בס״ד

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

הזמנה
ליום השתלמות מקצועית 20.09.16
חבר/ה נכבד/ה 				

			

הנהלת האיגוד מתכבדת להזמינך
ליום השתלמות מקצועית

שיתקיים ביום שלישי ,20.09.16
י״ז באלול ,תשע"ו בקיבוץ שפיים
בהשתתפות משרד התחבורה ומשטרת ישראל

הופעתך חובה!
סדר היום
מושב ראשון
 08:55 – 07:00התכנסות ,רישום וכיבוד קל
 09:15 – 08:55שמעון סודאי  /יו"ר איגוד קציני בטיחות
 09:30 – 09:15ישעיהו אברהם  /מנהל תחום קציני בטיחות-משרד התחבורה
 09:50 – 09:30תפיסת הלקוח העסקי בחידושי בטיחות ,אבזור ,וחיסכון בדגמי צ'מפיון:
שרית גולדפרב  /מנהלת אגף צ'מפיון עסקים
קרן זהר  /מנהל מכירות ארצי -חטיבת המסחריות
 10:35 – 09:50נהיגה תחת השפעה  -הסחות דעת:
עו"ד אלה שוורצמן ' /מפגשים מהסוג המשפטי'
 11:00 – 10:35הפסקת ריענון  +שתייה קלה

מושב שני
" 11:05 – 11:00שומרי הדרך"  -שינוי חברתי בדרכים:
יאיר נתיב  /הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
13:00 – 11:05

תפקידו הרבגוני של קצין הבטיחות בעידן החדש
אל מול המציאות בשטח  -פאנל שאלות ותשובות,
בהנחיית דני שטרוזמן  /ב.ב.ד  -בטיחות בדרכים-המרכז להדרכה
ובהשתתפות ה"ה:
רב פקד מירב מזרחי  /ס .ראש מדור מרכז פניות נהגים ארצי -אגף התנועה,
משטרת ישראל
עו"ד רוני לוינגר  /יועמ"ש במשרד התחבורה לשעבר ,ראש חוליית תעבורה,
אחראי על נהלי האכיפה (משטרה) ,ראש יחידת תביעות של מרחב שפלה
(משטרה) ,כיום -מנכ"ל 'פתרונות תנועה מתקדמים'.
חנניה אפנג'ר  /מנהל מחוז רישוי –באר שבע והדרום
ישעיהו אברהם  /מנהל תחום קציני בטיחות  -משרד התחבורה
מאיר אלרם  /מנהל אגף תיאום גורמי חוץ-הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
שמעון סודאי  /יו"ר איגוד קציני בטיחות
גולני שאלתיאל  /מרצה בכיר ומוסמך למקצועות התעבורה,
חבר הנהלת איגוד קציני בטיחות
ספי דיין  /רכז ועדת הדרכה  -הנהלת איגוד קציני בטיחות,
מתמחה בתחום מועצות איזוריות וענף ההיסעים
אלון איילון  /מדריך מוסמך  -רכב כבד ,טעינה ופריקה

13:00

ארוחת צהריים

ביום ההשתלמות הארצי יחולק היומן השנתי של האיגוד.
עלות יום ההשתלמות ,כולל ארוחת צהריים וקבלת חומר מקצועי:
סה"כ  ₪ 230 -לחברי איגוד (משלמי מסים) – בהצגת כרטיס חבר בלבד !
 ₪ 270למי שאינו חבר
התשלום באמצעות צ'קים/מזומן בלבד .לא תתאפשר כניסה לאולם ללא תשלום !
הזדמנות אחרונה להסדרת תשלום דמי החבר לשנת  2016עפ"י מסלולי החברות
בהתאם לבחירתכם:
 )1מסלול בסיסי
דמי חבר לשנה ₪ 275 / ₪ 400 :מעל גיל .67
 )2מסלול חבילה מקיפה
עבור דמי חבר  +כניסה והשתתפות בימי ההשתלמות לשנת :2016
 ₪ 940 / ₪ 1,050מעל 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.ilלקליטת כתובתם הזמינה.
**התכנית נתונה לשינויים .במידת הצורך ,תצא הודעה לחברים ביום האירוע.

יום ההשתלמות הינו בחסות

בברכת שנה טובה,
ההנהלה-ועדת הדרכה והשתלמויות
רח׳ חרוץ  6חדר  ,301ת.ד 9122 .תל-אביב  ,6109101פקס ,03-6872214 .טל03-6390149 .
חפשו אותנו ב-
E-mail: igudkb@netvision.net.il

הכנסו לאתר האיגוד www.igudkb.co.il
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