בס״ד

Association of Traffic Safety Officers
ע״ר  -איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה

הזמנה
ליום השתלמות מקצועית 13.09.21
חבר/ה נכבד/ה 				

			

הנהלת האיגוד מתכבדת להזמינך
ליום השתלמות מקצועית ואסיפה כללית
שיתקיימו ביום שני  ,13.09.21ז׳ בתשרי ,תשפ״ב
במרכז הכנסים-שפיים,
בהשתתפות משרד התחבורה.

הופעתך חובה!

סדר היום
מושב ראשון

 09:00 – 07:00התכנסות ורישום
 09:40 – 09:00דברי פתיחה:
שמעון סודאי  /יו"ר איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה
 10:00 – 09:40העתיד כבר כאן והוא חשמלי!
רכבים חשמליים ופתרונות טעינה לציי רכב מבית יבואן הרכב אי וי מוטורס:
ספי דיין  /מנכ"ל החברה וסגן יו"ר איגוד קציני בטיחות
אוהד זליגמן ,עו"ד  /שותף ויו"ר הקבוצה
 10:30 – 10:00התמודדות עם ניסיונות הונאה ופישינג (סייבר) במרחב הרשת הציבורית:
אדי גולדנשטיין  /מנהל אבטחת מידע  -בזק בינלאומי
11:00 – 10:30

הפסקת ריענון :כיבוד בוקר

מושב שני
 11:20 – 11:00הנחיות ועדכוני תעבורה:
ישעיהו אברהם  /מנהל תחום קציני בטיחות  -משרד התחבורה
“ 11:40 – 11:20על טעויות בכביש לא חייבים לשלם”:
צביקה באר  /מנהל מערך הדרכה  -אור ירוק
 12:10 – 11:40עדכונים ושינויים בדבר הנחיות ותקנות הנוגעים לתפקיד קצין הבטיחות:
		

דלית רגב  /מנהלת אגף פיקוח ובקרת רכב וארגונים -משרד התחבורה

12:35 – 12:10

כיצד מתמודד צה”ל עם תאונות הדרכים:

		

(סא”ל במיל ).יוסי בן שמחון  /ראש ענף הבטיחות בדרכים של צה”ל

13:00 – 12:35

"מפתחות לנהיגה בטוחה" – ערכת הדרכה לנהג אוטובוס:
מאיר אלרם  /מנהל אגף תיאום גורמי חוץ רלב"ד (בדימוס)

14:00 – 13:00

ארוחת צהריים
הכרזה על אסיפה כללית

16:00 – 14:00

אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים
הנך מוזמן לאסיפה כללית שתתקיים ביום שני 13.09.21
בשעה .13:00
אם בשעה הנ”ל לא יהיה מניין חוקי ,תדחה האסיפה בהתאם
להוראות התקנון – לשעה  14:00ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים – כחוק.
באסיפה ישתתף רו”ח ליאור וורסל.

סדר יום האסיפה הכללית:
בחירת יו”ר ומזכיר האסיפה
הצגת הדוחו”ת הכספיים והמאזן לשנת  – 2020רו”ח ליאור וורסל
דו”ח ועדת הביקורת והמלצותיה
אישור מאזן 2020
מינוי רו”ח וקביעת שכרו
שונות

עלות יום ההשתלמות ,כולל ארוחת צהריים וקבלת חומר מקצועי:
סה"כ  ₪ 270 -לחברי איגוד (משלמי דמי חבר) – בהצגת כרטיס חבר בלבד
ולחניכים בקורס קציני בטיחות  -באישור מראש
 ₪ 320למי שאינו חבר
* לחילופין  -הסדרת חבילה מקיפה
התשלום באמצעות צ'קים/מזומן בלבד .לא תתאפשר כניסה לאולם ללא תשלום !

הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת 2021
עפ"י מסלולי החברות בהתאם לבחירתכם:
מסלול בסיסי  -דמי חבר לשנה ₪ 300 / ₪ 430 :מעל גיל 67

מסלול חבילה מקיפה  -עבור דמי חבר  +כניסה והשתתפות ב 2-ימי ההשתלמות
הארציים הנותרים לשנת  ₪ 770 / ₪ 910 :2021מעל גיל 67
( 10%הנחה ינתנו ל 3-חברים ומעלה מאותה החברה-במסלול זה).

האיגוד מוכר כמלכ"ר ע"י נציבות שירות המדינה.
חברים שטרם נרשמו לשירות קבלת חומר ועידכונים שוטפים ,מוזמנים לשלוח הודעת מייל  -אל כתובתנו:
 igudkb@netvision.net.ilלקליטת כתובתם הזמינה.
**התכנית נתונה לשינויים .במידת הצורך ,תצא הודעה לחברים ביום האירוע.

יום ההשתלמות הינו בחסות

הדרכות נהיגה בארץ ובחו“ל

בברכת שנה וטבה
ההנהלה-וועדת הדרכה והשתלמויות
רח׳ חרוץ  6חדר  ,301ת.ד 9122 .תל-אביב  ,6109101פקס ,03-6872214 .טל03-6390149 .
חפשו אותנו ב-
E-mail: igudkb@netvision.net.il

הכנסו לאתר האיגוד www.igudkb.co.il
זכויות הפרסום בכנס שמורות לאיגוד | אין להפיץ או לשווק ביום האירוע ללא אישור הנהלת האיגוד .ט.ל.ח

