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במטרה  מלגות מספר שנה מדי מתקצבת( האיגוד: להלן) ישראל ם"ואיקו המוזאונים איגוד הנהלת
 .לאומיים-בין מקצועיים בכינוסים להשתתף האיגוד לחברי לסייע

 .  הבקשה הגשת ליום קודםשנים  שלוש לפחות המוזאונים באיגוד ה/חבר להיות הפונה על .1

בקשות למלגות בעבור השתתפות בכינוסים / סדנות מטעם איקו"ם תהיינה בעדיפות  .2
 ראשונה.

 .הפונה של ה/עיסוקו או ה/התמחותו בתחום להיות הכינוס על .3

 להוריד שאפשר בקשה טופס גבי על תוגש בקשה כלבקשות למלגה תוגשנה פעמיים בשנה.  .4
 תשובותבסוף ינואר ובסוף יולי.  ;(החבר זכויות/אודות על) האיגוד של האינטרנט מאתר

רק בקשות שהוגשו בצורה מלאה ותקינה תובאנה לדיון  .ליין-כחודש לאחר הדד יינתנו

 .הוועדה

לעניין שמקבל התרומה מייצג,  התרומה מידת פי על מלגות ועדת ידי על תיבחן בקשה כל .5
 לאיגוד המוזיאונים או לתרומה למוסד שבו עובד. 

 או קבלות כנגד, דוח והגשת הכינוס לאחר האיגוד משרדי ידי על לפונה תועבר המלגה .6
להשתתפות: אש"ל הקשורה  הוצאה כל או רישום דמי, הטיסה כרטיס תשלום על חשבון

 ,טיסה, דמי רישום, הסעות/נסיעות.

 . שנים ארבעל אחת מלגה לקבלת בבקשה לפנות זכאים חברים .7

 בכינוס ישתתפו אשר ולחברים, לכן קודם מלגה קיבלו לא אשר לחברים תינתן עדיפות.            8
 .הרצאה מתן ידי על פעיל באופן

 .הכינוס ימי בכל להשתתף מתחייב, מלגה לו שאושרה חבר כל 9

. מלגות לוועדת בכתב מסכם ח"דו יגיש, מהאיגוד מלגה וקיבל בכינוס משתתף אשר חבר כל .10
. אם מפורטת מצגת או, תמונות בצירוף הכינוס על אינפורמטיבי מפורט סיכום יכלול הדוח

 אותםבמסגרת השתתפותו בכינוס, יש לצרף גם  מאמרהגיש  או, רצההמקבל המלגה 
כמו כן, כל  .האיגוד של האינטרנט לאתר להעלות אפשר שיהיה כדי אלקטרוני בפורמט

 המלגה,מתן מקבל מלגה שהרצה, צריך להיות מוכן להרצות במסגרת כינוס שיוצע לו. 
לא יאוחר מעד  באמצעות מייל, הדוח, המאמר או המצגת למשרדי האיגוד מותנה בהגשת

 מהכינוס.שבועות לאחר חזרת החבר/ה שישה 

 הנהלת באישור ויחויבו המלגות בוועדת יידונו בקריטריונים עומדות שאינן חריגות בקשות .11
 .האיגוד
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 .ת האיגודנהלה של באישור למלגה זכאי יהיהחבר הנהלה / מלגות ועדת חבר .12

 שכבר הכסף את להחזיר יתבקש, המלגה לקבלת בתנאים עמד לא אך מלגה שקיבל חבר .13
 .לו הועבר

נציגות מטעם  להחלטת לדיון הנושא יועבר – מלגות ועדת החלטת על ערעור יש אם .14
 בראשות יו"ר איגוד המוזיאונים. )ועדת ערער האיגוד הנהלת

 מקבל עלאו כל אחריות  אחרת  שילוחית אחריות אין ישראל ם"ואיקו המוזאונים לאיגוד .15
 .כינוסל הנוסע המלגה

 * כל הרשום לעיל הכתוב בלשון זכר , פונה באופן שווה לנשים וגברים כאחד. 
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