הצטרפו אלינו!
אגודת ידידי מוזיאון ישראל שוקדת על טיפוח הקשרים בין
המוזיאון לבין קהילת שוחרי האמנות ,הארכאולוגיה והאמנות
היהודית בארץ .האגודה פועלת לקירוב חבריה לפעילותו
הענפה והמגוונת של המוזיאון ונעזרת בהם לקידומו ולהפצת
דברו לציבור הרחב.
מוזיאון ישראל הוא המוזיאון הרב-תחומי היחיד בארץ,
ומבחינה זאת הוא דומה למוזיאונים ידועים בעולם ,כגון
המטרופוליטן בניו-יורק והלובר בפריז .כמוהם ,גם הוא משמש
מוקד משיכה לתיירים וחלון ראווה לאמנות ולהיסטוריה של
העם ושל הארץ .תצוגות המוזיאון עוסקות במגוון נושאים
רחב ,החל בפרהיסטוריה ,בארכאולוגיה ובאתנוגרפיה וכלה
באמנות לתקופותיה ולזרמיה ,מהרנסנס ועד לאמנות עכשווית,
ישראלית ובינלאומית .במוזיאון ישראל שמורים אוסף
היודאיקה החשוב בעולם ,וכמובן  -אוסף האמנות הישראלית
לתקופותיה .המחלקה לאמנות ישראלית של המוזיאון היא
מוקד תוסס של אמנות עכשווית צעירה וגורם מוביל בארץ
בחשיפה של אמנים צעירים בראשית דרכם.

אגודת ידידי מוזיאון ישראל ,ירושלים
ת“ד  ,71117ירושלים 9171002
פקס 02-6771361
טל‘ 02-6708815 ,02-6771344
דוא“ל learo@imj.org.il

הכניסה הראשית למוזיאון
אניש קאפור ,היפוך העולם ,ירושלים2010 ,
מתנה לזכר אבי המוזיאון ,טדי קולק

המצטרף לאגודת הידידים יכול לבחור באחד המסלולים
המפורטים להלן וליהנות ממגוון הזכויות הנלוות לו

זכויות נוספות לפי המסלולים

זכויות כל הידידים
ארבעה כרטיסי חבר באגודה התקפים
לשנה מיום התשלום ומקנים כניסה חינם
למוזיאון ישראל ,להיכל הספר ,למוזיאון
רוקפלר לארכאולוגיה ולבית טיכו
הדרכות אוצרים בתערוכות החדשות,
מחוץ לשעות הביקור הרגילות
סיורים מודרכים בחו"ל וביקורים
באוספים פרטיים שם (בתשלום)
ביקורים קבוצתיים במוזיאונים
ובאוספים פרטיים בארץ
מפגשים עם אמנים ישראלים
הזמנה להשתתף באירועי המועצה
הבינלאומית של המוזיאון (בתשלום)
הנחה במחירי קונצרטים ,הצגות
ומופעים הנערכים במוזיאון
הנחה בחנויות המוזיאון ,בבתי־הקפה
ובמסעדות ,לרבות זו שבבית טיכו
הזמנה לכל הפתיחות הרשמיות של
תערוכות המוזיאון
קבלת דפדפת המידע הרבעונית
ועיתוני המוזיאון
שימוש בספריית המוזיאון

מבט אל תצוגת הקבע של אמנות ישראלית
הכניסה אל האגף לארכאולוגיה
המבנה האיקוני של היכל הספר

מסלול ההצטרפות:

ידיד

שם

ידיד ( ₪1,500לשנה;  80%מעלות
ההצטרפות הם תרומה המזכה את בעליה
בפטור ממס הכנסה)
הנאה מכל זכויות הידידים
פטרון ישראלי ( ₪4,000לשנה; 90%
מעלות ההצטרפות הם תרומה המזכה את
בעליה בפטור ממס הכנסה)
הנאה מכל זכויות הידידים  +ציון שם הפטרון
בשנתון המוזיאון המופץ ברחבי העולם
פטרון בינלאומי ( ₪12,000לשנה; 95%
מעלות ההצטרפות הם תרומה המזכה את
בעליה בפטור ממס הכנסה)
הנאה מכל זכויות הידידים  +ציון שם
הפטרון בשנתון המוזיאון המופץ ברחבי
העולם  +כניסה זוגית חינם לכמה
מוזיאונים חשובים בעולם
נוטר ( ₪30,000לשנה;  100%מעלות
ההצטרפות הם תרומה המזכה את בעליה
בפטור ממס הכנסה)
הנאה מכל זכויות הידידים  +ציון שם
הנוטר בשנתון המוזיאון המופץ ברחבי
העולם  +כניסה זוגית חינם לכמה
מוזיאונים חשובים בעולם  +ציון שם הנוטר
למשך שבוע בכניסה הראשית למוזיאון
כנותן חסות לכניסת ילדים ,סטודנטים,
חיילים ,בעלי צרכים מיוחדים וגמלאים

פטרון ישראלי
תאריך לידה (יום וחודש)

פטרון בינלאומי
/

נוטר
תאריך לידה (יום וחודש)

שם בן/בת הזוג

כתובת
טלפון

טל' נייד

פקס

כתובת דוא"ל

אמצעי תשלום
המחאה

תרומה לאגודת ידידי מוזיאון ישראל ,ירושלים

מצ"ב המחאה בסך

כרטיס אשראי הסכום

		

מספר כרטיס האשראי
תוקף

סוג הכרטיס

קוד בגב הכרטיס

ת"ז

או באמצעות הטלפון02-6771344 ,02-6708815 :

העברה בנקאית

בסכום

שם הבנק

קוד בנק

סניף

מס' חשבון

כתובת

בנק הפועלים

12

690

495416

קינג ג׳ורג׳  ,16ירושלים
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