הזמנה להשתלמות
אסיפה כללית ה64-
הרינו להודיעכם כי האסיפה הכללית ה 64של הארגון תתקיים במהלך סוף השבוע,
בין תאריכים 12-15.02.20 :במלון "דן פנורמה" באילת.
האסיפה הכללית מתקיימת בחסות החברות :צ'מפיון מוטורס ,קרסו מוטורס ,דלקל ,איתוראן ,אלדן,
אייר טו גו בע"מ ,ג'ינרג'י ,דרים קלאב ,הנטרס בע"מ ,לייבוביץ את לוי השקעות בע"מ ,אוטו גלס.

לידיעתכם ,אם בשעה הנקובה לאסיפה שתתקיים ב( 13.02.2020-יום חמישי)לא
יהיו נוכחים כנדרש בתקנון העמותה ,האסיפה תדחה בחצי שעה ותתקיים בכל
מספר נוכחים .בשאר הימים תתקיים השתלמות מקצועית.
חבר אשר יגיע לכנס השנתי אך לא ישתתף בכל האסיפה (ביום חמישי) ולא יהיה
נוכח בה לכל אורכה ,לא יקבל החזר הוצאות השתתפות באסיפה הבאה.

לוח זמנים לאסיפה השנתית
יום רביעי 12.02.20
 14:00-17:00קבלת פנים וקבלת חדרים
 18:30-21:00ארוחת ערב
פתיחת דלתות  -מופע סטנדאפ ארז שלם .כולל כיבוד ושתייה
21:00

יום חמישי 13.02.20
 07:00-08:45ארוחת בוקר
 08:45-09:00דברי פתיחה מר רוני רוט  -יו"ר ועדת הדרכה
מר גיורא צפרוני  -יו"ר ארגון מנהלי תחבורה בישראל
 09:00-09:45גב' שרית גולדפרב ,מנהלת אגף צ'מפיון עסקים ,צ'מפיון מוטורס
 09:45-10:30מר צלי סעדי ,קרסו מוטורס .רכב חשמלי  -העתיד כבר כאן
 10:30-10:50מר מקס עזרן -מנהל אגף הליסינג ,אלדן
 10:50-11:10מר יניב כהן ,מנכ"ל ובעלים ,חב' דלקל .הכרות קבוצת דלקל
 11:10-11:30מר שחר שרצקי ,סמנכ"ל תחום ביטוח- UBI .פוליסות ביטוח חכמות
 11:30-11:50מר רון חכים ,מנכ"ל דרים קלאב .מערכות לומדה חדשניות והדרכות נהיגה
 11:50-12:20הפסקה
 12:20-13:00ד"ר עמיר גבעתי .משבר האקלים והשפעותיו על ישראל :מגמות נצפות וחזויות:
דרכים להתמודדות אם אירועי מזג אוויר קיצון בסקטור התחבורה
 13:00-13:40נצ"מ בדימוס מירב לפידות ,מנכ"ל לפידות תקשורת .מיומנה של דוברת המשטרה

אסיפה כללית
 13:40-13:45בחירת יו"ר האספה
 13:45-14:15הצגת דוח כספי  +הצבעה לאישור הדו"ח הכספי – מאיר פרץ
 14:15-14:25הצגת פעילות המזכירות בשנת  – 2019גיורא צפרוני
 14:25-14:35הצגת דוח ועדת ביקורת – אברהם נאור
 14:35-14:45חלוקת תעודות וסיכום :יו"ר הארגון
הפסקת קפה ועוגה
14:45
 18:30-21:00ארוחת ערב
פתיחת דלתות  -שלומי שבת בהופעה .כולל כיבוד ושתייה
21:30

יום חמישי פעילות לבנות הזוג
 10:30-11:30הרצאה לנשים  -אהובה סקעת
• ארוחת הבוקר לבנות הזוג עד השעה 11:00

יום שישי 14.02.20
 07:00-11:00ארוחת בוקר
קוקטייל קבלת שבת
17:30
 18:00-21:00ארוחת ערב
פתיחת דלתות חגיגה יוונית עם טריפונס
21:30
כולל כיבוד ושתיה

יום שבת 15.02.20
 07:00-10:00רכיבת אופניים – תיאום מול איתן וכקמן ישירות.
 07:00-11:00ארוחת בוקר
 13:30-15:00ארוחת צהרים
16:00-17:00סיום מתוק – קפה עוגה ועזיבת המלון עם צאת השבת
* יתכנו שינויים בלו"ז

