
www.igudkb.co.il :הכנ� לאתר האיגוד - בכתובת
* הנ� מוזמ� לא�יפה כללית שתתקיי� ביו� שלישי 16.12.14 

.�בשעה 13:00 בקיבו שפיי
 �א� בשעה הנ"ל לא יהיה מניי� חוקי, תדחה הא�יפה בהתא

להוראות התקנו� –  לשעה 14:00 ותהיה חוקית בכל מ�פר של 
משתתפי� – כחוק.

בא�יפה ישתת� עו"ד ני�י� עזר� - היוע המשפטי של האיגוד.  
: ��דר היו

בחירת יו"ר ומזכיר הא�יפה
שינויי� בתקנו� האיגוד

�אישור השינויי
שונות

בברכה,
ההנהלה | ועדת הדרכה והשתלמויות

ה�דירו את תשלו� דמי החבר לשנת 2015 
עפ"י מ�לולי החברות בהתא� לבחירתכ�:

 1. מ�לול ב�י�י
דמי חבר לשנה: ב��: 400 ₪   /  275 ₪  (מעל גיל 60).

 2. מ�לול חבילה מקיפה   
עבור דמי חבר+כני�ה והשתתפות ב-4 ימי השתלמות לשנת 2015:

950 ₪ / 850 ₪ מעל גיל 60 (עד 3 תשלומי� ובהעברה מראש)

**לנוחיותכ� מצורפת דרישת תשלו�.
   

האיגוד מוכר כמלכ"ר ע"י נציבות שירות המדינה ונכלל ברשימת
האגודות המקצועיות שאושרו לצור� תשלו� החזר דמי חבר. 

                
 .�**התכנית נתונה לשינויי

במידת הצור�, תצא הודעה לחברי� ביו� האירוע.

התשלו� באמצעות צ'קי�/מזומ� בלבד. 
!�לא תתאפשר כני�ה לאול� ללא תשלו

�דר היו�:

חבר/ה נכבד/ה
מקצועית  השתלמות   �ליו להזמינ�  מתכבדת  האיגוד  הנהלת 
תשע"ה בכ�לו  כ"ד   ,16.12.14 שלישי   �ביו  �שיתקיי
בקיבו שפיי� בהשתתפות משרד התחבורה והרשות הלאומית 

.�לבטיחות בדרכי

ב�״ד

מושב ראשו	

התכנ�ות, רישו� וכיבוד קל                          08:50–07:00
שמעו	 �ודאי /  יו"ר איגוד קציני בטיחות  09:10–08:50

ג׳קי לוי/מנהל תחו� קציני בטיחות-  09:25–09:10
משרד התחבורה    

אורח הכבוד: מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות  10:00–09:25
בדרכי� - מר מרדכי בהירי - דואני            

חדשות  מותגי הרכב מבית מאיר 2015:  10:20–10:00
אריק פוגל / ראש תחו� הדרכה-   

מאיר חב' למכוניות ומשאיות בע"מ    
רישו� תיקונו של נזק בטיחותי מהותי ברישיו	  10:40–10:20

הרכב (תיקו	 תקנה 309): עו"ד שלמה תו�ייה-כה�    
הפ�קת ריענו� + שתייה קלה    11:00–10:40

מושב שני

פאנל חברי� – דרכי� אפקטיביות לטיפול  12:10-11:00
בגור� האנושי, בהשתתפות: עו"ד גל מוטאי,    
דני שטרוזמ�, שמעו� �ודאי, �פי דיי� וארנו� לוי   

"מגמות בענישה, הלימה ומידתיות":  12:40–12:10
עו"ד גל מוטאי  / מומחה לדיני תעבורה   

כיצד לרתו� את העובד לגישה איכותית יותר  13:00–12:40
לרכב ולנהיגה:   

רא� �מואל/ מ�לולי� – החופש ליהנות בע"מ   
הכרזה על א�יפה כללית   13:00

ארוחת צהריי�   
א�יפה כללית ט.ל.ח.14:00  

עלות יו� ההשתלמות,
כולל ארוחת צהריי� וקבלת חומר מקצועי:

(�לחברי איגוד (משלמי מ�י �ה"כ  -  210 ₪ | 
בהצגת כרטי� חבר בלבד!   

למי שאינו חבר  | ₪ 250  



יו� ההשתלמות בח�ות:

מאיר מכוניות ומשאיות בע"מ 

מ�לולי� – החופש ליהנות בע"מ 

ארבל שטראו� בע"מ 

איגל מלגזות ולוגי�טיקה בע"מ 

ה�ו� לריח בע"מ 

אופרייט לי� בע"מ

�לופארק טכנולוגיות בע"מ

ע"ר - איגוד קציני בטיחות מקצועיי� בתעבורה
(שכירי� ועצמאיי�)

רח' חרו� 6 חדר 301, ת"א 67060, ת.ד. 9122 ת"א 61091
פק
. 03-6872214 | טל. 03-6390149

E-mail:igudkb@netvision.net.il | www.igudkb.co.il: כתובתינו באינטרנט

Association of Traffic Safety Officers
(Employees&Freelancers)

זכויות הפר�ו� בכנ� שמורות לאיגוד,
אי� להפי/לשווק ביו� ההשתלמות ללא אישור הנהלת האיגוד

www.igudkb.co.il :הכנ�ו לאתר האיגוד

www.igudkb.co.il :הכנ�ו לאתר האיגוד
חפשו אותנו בפיי�בוק

הזמנה

הופעת� חובה!!!

יו� השתלמות מקצועי
וא�יפה כללית

יו� שלישי, כ"ד  בכ�לו  תשע"ה

16.12.14


