
                           

 

 גאווה ישראלית -והגהות  ארגון הממונים על הבטיחות

פו הצטר הות, והגיארגון הממונים על הבטיחות ההנהלה בלמערך הבכיר של לשכת 

                                                                                             .בכירי המשק הישראלימומחים מיועצים  , ולהנהלתוהארגון  ליו"ר 

 :להלן תקציר רקורד ורזומה היועצים המומחים והבכירים               

ם  יעמדו לרשותנו בתחומי המדינהכלכלי ואסטרטגי וביקורת ארגוני, יועץ .1

                                                                                                      הרלוונטיים 

                                                                                              . מר מוטי בסר

                                                                                                                                                                                           בעבר מנכ"ל מבקר המדינה

ישראל.                                                                                       בבנק  דירקטור 

                                                              במיל.                                       תת אלוף 

.                                           לשעבריועץ לרמטכ"ל, ראש אגף התקציבים בצה"ל 

                                                                          בעבר. מנכ"ל בורסת היהלומים

 NFPA ILמנכ"ל 

  

יועצת בתחום הגיהות התעסוקתית                                                                     .2

.                                                                                        ד"ר דיאנה פורת

                                                                    ביוכימאית.                                    

מוסמכת בגיהות תעסוקתית וסביבתית.                                                              

   מרצה בקורסים לממוני בטיחות.                                                                   

מרצה בתחום בריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.                                                   

ממונה על בטיחות.                                                                                                     

 חברת ארגון הממונים על הבטיחות.
 

 

 



                             

 

                                                       חוות דעת מקצועיות ועד מומחה בבתי משפט              .3

 .ביקלס אלעזר ד"ר אייל
מומחה בתחום חוקים, תקנים ותקנות הבטיחות.                                                

                                                                           מרצה בכיר בתחומי הבטיחות. 

                                                                                    מרצה באוניברסיטת באר אילן. 

                                                                   .חבר ארגון הממונים על הבטיחות

                                                                  מוותיקי ומובילי הבטיחות במדינה.

                                                    ובטיחות. להנדסהדורות של סטודנטים העמיד 

 

                                                                                      חקירת דליקות  וכיבוי אש.4

              מר רפי חן גרציאני.                                                                                        

                                                  י.מבצער וקצין הגנה אווירית 'קצין חי -סגן אלוף במיל' 

                                                                  האש בחיל האוויר.מפקד כוחות כיבוי 

מפקד ביה"ס לכיבוי אש בפיקוד העורף בעבר.                                                      ו

                                                     .הצלה אירועי כיבוי והצלה במשלחותפיקד על 

                                                                        סיקו, ארמניה וסן פרנציסקו.ברעידות האדמה שפקדו את במק

                                                       ממונה בטיחות בעבודה.                           

  חבר ארגון הממונים על הבטיחות.מרצה ו
 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

    רשויות ונהלים                                                                                         .5

מר מאיר סאיג                                                                                               

                                                                               רשויות במדינה. הממונים על הבטיחות ביו"ר פורום 

                                                                                   ממונה בטיחות בעבודה.

חבר ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות.                                                       

       זוכה פרס הבטיחות על הקמת מאגר מידע.                                              

       ארגון הממונים.חבר 

מוביל הגדרה ותפקיד ממונה הבטיחות ברשויות,                                               

הסכמי שכר קיבוצי, כפיפות לראש הרשות ועוד.                                                       

 ארגון הממונים.מסייע ומקריב רבות למען 

 

                                              .+ הנדסה גרעינית הנדסת חומרים+   קרינה מיינת.6

ד"ר רמי ארקוש                                                                                                   

                                                                          מהנדס מהקריה הגרעינית בדימונה. 

                                                                                              ממונה בטיחות בעבודה. 

                                       .                                                           חבר ארגון הממונים על הבטיחות

 מרצה מומחה ובכיר.

ארגון הממונים על הבטיחות:                                                                                           הנהלת
                        יעקב אליהו, יעקב שיבר,  פראג' דאהר,   יעקב עזרא. וורדית ביקלס,

                               איב אופל. חיים ששון,איוב יאסר,  משה פחימה, יוסי דולינסקי,  

 .רונן וורדיעו"ד : יועץ משפטי

 .ערדיורם חיין ויין, אריה חתן,  :מבקרים

 רמי ינקלביץ. :מ"מ בית הדין

 טובי בנימין.                                                              :משרד ראשית אש לשכה ומזכירתר

 : ירדן בנימין. וגיוסים  מח' תאום הדרכות תמנהל
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             רחובות.   2רחוב הכישור   -כללה משרדים ראשיים, הלשכה והמ מרכז הארגון: 

   052-4172333     052-5894333    052-4933111   08-8599301/2טל:  

memunim@netvision.net.il        http://www.memunim.org.il  

 עבורך. שנלחם     הארגון  


