
  
 חיים קורות

 בטיחות ממונה
 פייג דוד

 65.1.12 :לידה תאריך
 4 + נשוי :משפחתי מצב
 ישראל :לידה ארץ

 :נייד טלפון fieg658@bezeqint.net – 414 :מייל ,שמשון נ.ד ,גזר קיבוץ :כתובת
6546412 

 40-5664225 :בבית טלפון

 40-5664244 : פקס

 השכלה
 - מוסמך בטיחות מדריך 6455

 6445 – תגובה זמן אש טיחותב ממונה 6454

 - בגובה הנדסה בגובה עבודה מדריך 6440
 - שלהבת הנדסית ובבניה בבניה ענפית השתלמות 6446

 6444 – י"מת חינוך במוסדות בטיחות מבדקי עורכי קורס 6441

 6444 – א"ת 'אונ בעבודה הבטיחות על ממונים קורס 6444

 5554 – הטכניון הייצור ניהול לימודים 5551

 5506 – חיפה 'אונ ניהול קורס 5500

 5504 – ל"צה מכונות טכנאי קורס 5501

 טלסקופי מעמיס \ מלגזות להפעלת מדריך •

 בעבודה ניסיון
 משנת

 - הנדסה דנה .ישראל ברכבת א"ת ירושלים בקו בטיחות ממונה 6455
 , טראמה , מנרב , ויזום הנדסה שפיר , השרון חופרי , חברות על בטיחות פיקוח

 - .אבגול בחברת בטיחות וממונה. שוהם מקומית מועצה של בטיחות ממונה 6456
6441 

 - .ופיתוח שיכון ,בית טכנו ,דונה חברת ,גבוהים יעדים ,שטרית שי :בנייה חברות

 גזר קיבוץ ושל , מפעל של בטיחות כממונה גם מתפקד 5555 משנת •

 - הנדסה דנה צ"ראשל א"ת ישראל רכבת בפרויקט בטיחות ממונה•

 רמלה נשר יצור קו שיפוץ בפרויקט בטיחות ממונה•

 6444 – גזר קיבוץ 'כימית תעשיה נצח' מפעל מנהל 6441

 5551 – גזר קיבוץ 'נצח' במפעל תפעול מנהל 6444

 5555 – גזר קיבוץ 'נצח' במפעל אחזקה מנהל 5554

 צבאי שירות



 – ר"פקע ד"מג תורב היתר בין ,וההצלה החילוץ ביחידת במילואים שירות 6444
5552 

 5561 – מסוקים בטייסות טכני כקצין האוויר בחיל שירות 5555
 :צבאיים קורסים

 – במילואים ה"צמ קציני קורס בוגר 5552

 – קצינים קורס בוגר 5506

  5564 – כבדים מסוקים מכונאי קורס בוגר 5561

  

 "שלי מאמין אני"ה
 ,ומשוב שקיפות ,וביעדים במטרות החברים שיתוף 1.
 )המדינה בביטוח (. מקצועי בביטוח טיפול 2.

 בהתאמת טיפול 5.. בבטיחות ראשון לתואר פעילות קידום 4.. מקצועי כאיגוד הכרה ההסתדרות 3.
 , ולחקלאות לבניה , הבטיחות ניהול תכונית

 . לארגון חברים גיוס המשך 6.


