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הופעתך חובה!!!

הזמנה
יום השתלמות מקצועי 

ואסיפה כללית

יום רביעי, ה בניסן תשע"ה

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

יום ההשתלמות בחסות:
יוניון מוטורס בע"מ   

אלטרנתיבי – יוצרים תרבות נהיגה בע"מ   

  Lease 4 u

מובילאיי - טכנולוגיות ראייה בע"מ 

צמיגי מטלון ותיקון צמיגים 2007 בע"מ

  Saver 1 – Leading Safe Driving 

 דגש פתרונות מתקדמים בע"מ

25.03.15

חפשו אותנו בפייסבוק



בס"ד

חבר/ה נכבד/ה
הנהלת האיגוד מתכבדת להזמינך ליום השתלמות מקצועי,

שיתקיים ביום רביעי 25.03.15, ה בניסן תשע"ה
בקיבוץ שפיים בהשתתפות משרד התחבורה ואגף התנועה 

במשטרת ישראל

מושב ראשון

07:00 – 08.50    התכנסות, רישום וכיבוד קל 

08.55 – 09:15    שמעון סודאי /  יו"ר איגוד קציני בטיחות                  

09:15 – 09:30    ג'קי לוי / מנהל תחום קציני בטיחות -

                            משרד התחבורה  
09:30 – 09:50    אורח הכבוד:  אבנר פלור / סמנכ"ל בכיר תנועה - 

                            משרד התחבורה       

09:50 – 10:10    תעשיית הרכב העולמית – מגמות לשנים הקרובות:

                            מר דרור גורלניק / סמנכ"ל שווק ומכירות 
                            יוניון מוטורס בע"מ

10:10 – 10:30    מובילאיי מרוויחה לך כסף!: צחי ישראל / 

                            מנהל פעילות מובילאיי אפטרמרקט ישראל
10:30 – 11:00    הפסקת ריענון + שתייה קלה  

11:00 – 11:40    אגף התנועה - עשייה ומטרות: נצ"מ אורנה שטראוס /

                            ראש מח' מחקר ופיתוח - אגף התנועה, 
                            משטרת ישראל

 11:40 – 12:00     הנהג הישראלי-האם צריך לשנות אותו? 

                             איך עושים את זה? איתי אלון / מנכ״ל אלטרנתיבי -

                             יוצרים תרבות נהיגה בע״מ   
12:00 – 12:30     חובות ואחריות החלים על קציני הבטיחות 

                             בעידן הנוכחי: עו"ד עמיקם לויתן/ לויתן פאלוך 

                             עורכי דין – מומחה בדיני תעבורה  
 12:30 – 13:00     עדכוני תקנות תעבורה: גולני שאלתיאל /

                             מרצה בכיר ומוסמך למקצועות התעבורה                      
13.00                   ארוחת צהריים + הכרזה על אסיפה כללית

14:00                   אסיפה כללית  

   

www.igudkb.co.il הכנס לאתר האיגוד בכתובת

 * הנך מוזמן לאסיפה כללית שתתקיים ביום רביעי 25.03.15 
בשעה 13:00 בקיבוץ שפיים.

 אם בשעה הנ"ל לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה בהתאם 
להוראות התקנון – לשעה 14:00 ותהיה חוקית בכל מספר של 

משתתפים – כחוק.
באסיפה ישתתף עו"ד נסים עזרן היועץ המשפטי של האיגוד.  

סדר היום:
1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה

2. תיקון השינויים בתקנון האיגוד
3. אישור התיקון

4. שונות

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 !  

הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת 2015 
עפ"י מסלולי החברות בהתאם לבחירתכם:

1.  מסלול בסיסי
דמי חבר לשנה:  400 ₪ / 275 ₪  )מעל גיל 60(.

2.  מסלול חבילה מקיפה   
     עבור דמי חבר + כניסה והשתתפות בארבעה ימי השתלמות 

    לשנת 2015:
    950 ₪ / 850 ₪  מעל גיל 60  )עד 3 תשלומים ובהעברה מראש(.

    **לנוחיותכם מצורפת דרישת תשלום.

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

**התכנית נתונה לשינויים. 

במידת הצורך, תצא הודעה לחברים ביום האירוע

בברכה,
ההנהלה     ועדת הדרכה והשתלמויות                                    ט.ל.ח. 

סדר היום

מושב שני


