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

רח׳ חרוץ  6חדר  ,301ת.ד 9122 .תל-אביב 6109101
פקס 03-6872214 .טל03-6390149 .
כתובתינו באינטרנטE-mail: igudkb@netvision.net.il www.igudkb.co.il :

הכנסו לאתר האיגודwww.igudkb.co.il :

הזמנה
יום השתלמות מקצועי ואסיפה כללית
בחירות למוסדות האיגוד ואישור המאזן

יום ההשתלמות בחסות:
קרסו מוטורס בע"מ

יום שלישי ,כט׳ בסיון תשע"ה

16.06.15

אלטרנתיבי – יוצרים תרבות נהיגה בע"מ
איתוראן איתור ושליטה בע"מ
סאסאטק אגש"ח בע"מ
Lease 4 u
רם אפ בע"מ
פטרוטק בע״מ

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

הכנסו לאתר האיגודwww.igudkb.co.il :
חפשו אותנו בפייסבוק

הופעתך חובה!!!

הכנס לאתר האיגוד בכתובת www.igudkb.co.il

בס"ד

חבר/ה נכבד/ה

הנהלת האיגוד מתכבדת להזמינך ליום השתלמות מקצועית
ולאסיפה כללית ,שיתקיימו ביום שלישי ,16.06.15
כט׳ בסיוון תשע"ה בקיבוץ שפיים בהשתתפות משרד
התחבורה ,אגף הרישוי ואגף התנועה .הופעתך חובה!!

סדר היום
מושב ראשון
08:40 – 07:00
09:00 – 08:40
09:20 – 09:00
09:40 – 09:20
10:40 – 09:40
11:20 – 10:40

התכנסות ,רישום וכיבוד קל
הכרזה על אסיפה כללית – בחירות למוסדות האיגוד
שמעון סודאי  /יו"ר איגוד קציני בטיחות
ג'קי לוי  /סיכום ופרידה ממנהל התחום היוצא
דאצ׳יה  -החשבון פשוט :רועי שחורי  /מנכ״ל
דאצ׳יה ישראל  -קרסו מוטורס בע״מ
אסיפה כללית – בחירות למוסדות האיגוד
ופתיחת קלפיות
הפסקה :מזנון כריכי בוקר

* הנך מוזמן לאסיפה כללית שתתקיים ביום  16.06.15בשני מושבים:
בשעה  09:40ובשעה  15:00כדלקמן:

מושב א'  -סדר היום:

מושב ב' – סדר היום:

 .1בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה
 .1בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה
 .2דו"ח יו"ר האיגוד – שמעון סודאי  .2הצגת הדוחו"ת הכספיים והמאזן
לשנת  –2014רו"ח ליאור וורסל
 .3דו"ח ועדת ביקורת – נועם קום
 .3דו"ח ועדת הביקורת והמלצותיה
 .4שאלות ותשובות
 .4אישור מאזן 2014
 .5הצגת המועמדים
 .5מינוי רו"ח וקביעת שכרו
 .6שונות
 .6פתיחת קלפיות -הצבעה
עלות יום ההשתלמות ,כולל ארוחת צהריים וקבלת חומר מקצועי:
סה"כ  ₪ 210 -לחברי איגוד (משלמי מסים) –
בהצגת כרטיס חבר בלבד !
 ₪ 250למי שאינו חבר

התשלום באמצעות צ'קים/מזומן בלבד.
לא תתאפשר כניסה לאולם ללא תשלום !

מושב שני
11:40 – 11:20
12:00 – 11:40

14:00 – 12:00

15:00 – 14:00
16:00 – 15:00

האחריות שלנו לאורך כל הדרך  /דליה קמרון
איתוראן  PLAUG-INהדרך שלך להתחבר בקליק
לצי הרכב שלך :עמית לוזון  /מנהל חטיבת
איתוראן ONLINE
תחומי אחריותו הרבגוניים של קצין הבטיחות:
פאנל שאלות ותשובות ,בהנחיית דני שטרוזמן-
מנהל ב.ב.ד ובהשתתפות ה"ה:
חנניה אפנג'ר  /מנהל מחוז רישוי –באר שבע והדרום
מנהל תחום קציני בטיחות הנכנס
רב פקד מירב מזרחי  /ס.ראש מדור מרכז פניות
נהגים ארצי-אגף התנועה ,משטרת ישראל
שמעון סודאי  /יו"ר איגוד קציני בטיחות
גולני שאלתיאל  /מרצה בכיר ומוסמך למקצועות
התעבורה
ספי דיין  /רכז ועדת היסעים  -איגוד קציני בטיחות
אלון איילון  /מדריך מוסמך  -רכב כבד ,טעינה ופריקה
הכרזה על אסיפה כללית
ארוחת צהריים
אסיפה כללית  -אישור מאזן 2014

הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת 2015
עפ"י מסלולי החברות בהתאם לבחירתכם:
 .1מסלול בסיסי
דמי חבר לשנה( ₪ 275 / ₪ 400 :מעל גיל .)67

 .2מסלול חבילה מקיפה
עבור דמי חבר  +כניסה והשתתפות בימי השתלמות
לשנת :2015
 ₪ 850 / ₪ 950מעל גיל ( 67עד  3תשלומים ובהעברה מראש).
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
לשלוח הודעת מייל -אל כתובתנו igudkb@netvision.net.il :
לקליטת כתובתם הזמינה.
**התכנית נתונה לשינויים .במידת הצורך ,תצא הודעה לחברים ביום האירוע

בברכה,

ההנהלה – ועדת הדרכה והשתלמויות
ועדת הבחירות

ט.ל.ח.

