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www.igudkb.co.il :הכנסו לאתר האיגוד

הופעתך חובה!!!

הזמנה
יום השתלמות מקצועית

יום שלישי, ג׳ בטבת תשע"ו

זכויות הפרסום בכנס שמורות לאיגוד,
אין להפיץ/לשווק ביום ההשתלמות ללא אישור הנהלת האיגוד

יום ההשתלמות בחסות:
"מאיר" חב' למכוניות ומשאיות בע"מ

Hertz - קשר רנט א קאר

איתוראן איתור ושליטה בע"מ 

מובילאיי - טכנולוגיות ראייה בע"מ 

איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ  

מוסך דניאל 

ריינו טייר ישראל בע"מ

קיוסי-טק בע"מ

              

15.12.15

חפשו אותנו בפייסבוק



בס"ד

חבר/ה נכבד/ה
הנהלת האיגוד מתכבדת להזמינך ליום השתלמות מקצועית 

שיתקיים ביום שלישי 15.12.15, ג׳ בטבת תשע"ו 
בקיבוץ שפיים בהשתתפות משרד התחבורה ואגף הרישוי.

הופעתך חובה!!

מושב ראשון

07:00 – 08:45     התכנסות, רישום וכיבוד קל 

08:45 – 09:10     שמעון סודאי /  יו"ר איגוד קציני בטיחות  

09:10 – 09:25     ישעיהו אברהם / מנהל תחום קציני בטיחות - 

                             משרד התחבורה  

 09:25 – 09:45      משה ויצמן/ מנהל בכיר אגף הרכב -

                           משרד התחבורה  

09:45 – 10:05     חידושי בטיחות, אבזור, חיסכון ויעילות:  

                             אורן בראל / מנהל מח' ציי רכב ועסקים -

                             "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע״מ

10:05 – 10:25     הולך רגל נחבל / נהרג: מעמדו המשפטי 

                             של הנהג הפוגע –  ארגמן עמרי / עו"ד תעבורה

10:25 – 10:55     הפסקת ריענון + שתייה קלה

www.igudkb.co.il הכנס לאתר האיגוד בכתובת

  
עלות יום ההשתלמות, כולל ארוחת צהריים וקבלת חומר מקצועי:

סה"כ  -  230 ₪    לחברי איגוד )משלמי מסים( – 

                                בהצגת כרטיס חבר בלבד !

                270 ₪    למי שאינו חבר

התשלום באמצעות צ'קים/מזומן בלבד.

לא תתאפשר כניסה לאולם ללא תשלום !  

הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת 2016 
עפ"י מסלולי החברות בהתאם לבחירתכם:

1(  מסלול בסיסי  
      דמי חבר לשנה: 400 ₪ / 275 ₪  )מעל גיל 67(.

2(  מסלול חבילה מקיפה   
      עבור דמי חבר + כניסה והשתתפות בארבעה ימי 

      השתלמות לשנת 2016:
      1,050 ₪ / 940 ₪  )מעל גיל 67(.  

     10% הנחה ינתנו ל-3 עמיתים ומעלה מאותה החברה.

     מצ״ב דרישת תשלום
2.  מלחבילה מקיפה 

האיגוד מוכר כמלכ"ר ע"י נציבות שירות המדינה ונכלל ברשימת האגודות 

המקצועיות שאושרו לצורך תשלום החזר דמי חבר. 

                

חברים שטרם נרשמו  לשירות קבלת חומר ועידכונים שוטפים, מוזמנים 

    igudkb@netvision.net.il : לשלוח הודעת מייל- אל כתובתנו

לקליטת כתובתם הזמינה.

**התכנית נתונה לשינויים. במידת הצורך, תצא הודעה לחברים ביום האירוע.

ההנהלה – ועדת הדרכה והשתלמויות                                                                                                     

סדר היום

תשלום דמי חבר

מושב שני
10:55 – 11:15    איתוראן WOBIWIZE להובלת חיסכון בהוצאות 

ONLINE הדלק: עמית לוזון / מנהל חטיבת איתוראן                            

11:15 – 12:15     ענישה ותאונות דרכים – האם מתקיים קשר 

                           בין השניים?
                           אלון אופיר, שופט - בית משפט השלום )תעבורה( 

                           באר-שבע

12:15 – 12:40     עדכון תקנות תעבורה:  חנניה אפנג'ר / 

                            מנהל מחוז רישוי –באר שבע והדרום  

12:40 – 13:00    שאלות ותשובות     

 13:00                  ארוחת צהריים    
 

   

ט.ל.ח.

בבברכה,


