,  שלום

 2023 לשנת  בישראל המקומיות הרשויות  ואדריכלי  מהנדסי לאיגוד  חבר דמי תשלום :הנדון

 

 ע"י  שמתפרסמים ל"מנכ לחוזרי בהתאם נקבעים החבר  דמי ,כדלקמן שבנדון בנושא  אליכם לפנות מתכבדים אנו

  .האדריכל או /ו המהנדס עובד בה המקומית הרשות על הינה התשלום חובתו המקומי שלטוןה

 ,האיגוד ל"מנכו גזברה ,היו"ר ,הועד חברי  ע"י שנעשית עבודה  כל שכן ,האיגוד ותויילפע לכלל  הבסיס ינוה זה תשלום

   מלאה. בהתנדבות עשיתנ

 

  מהנדסי  מרבית את  בתוכו מאגדה  המקומי השלטון של מקצועי איגוד הינו  לבישרא ערים ואדריכלי מהנדסי איגוד

  .בישראל ובנייה לתכנון והמרחביות המקומיות  הוועדות  ומהנדסי המקומיות הרשויות  ואדריכלי

 מרחביות  וועדות מהנדסי  כןו  מקומיותה  רשויותה  ואדריכלי  מהנדסי נמנים  עליהם ,חברים 300- מעל מונה האיגוד

 . בדימוס כחברים המוגדרים ברבע  אלו משרות ונושאי ,פעילים ובנייה לתכנון

  פעילות יםמקיו פועל  כך לשםו  בישראל העירונית הנדסהה  תחום של הפרופסיה את  לקדם דגלו על  חרת האיגוד

  ובינלאומיים מקומיים עיון וימי  כנסים  מקיים ,חבריו של וסמכויותיהם מעמדם את מקדם ,ענפה ומשפטית  מקצועית

  והבניה  התכנון  תחומי לקידום אחרים וארגונים התכנון מוסדות ,הפנים משרד עם  ואפקטיבי  הדוק  קשר לקיום ופועל

 . בישראל

מהנדסי ואדריכלי הרשויות המקומיות והוועדות המקומיות מול  האיגוד מייצג מבחינה מקצועית את ציבור  .1

 משרדי הממשלה בכלל ומשרד הפנים וכן מול ועדות הכנסת.

האיגוד פועל למען קידום המקצוע ונלחם על זכויותיהם של מהנדסי ואדריכלי הרשויות המקומיות והוועדות   .2

 המקומיות. 

 והפצת הידע המקצועי בתחום   לקידוםהאיגוד פועל  .3



 

 

יגוד פועל לאירועי העשרה כמו עריכת כנסים מקצועיים, ימי עיון, מפגשי מהנדסים, כאשר עריכת הכנס  הא .4

 השנתי המקצועי מהווה האירוע המרכזי בתחום. 

 

 העובד האדריכל  או/ו המהנדס  של החבר דמי  בגין השנתי התשלום  העברת את האפשרי בהקדם את  מבקשים אנו

 . שלכם המקומית ברשות

 

 : להלן הפרטים לפי  בנקאית בהעברה התשלום לבצע ניתן

 בישראל  ערים ואדריכלי מהנדסי ודאיג לפקודת

   10 לאומי בנק

   אלונים עסקים 648 סניף

   . 2350083 מספר חשבון

 iame2000@gmail.com  במייל ארז דפנה האיגוד  למזכירת ההעברה על אסמכתא  להעביר נא

 

  יוכל לא  2023 ו 2022 השנים בגין חבר  דמי לגביו שולמו  לא אשר  אדריכל מהנדס/ האיגוד החלטת  לפי כי לבכם תשומת

 האיגוד.  של השנתי בכנס להשתתף

 

 

 מראש, ותודה רב בכבוד

 

 

 גולדברג  דני אדר'           כץ  צחי אדר'             

 

    רעות מכבים ,מודיעין העיר מהנדס

 בישראל  ערים ואדריכלי מהנדסי איגוד גזבר    בישראל  ערים ואדריכלי מהנדסי איגוד יו"ר     

 

 

 העתק: 

 המקומי   השלטון מרכז יו"ר  -ביבס חיים מר

 המקומי  השלטון מרכז מנכ"ל  -דולברג שלמה מר

 האזורי  השלטון  מרכז יו"ר -חג'ג שי מר

 הגזברים  איגוד  יו"ר -ברדוגו  אריה מר

 בישראל  ברשויות והמזכירים המנכ"לים איגוד יו"ר  -מילברג דורון מר

 ערים  ואדריכלי  מהנדסי איגוד מנכ"ל  -דוננפלד גיא אדר'

 ערים  ואדריכלי  מהנדסי איגוד  מזכירת -ארז דפנה גב'
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