
www.igudkb.co.il :הכנ� לאתר האיגוד - בכתובת

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  

ה�דירו את תשלו� דמי החבר לשנת 2014 עפ"י מ�לולי החברות
בהתא� לבחירתכ�: 

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

    2. מ�לול חבילה מקיפה   
עבור דמי חבר + כני�ה והשתתפות בארבעה ימי   

השתלמות לשנת 2014:  
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. 

חברי� שטר� נרשמו לשירות קבלת חומר ועידכוני� שוטפי�,                 
מוזמני� לשלוח הודעת מייל אל כתובתנו:

igudkb@netvision.net.il לקליטת כתובת� הזמינה.

** התכנית נתונה לשינויי�. 
    במידת הצור�, תצא הודעה לחברי� ביו� האירוע.

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

בברכה,
ההנהלה | ועדת הדרכה והשתלמויות

:�דר היו

חבר/ה נכבד/ה
מקצועית השתלמות  ליו�  להזמינ�  מתכבדת  האיגוד  הנהלת 
תשע"ד ב'   באדר  טז'    ,18.03.14 שלישי   ביו�  שיתקיי�  
הרישוי התחבורה/אג�  משרד  בהשתתפות  שפיי�  בקיבו� 

ב�״ד


מושב ראשו

התכנ�ות, רישו� וכיבוד קל                          08:30–07:00
פתיחת יו� ההשתלמות                               08:45–08:30

 / 
אורח הכבוד: ח"כ פרופ' אבישי ברוורמ  09:30–08:45
יו"ר ועדת הכלכלה של הכנ�ת   

שמעו� �ודאי / יו"ר איגוד קציני בטיחות          09:45–09:30
ג'קי לוי / מנהל תחו� קציני בטיחות -  10:00–09:45

משרד התחבורה       
חי�כו� באנרגיה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת  10:20–10:00

בת"ה DCT: שחר שמולבי�/מנהל הדרכה -   
טלקאר בע"מ   

הפ�קת ריענו� + שתייה קלה    10:45–10:20

מושב שני

ניהול מתקד� של ציי רכב ותחנות דלק:  11:05-10:45
- CARLOG יצרנית מערכות EDT   

חיליק יניב/ �מנכ"ל פיתוח וטכנולוגיות                                
�מכות, ניהול והתמודדות ע התנגדות:  11:40 – 11:05

מיכאל שור� / מאמ
 בתחומי הניהול   
שיטת הנורה האדומה:  12:00–11:40

רא� �מואל / מ�לולי� – החופש ליהנות בע"מ                
"אזור רכב תפעולי" לא�?  12:30–12:00

דני שטרוזמ� / מנהל ב.ב.ד. בטיחות בדרכי�            
עדכוני תקנות תעבורה: חנניה אפנג'ר /   13:00–12:30

מנהל מחוז ב"ש והנגב - אג� הרישוי   
ארוחת צהריי�    ט.ל.ח.13:00  



יו ההשתלמות בח�ות:

טלקאר חב' בע"מ
E-Drive Technology LTD

מ�לולי – החופש ליהנות בע"מ 
Lease4U

אק�ל טלקו בע"מ
איגל מלגזות ולוגי�טיקה בע"מ

יו.די.א� אינטרנשיונל בע"מ

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

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
יו� שלישי, טז' באדר ב' תשע"ד

18.03.14


