כנס הצגת ה  SSP -לבכירי התעופה  -פרטי המוזמנים

חברה/מפעיל/גוף

מס"ד

שם

תפקיד

איגוד הפקחים

 1 .1עירית אלון
.

יו"ר איגוד הפקחים

איגוד הטייסים

 2 .2יוסי שוב
.
 3 .3דודי בן שחר
.

יו"ר איגוד הטייסים

חה"א-
מיח"ה
חה"א  -מבק"א
מבק"א

מח"ר

בטיחות טיסה

 .4איקה ברנד
 4 .5ערן זליגמן
.

הנשיא האזורי של איגוד הטייסים
מפקד מיח"ה

 5 .6דקל נוי האוס
.
6 .7ניר קורן
.
 7 .8גיא כהן
.
 .9אילן נבט
 8 .11הלל לפידות
.

רע"ן תעבורה
ראש מבק"א
רמ"ד תובלה כטב"מ ותעופה
רע"ן בטיחות טיסה
ממונה מעבדות –גראפית שמע וטכנית

תעשייה
אווירית

 9 .11גיל ארנון
.

ממונה (חוקר תאונות ותקריות כלי טיס)

 .12יצחק רז
 1 .13יעקב שירן
1
.
 1 .14שמואל עמראני
1
.
 .15יוסף מלמד

חוקר ראשי
מנהל מפעל מטוסים בתעשייה האווירית

 .16מריו סולומון

אל-על

ק.א.ל

ראש מנהל קווי טיסה אזרחיים
מנהל מכון בדק
ר' מנהל ניהול האיכות של מפעל
המטוסים

 .17שמואל איפרגן
 1 .18דוד מימון
2
.
 1 .19יוסף ברזני
3
.
 .21בנימין לבנה

סמנכ"ל מבצעים

 .21דני מנור

אחראי על הבטיחות

 .22צפריר נשר
 .23דוד בן ארי

מנהל בטיחות טיסה
ממונה אבטחת איכות

 .24אייל זגגי
 .25אשל חפץ

מנכ"ל
סמנכ"ל מבצעי אוויר

מנכ"ל
ממונה אחזקה באל-על
מנהל מכון בדק

ארקיע

ישראייר

 .26עמי יעקבי

ממונה אבטחת איכות

 .27אבישי גזית

ממונה בטיחות מבצעי קרקע

 .28רמי מרום
 .29ניר דגן

סמנכ"ל מבצעי קרקע
מנכ"ל

 .31עודד אילני
 .31רפי מרק

ממונה אבטחת איכות
מנהל מבצעים

 .32זאב קליימן

מנהל מכון הבדק

 .33קובי ויינברג

מנהל SMS

 .34עידו פלד

מנהל בטיחות טיסה

 .35אהוד שבתאי

יועמ"ש

 .36אורי סירקיס

מנכ"ל

 .37אמיר ויינגרטן

ממונה בטיחות

 .38אפרים לוי

סמנכ"ל אחזקה

 .39חזי הרפז

סמנכ"ל מבצעים

 .41יוסף ורסנו

ממונה כשירות אווירית נמשכת

 .41אריה קדמי

קברניט

 .42שלמה שהרבני

רמ"ט

 .43רן מיכאל

טייס

 .44אלי אגמי

רש"ת

 .45יעקב גנות

מנכ"ל רש"ת

 .46רוני מרון

בקרה צפון  -מנהל משמרת פיקוח טיסה

 .47רפאל לב-ארי

יחידת בקרה דרום -מנהל יחידת ניהול
תעבורה אווירית
מנהל מחלקת בטיחות רש"ת

 .49אורי אורלב

ממונה תעבורה אווירית

 .51טל לנדאו

מנהל בקרה צפון

 .51אודי ברעוז

סמנכ"ל מבצעים רש"ת

 .52שמואל זכאי
 .53אוהד אלחסוב
 .54ג'ו בראל

מנהל נתב"ג
בטיחות תעופה
מנהל מגדל פיקוח

 .48יאיר גנות

מת"ח לשכה
משפטית
שמ"ט

מת"ח

רת"א-הנהלה:
מנהל – יואל פלדשו
גד רגב
רננה שחר
אבישי פדהצור
בני דוידור
שמואל ויזל
פוול גרנדל
אלון שלו
אברהם ליבלינג
ארז פלס
אמיר פורת
מוטי שמואלי

יפעת דגן
יואב סיני

 .55רון חלפון

מנהל מחלקה בכיר (תעופה)

 .56הניה ברקוביץ

מנכ"לית

 .57יבגני בריינין

ראש תחום מטאורולוגיה לתעופה

49

עוזי יצחקי

מנכ"ל

מפקחים:
פופו,
סרגיי גנדלמן
נחמיה שלם
אורן רימוק
יוני קליין
אולג מולין
יוסי שפיצר
יורם שילוח
זיו ריש
בטיחות טיסה:
אילן סלומון
רון בנטון
סה"כ נכחו  16איש.

