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 לו"ז ההשתלמות

 10.02.2016יום רביעי 

 , ביקור בדוכנים חדרים , קבלתקבלת פנים -13:00-16:00

 ארוחת ערב -18:30-20:30

 "מובילאיי" חברת אירוע בחסות -21:00

 11.02.2016יום חמישי 

 ארוחת בוקר  – 7:00-8:45

 הרצאות לבנות זוג

 מיתוסים ועובדות בתזונה )אולם - מדעי התזונה( B.Sc) גב' שקד רוט -10:00-11:00

  סנפיר(                      

 -מנהל תחום רכב בחברת "מטריקס" –מר נועם קום   -11:00-12:00

 עולמו של מנהל תחבורהאיך שגלגל מסתובב,                        

 השתלמות מקצועית

 דברי פתיחה -נהלי תחבורה מר רוני רוט, יו"ר ועדת הדרכה, ארגון מ - 9:00-9:15

 סקירה כללית-מנהלי תחבורה בישראליו"ר ארגון  - מר יוחאי זילברברג                  

 יון מוטורס"צ'מפיון עסקים "צ'מפ מנהלת אגף –גב' שרית גולדפרב  - 9:15-9:45

  - "קרסו מוטורס" נכ"ל מכירותסמ –בלכר  מר אמיר - 9:45-10:15

 חדשנות בעולם הרכב                    

 מנהל מכירות ציי רכב "מובילאיי" –מר רועי שטאנג  -10:15-10:45

 מנכ"ל חברת "טרפילוג"  –מר רוברט יזרעאלי  -10:45-11:05

 הפסקה -11:05-11:30

 -פיתוח עסקי קבוצת כדורי המאגרסמנכ"ל  –מר עודד שפר  -11:30-11:50

 בשוק הליסינג ומעבר לליסינג פרטימגמות ושינויים                      

 התחדשות - חברת "דרים קלאב" מנכ"ל –מר רון חכים  -11:50-12:15

 2016דו"ח כספי והצעת תקציב לשנת הצגת  –רו"ח, מר אהרן פרגר -12:15-13:15

 ארוחת צהרים -13:15-14:00

 בתאונה/תאונה הרכב צי מנהל של ותפקידו מעמדו - עמרי ארגמן עו"ד -14:00-14:30

 חמורות גוף חבלות/קטלנית                     



           

 השינויי בנוהלי משרד התחבור - מנכ"ל "הצמיג דודי נאסה" –מר דודי נאסה  -14:30-14:50

 בענף הצמיגים                     

 :60-אסיפה שנתית ה -14:50-16:30

 בחירת יו"ר האסיפה  -

 דברי ברכה  –מר איתן עמנואל  –פתיחת האסיפה  -

 2016לשנת  ויעדים 2015בשנת  סיכום פעילות המזכירות -

 פעילות ועדת הדרכה  -

 לחברים חדשים חלוקת תעודות  – ועדת חברים -
 

 ארוחת ערב -18:30-21:30

 עה של "אתניקס" כולל כיבוד ושתיההופ -22:00

 12.02.16יום שישי 

 ארוחת בוקר -7:30-9:00

 סמנכ"ל סמנכ"ל לתכנון וכלכלה, המשנה למנהל רשות המסים, – מר ערן יעקב -9:30-10:30

 רשות המיסים בישראל למנהל ומשאבי אנוש,                   

 10הכתב הצבאי של ערוץ  - מר אור הלר -12:00-10:30

 פיזור )ללא ארוחת צהרים( -12:00

 קוקטייל קבלת שבת בלובי -03:18-0:371

 ארוחת ערב -21:00-19:00

 אורח כולל כיבוד ושתיהר עם אמן תכנית בידו -22:00

 13.02.2016יום שבת 

 למעוניינים רכיבת אופני שטח -10:30-7:30

 ארוחת בוקר -11:00-7:30

 ארוחת צהריים – 00:51-03:31

 קפה ועוגה ועזיבה )ניתן להישאר במלון עד מוצ"ש( -16:30

_____________________________________________________ 

הנקובה לאסיפה לא יהיו נוכחים כנדרש בתקנון העמותה, האסיפה תדחה לידיעתך , אם בשעה *

 בחצי שעה ותתקיים בכל מספר נוכחים.

 ז"בלו שינויים ייתכנו*


