
  

  

 חיים קורות

 אהרון לופט

 //707 – מודיעין 4/02 צין נחל 'רח

 . 058-774630 :נייד, 08-9723152 :'טל

 520020500 :זהות.ת, ישראל יליד ,3 + נשוי , 55 בן ,אהרון לופט :אישיים פרטים /.

 :השכלה
 0113 , לביטוח המכללה בוגר .
 010 / , וניהול תעשייה בוגר .

 - .)בהצטיינות( 010 / ,והרווחה העבודה משרד בעבודה והגיהות הבטיחות על ממונה

 0104 ,הפנים משרד אש בטיחות על ממונה . -

 0104 ,שורק נחל ג"ממ לייזר קרינת בטיחות וממונה מייננת קרינה בטיחות ממונה . -

 0177 , א"ת לטכנאים ס"ביה מכונות טכנאי . -
 0110 ,צורוהיי העבודה לפריון המכון . – ומכירות שיווק ניהול

 בגובה עבודה מדריך
 .ובנייה בכימיה הבטיחות על ממונים הכשרת בעל

 ומגשר מומחה לעד הסמכה
 מיננת בלתי קרינה קורס בוגר
 . מוסמך מלגזות מדריך
 . כיבוי ומערכות כיבוי מטפי מבקר

 :תעסוקתי ניסיון
 ל"וצה אשיר חימוש קצין במפקדת בעבודה וגהות בטיחות על ראשי וממונה מדור ראש 010

 0101 / - - ל"צה ונציג
 .הישראלי התקנים במכון

 0101 - - .מגדל הביטוח בחברת ועסקים למפעלים סיכונים וסיקור בטיחות ניהול 0101
 מייננת קרינה בטיחות ממונה ,אש ובטיחות בעבודה וגיהות הבטיחות על ממונה 0101

 0113 - - .גבים בקיבוץ
 נציגויות יעד מקבוצת ( "מ"בע ובידוד אריזה מוצרי נציגויות יעד" חברת ל"מנכ 0113

 ///4 - - .)מ"בע תעשייה

 0//4 /// - - ."מ"בע וטכנולוגיה שיווק בראון ברק" בחברת ומכירות שיווק מנהל 4
 לבטיחות ובמוסד במכללות ,בכיר ומרצה ומפעלים לחברות ואש וגיהות בטיחות יועץ 4

 4/03 0// - – .וגיהות

 :ויותוהתמח מיומנויות
 .והטמעתם חדשים יצור קוי הכנסת, שיווק 'ומע יצרני מפעל ניהול•

 ,יסודות( וגיהות בטיחות בנושאי , ומכללות וגיהות לבטיחות המוסד של בכיר חוץ מרצה•
 ,בטיחות תוכנית ,מוסך
 . )ועוד סביבתיים גורמים ,מכונות ,תפקידים בעלי אחריות ,ארגונומיה,לחץ מצבי



 תקן ליווי,סיכונים סקרי(.וביטוח אש,וגיהות בטיחות בנושאי רותוחב למפעלים יעוץ•
ISO14001, 18001 ,מפעל תיקי 

 )ועוד שטח תיקי

 ,הוראות כתיבת כולל , ל"וצה חימוש בחיל בעבודה וגיהות בטיחות מערך של וניהול הקמה •
 והכשרת מינוי ,נהלים

 .ועוד א"כ

 ומוצרים טכנולוגיות טמעתה ,ל"ובחו בארץ גלם וחומרי ציוד ,מכונות רכש •

 .הנפרס ל"צה למערך ובטיחות הדרכה 'מע ופיתוח ניהול•

 .תעשיה ומפעלי ל"צה, האויר חיל בבסיסי וגיהות בטיחות ותוכניות סקרים ביצוע•

 בתחומה המובילה חברה עם ושותפות פעולה לשיתוף קשר וקשירת שיווקי עסקי פיתוח•
 Sealed-Air Co.USA – בעולם

 . ISO – 9002 תקן למסגרת השיווק 'ומע המפעל טיחותב הכנסת •

 0 וגיהות לבטיחות ת"בג תקן והטמעת הדרכה // .הסביבה לאיכות 02 /// ותקו 00•

 ומוצרים גלם חומרי בתחום ובעולם בארץ ספקים מול עסקי וניהול קשר__________•
 .מוגמרים

 בארץ וספקים ציבוריים פיםגו ,מפעלים ,חברות עם גבוהה ברמה ומתן משא ניהול יכולת•
 .ובעולם

 :והשתלמויות קורסים
 .ושיווק מכירות ,וגיהות בטיחות ,ביטוח :בתחומי והשתלמויות קורסים

 :שפות
  .טובה ברמה ואנגלית עברית

  

  חברים יקרים,

מזה שנים רבות אני פעיל במסגרת ארגון הממונים על הבטיחות בעבודה, שרק 

דבר אחד עומד לנגד עייני, וזה טובתו של הארגון ויצירת מטריה לממונים הן 

  מבחינת תכולת החוקים במדינה ובכלל מהצד המקצועי.

אני בטוח שבחירתי ליו"ר ועדת ביקורת תוכל לעזור בפיקוח על ההנהלה שתפעל 

בשקיפות מלאה ותעמוד מול התקנון והדרישות של העמותה בישראל בלי 

וכל זאת בניהול  ,העדפה לקהלים מסויימים, ותעמוד כל ממונה שווה במערכת

  תקין.

ם, ואשמח לקחת התנדבותי הינה חלק חשוב בניהול מערך הנהלת ארגון הממוני

  בה חלק חשוב ואחראי זה.

  בתודה מראש,

 מונה בטיחות  -לופט אהרון

 


