
  

  

  

   פוזנר יהודה

 ארצות שבקונטיקט הבןניו  אוניברסיטת מטעם, בריאות של ובטכנולוגיות מערכתית בבטיחות  B.S.C תואר בעל

  . הברית

 בתעסוקה והבריאות הבטיחות בתחום והסמכות הכשרות של ביותר רחב מגוון בוגר הינו פוזנר יהודה בנוסף

  .רבים והסמכה הכשרה ומסודות וינגייט מכון, שורק ג"ממ, ולגיהות לבטיחות המוסד, הכלכלה משרד מטעם

 והתמחות, הנדסית ובנייה בבנייה בבטיחות ענפית התמחות עם בעבודה בטיחות ממונה, כמגשר מוסמך יהודה

 מקצועי ממונה, קרינה בטיחות ממונה, בכיר אש בטיחות ממונה, ופטרוכימיה פרמצבטיקה, בכימיה ענפית

 לניטור מוסמך בודק) D.C.Mמנהל מקצועי למצבי חירום ואסונות (), M.S.C( המוניים באירועים בטיחות לניהול

 ניהול למערכות פנימיים איכות מבדקי עורך, בגובה לעבודה מדריך, מוסמך בטיחות מדריך, באוויר סביבתי

  .ועוד אנוש גורמי הנדסת – ארגונומיה יועץ בתעסוקה וגהות בטיחות

  .בתעסוקה והבריאות הבטיחות בתחומי רב מעשי ניסיון פוזנר יהודה צבר, פעילותו שנות במהלך

 וכקצין 13 בשייטת תחומי רב בטיחות כקצין שמש ובשירותו הים חיל של חובלים קורס בוגר פוזנר יהודה

  .וביבשה באוויר, בים הבטיחות תחומי בכל והתמחה הוסמך. הים בחיל אשדוד זירת של תחומי רב בטיחות

 בדגל לזכייה המפעל את הוביל האווירית לתעשייה השייך מ"מל מפעל של הרעלים ואחראי הבטיחות כממונה

" יוספטל פרס" ובשירותים בתעשייה בעבודה ולגיהות לבטיחות הארצית בתחרות השר ובמגן הבטיחות

 ביטחוניים בפרויקטים הבטיחות קידום תוך ביטחוני למפעל עסק רישיון קבלת, 18001:2007 י"בת ולהסמכה

  .זו פעילותו על רבה להערכה זכה ואף, ל"ובחו בארץ לאומיים

 המפעל את והוביל קידם ברמלה ישראליים מלט מפעלי נשר חברת של הדגל במפעל הבטיחות כממונה

 תאונות ולמניעת הבטיחות לקידום דרך ופורצי חדשניים, ייחודים פרויקטים יזם. 18001:2007 י"בת  להסמכה

  .ועוד וקווים שנקר מכללות, א"ת אוניברסיטת, ולגיהות לבטיחות המוסד בשיתוף במפעל עבודה

, למפעלים, מקומיות רשויות, ממשלה למשרדי, בתעסוקה ובריאות בטיחות כיועץ משמש פוזנר יהודה כיום

 בנושאים מוסמך בטיחות ומדריך מרצה,  סיכונים וניהול בטיחות תוכניות בהכנת ועוסק, ואדריכלים מוסדות

  .ומגוונים שונים

  אני מאמין

 של כוללת שראיה מאמין אני ,מאמץומערכתית, שדורשת השקעת  דינמית תפיסה שלי היא העבודה תפיסת

אני  .ואפקטיבית משמעותית עבודה מאפשרת, בו המתחוללים והסמויים הגלויים התהליכים והבנת הארגון

מטרותיו כארגון המוביל והיחידי  את מלהשיג הארגון את הבולמים סמויים תהליכים לחשוף תפקידנו כי מאמין

. אני שמייצג את כלל הממונים על הבטיחות בעבודה בארץ ודואג לאינטרסים ולזכויות של החברים בארגון

ואת הארגון יש לעסוק בסוגיות  עצמם את תופסים הארגון חברי בו באופן אמיתי לשינוי להביא מאמין שכדי

נה בה אנו חיים ופועלים ביום יום, שתהארגון בכדי להתאימו למציאות המ הזרים "דם חדש" בעורקילו הליבה

פנינו במטרה להצעיד את ב העומדותהרבות  משימותהמרץ לטיפול בלהשקיע את מלוא לשם כך אני מוכן 

  .הארגון למקום הראוי לו כמוביל וראשון לעוסקים בבטיחות ובבריאות תעסוקתית בארץ

  


