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www.igudkb.co.il :הכנסו לאתר האיגוד

www.igudkb.co.il :הכנסו לאתר האיגוד

הופעתך חובה!!!

הזמנה
יום השתלמות מקצועי 

יום שלישי, כד׳ באלול תשע"ה

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

יום ההשתלמות בחסות:
קבוצת לובינסקי בע״מ

אלטרנתיבי – יוצרים תרבות נהיגה בע"מ  

  Lease 4 u
צמיגי נעמן יבוא ושווק 1988 בע"מ

קסטרו שרות למרכבים בע"מ

דוד צ'פניק ובניו בע"מ

 SAVER 1 2014 LTD

08.09.15

חפשו אותנו בפייסבוק



בס"ד

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

שיתקיים ביום שלישי 08.09.15, כד׳ באלול תשע"ה 
בקיבוץ שפיים בהשתתפות משרד התחבורה ואגף הרישוי.

הופעתך חובה!!

מושב ראשון

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

08:45 – 09:00     שמעון סודאי /  יו"ר איגוד קציני בטיחות  

09:00 – 09:20     צביקה דן / המשנה למנכ"ל – 

                          הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 09:20 – 09:35     ישעיהו אברהם / מנהל תחום קציני בטיחות-

                            משרד התחבורה  
09:35 – 09:50    מגיפת תאונות הדרכים – לא עוד!   

Saverone  עמי גור / מנכ"ל                            
09:50 – 10.10    החדשות הטובות מבית לובינסקי - 

                            ליאור הולצמן / סמנכ״ל מכירות- 
                            קבוצת לובינסקי בע"מ

10:10 – 10:40    המוח הנוהג /  אהוד שפירא מנכ"ל רי מיינד – 

                            המרכז לקוגניציה, זיכרון ופסיכולוגיה תעבורתית
10:40 – 11:05     הפסקת ריענון + שתייה קלה

www.igudkb.co.il הכנס לאתר האיגוד בכתובת

    ביום ההשתלמות יחולק היומן השנתי של האיגוד

עלות יום ההשתלמות, כולל ארוחת צהריים וקבלת חומר מקצועי:

סה"כ  -  210 ₪    לחברי איגוד )משלמי מסים( – 

                                בהצגת כרטיס חבר בלבד !

                250 ₪    למי שאינו חבר

התשלום באמצעות צ'קים/מזומן בלבד.

לא תתאפשר כניסה לאולם ללא תשלום !  

הזדמנות אחרונה להסדיר את תשלום דמי החבר 

לשנת 2015:

בסך: 400 ₪ / 275 ₪  )מעל גיל 67(.

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

בברכת שנה טובה,
ההנהלה – ועדת הדרכה והשתלמויות                                                                                                     

סדר היום

מושב שני
11:05 – 11:50    האחריות לגרימת התאונה של בעל המפעל  

                          ושל קצין הבטיחות / עו"ד ואדים סיגל – ממונה 

                          )ראש צוות( בפרקליטות מחוז דרום )פלילי(  

11:50 – 12:20     תקשורת, מימשל ודמוקרטיה / גיל מלמד - עורך 

The Car תחום הרכב במעריב ועורך ראשי אתר                            

12:20 – 12:40     הנהג הישראלי - האם צריך לשנות אותו? 

                            איך עושים את זה?

                            איתי אלון, מנכ"ל אלטרנתיבי - יוצרים תרבות נהיגה

 12:40 – 13:00    עדכון תקנות תעבורה / חנניה אפנג'ר- מנהל מחוז 

                            רישוי – באר שבע והדרום                         

 13:00                  ארוחת צהריים
 

   

ט.ל.ח.


