ב״ד
חבר/ה נכבד/ה
הנהלת האיגוד מתכבדת להזמינכ ליומ השתלמות מקצועית
שיתקיימ ביומ שלישי  , 17.06.14יט' יונ תשע"ד בקיבוצ שפיימ
בהשתתפות משרד התחבורה/אגפ הרישוי

דר היומ:
מושב ראשונ
08:50–07:00
09:10–08:50
09:25–09:10
10:00–09:25
10:20–10:00
10:35–10:20
11:00–10:35

התכנות ,רישומ וכיבוד קל
שמעונ ודאי/יו"ר איגוד קציני בטיחות
ג׳קי לוי/מנהל תחומ קציני בטיחות-
משרד התחבורה
שמואל אבוהב/מנכ"ל אור ירוק
שינוי בתפית הלקוח העיקי:
יניב הראל /מנהל אגפ עקימ  -צ'מפיונ מוטור
עוברימ לצי -רכב בטוח יותר:
צחי ישראל/מנהל פעילות מוביליאיי
אפטרמרקט ישראל
הפקת ריענונ  +שתייה קלה

מושב שני
11:25-11:00
11:45 – 11:25
12:40–11:45

13:00–12:40
13:00
14:00

ערכת הדרכה בנושא העת תלמידימ:
מאיר אלרמ/מנהל אגפ תיאומ גורמי חוצ-
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכימ
ההבדלימ בינ שיטות ההדרכה למניעת ת.ד:.
ראמ מואל/מלולימ – החופש ליהנות בע"מ
עו"ד גל מוטאי/מומחה לדיני תעבורה:
 .1משפט ונהיגה
 .2עבירות אחריות קפידה
 .3מדיניות משטרת ישראל באכיפה
עדכוני תקנות תעבורה:
חנניה אפנג'ר/מנהל מחוז ב"ש והנגב-אגפ הרישוי
הכרזה על איפה כללית
ארוחת צהריימ
איפה כללית

הכנ לאתר האיגוד  -בכתובתwww.igudkb.co.il :
* הנכ מוזמנ לאיפה כללית שתתקיימ ביומ שלישי  17.06.14בשעה
 13:00בקיבוצ שפיימ .אמ בשעה הנ"ל לא יהיה מניינ חוקי ,תדחה
האיפה בהתאמ להוראות התקנונ – לשעה  14:00ותהיה חוקית
בכל מפר של משתתפימ – כחוק.
דר היומ:
 .1בחירת יו"ר ומזכיר האיפה
 .2הצגת הדוחו"ת הכפיימ והמאזנ לשנת 2013
 .3דו"ח ועדת הביקורת והמלצותיה
 .4אישור מאזנ 2013
 .5מינוי רו"ח וקביעת שכרו
 .6שונות  +הגרלה
עלות יומ ההשתלמות ,כולל ארוחת צהריימ וקבלת חומר מקצועי:
ה"כ  | ₪ 210 -לחברי איגוד )משלמי מימ(
בהצגת כרטי חבר בלבד!
 | ₪ 250למי שאינו חבר
התשלומ באמצעות צ'קימ/מזומנ בלבד .לא תתאפשר כניה לאולמ ללא תשלומ!

הדירו את תשלומ דמי החבר לשנת  2014עפ"י מלולי החברות
בהתאמ לבחירתכמ:
 .1מלול ביי
דמי חבר לשנה | ₪ 400 :חבר מעל גיל ₪ 275 :60
 .2מלול חבילה מקיפה
עבור דמי חבר  +כניה והשתתפות בארבעה ימי
השתלמות לשנת :2014
 ₪ 850 | ₪ 950מעל גיל 60
)עד  3תשלומימ ובהעברה מראש(.
** התכנית נתונה לשינויימ.

במידת הצורכ ,תצא הודעה לחברימ ביומ האירוע.

בברכה,
ההנהלה | ועדת הדרכה והשתלמויות
ט.ל.ח.

Association of Traﬃc Safety Oﬃcers
)(Employees&Freelancers
ע"ר  -איגוד קציני בטיחות מקצועיימ בתעבורה
)שכירימ ועצמאייימ(
רח' חרוצ  6חדר  ,301ת"א  ,67060ת.ד 9122 .ת"א 61091
פק  | 03-6872214 .טל03-6390149 .
כתובתינו באינטרנט E-mail:igudkb@netvision.net.il | www.igudkb.co.il:

הכנו לאתר האיגודwww.igudkb.co.il :

יומ ההשתלמות בחות:
צ'מפיונ מוטור
מלולימ – החופש ליהנות בע"מ
מובילאיי  -טכנולוגיות ראייה בע"מ
רמ-אפ בע"מ

הזמנה
יומ השתלמות מקצועי
ואיפה כללית )אישור מאזנ(
יומ שלישי ,יט' ביוונ תשע"ד

17.06.14

Lease4u
א..י אמפיר חר ויבוא בע"מ
י.י.ש .ישראל
הכנו לאתר האיגודwww.igudkb.co.il :

חפשו אותנו בפייבוק

זכויות הפרומ בכנ שמורות לאיגוד,
אינ להפיצ/לשווק ביומ ההשתלמות ללא אישור הנהלת האיגוד

הופעתכ חובה!!!

