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ההנהלה-וועדת הדרכה והשתלמויות                 

 ליום השתלמות מקצועית  25.12.18

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

רח׳ חרוץ 6 חדר 301, ת.ד. 9122 תל-אביב 6109101, פקס. 03-6872214, טל. 03-6390149

הזמנה

מושב ראשון
                            

07:00 – 08:55   התכנסות ורישום

08:55 – 09:15   דברי פתיחה: 
                           שמעון סודאי / יו"ר איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה 

09:15 – 09:45   החידושים בפעילות מינהל תנועה: 
                           אבנר פלור / סמנכ"ל בכיר תנועה - משרד התחבורה 

09:45 – 10:15   עבירת השפלת המבט – הבסיס החוקי: 

                           עו"ד אביטל טבנצי'ק  / דיני תעבורה

10:15 – 10:35   חדשנות במותגי הונדה וולוו:

                           אורן בראל / מנהל מח' ציי רכב ועסקים - "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות

10:35 – 11:00   הפסקת ריענון: כיבוד בוקר

מושב שני
11:00 – 11:15   עידכונים והנחיות:

                           ישעיהו אברהם / מנהל תחום קציני בטיחות - משרד התחבורה

11:15 – 11:25   קשירת מטענים בדרך הבטוחה בעולם:

3MOR / גל מור                           

11:25 – 11:40   העסקה קבלנית, מהי ומה השלכותיה על השירות ועל תנאי העבודה:

                           שי לעדן / רכזת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה 

11:40 – 12:00   עדכון תקנות תעבורה:

                           חנניה אפנג'ר / מנהל מחוז רישוי – באר שבע והדרום

12:00 – 13:00   הדרכת זהירות בדרכים:

                           נובא מופעים – זוהר רז / ראש מדור תאונות דרכים בצה"ל לשעבר, 

                            חוקר תאונות דרכים ועד מומחה בבתי משפט

13:00                 ארוחת צהריים
                           

סדר היום

יום ההשתלמות הינו בחסות

www.igudkb.co.il  הכנסו לאתר האיגוד

חפשו אותנו ב-  E-mail: igudkb@netvision.net.il

בס״ד

הופעתך חובה!

עלות יום ההשתלמות, כולל ארוחת צהריים וקבלת חומר מקצועי:
סה"כ  -  230 ₪  לחברי איגוד )משלמי דמי חבר( – בהצגת כרטיס חבר בלבד 

                         ולחניכים בקורס קציני בטיחות - באישור מראש

             270 ₪  למי שאינו חבר
* לחילופין - הסדרת חבילה מקיפה.

  

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

                     שנת 2019 בפתח, הסדירו את תשלום דמי החבר   
                        עפ"י מסלולי החברות בהתאם לבחירתכם:

                               מסלול בסיסי - דמי חבר לשנה:  430 ₪ / 300 ₪  מעל גיל 67

   מסלול חבילה מקיפה  - דמי חבר + כניסה והשתתפות בימי ההשתלמות 

                                          לשנת 2019:  1,150 ₪ / 1,000 ₪  מעל גיל 67

האיגוד מוכר כמלכ"ר ע"י נציבות שירות המדינה.
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.

www.igudkb.co.il :הכנס לאתר האיגוד - בכתובת

איגל
מלגזות

ולוגיסטיקה
בע״מ

     בברכת שנה אזרחית מוצלחת

חבר/ה נכבד/ה         

הנהלת האיגוד מתכבדת להזמינך 
ליום השתלמות מקצועית שיתקיים 

ביום שלישי 25.12.18, י״ז בטבת, תשע"ט   
במרכז כנסים-שפיים, בהשתתפות משרד 

התחבורה ואגף הרישוי
  

GOAIR 2


