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   2021בחירות    -   רשימת מועמדים להנהלת הפורום  + וועדת ביקורת 

 
 
 

חבר פורום   תקציר ניסיון מקצועי    תפקיד  שם המועמד 
 משנת 

 מועמד ל:   

 גר ישראל סינ 

מד"ר מכללה 
להכשרת 

מנב"טים ויועץ  
 . אבטחה

 הנהלה  חבר
הוועדה  ו

המקצועית של 
 הפורום 

במשטרת ישראל ,  נצ"מ )בדימוס( 
רמ"ח אבטחה + רמ"ח מעברים + 

 . רמ"ד ביטחון
ביישוב הר אדר,   חבר ועדת הביטחון  

 מרצה   .יועץ אבטחה עצמאי
בקורסי אבטחה ורישוי במכללה  

הנהלת   חבר . הלאומית בבית שמש
 . הועדה המקצועיתו הפורום

 ת הפורום הנהל 2019

 אהרון רמי כהן 
מנהל תפעול  

שקד   תבחבר
 אבטחה 

החל כמאבטח   2000החל משנת 
, התקדם במעלה סולם  יישובי יו"שב

.  התפקידים עד לתפקיד מנהל ביטחון
 מנהל תפעול בחברת אבטחה  כיום

 ת הפורום הנהל 2018סוף 

 יוסי מבס 
מבקר עצמאי  

- ברשת מגה
 יינות ביתן 

 . גמלאי
ב"ט ראשי של ברית  נ לשעבר מ

 קואפרציה הצרכנית
  פ רבוע כחולוומבקר פנים של קוא

 מגה.
 6יו"ר ועדת הביקורת של הפורום 

 ותקדנציות אחרונ

 וועדת ביקורת  

 יצחק קירשנבוים 
גמלאי ויועץ  
 ביטחון עצמאי 

הבטחון של רשת   כמנהלשימש 
אחריות   ,שנה  15קלאבמרקט כ 

 . סניפי סופרמרקט 170לית על וניה
מתנדב במשטרת ישראל כקצין  

    פקד -בדרגת רב

 הנהלת הפורום  משנת היוסדו

 שמעון עזרן 

  –עצמאי 
שירותי יעוץ  

אבטחה, חירום 
 . והדרכה

חבר הנהלת 
 הפורום 

 .חבלן בכיר לשעבר במשטרת ישראל
תפקיד אחרון מפקד תחנת אום אל  

 ניצב. - , בדרגת סגןפחם
חבר הנהלת הפורום בהנהלה 

 הנוכחית.
מנהל מחלק הבטחון לשעבר בעירית  

 .קצרין
במכללות   מרצה בכיר ומומחה תוכן

 להכשרת מנב"טים 
 . יועץ אבטחה עצמאי

 הנהלת הפורום  2018
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חבר פורום   תקציר ניסיון מקצועי    תפקיד  שם המועמד 
 משנת 

 מועמד ל:   

 שמוליק סגל 

  סגן מנב"ט
שרותי   -ארצי 

 בריאות כללית
חבר הנהלת 
הפורום ויו"ר 
 וועדת הקבלה. 

  5 -משמש כסגן מנב"ט ארצי מזה כ
שנים , לפני כן הייתי מנב"ט המרכז  

 לבריאות הנפש "גהה". 
הייתי   1990-2008בין השנים            
ביחידת הביטחון של בזק   מנב"ט

בתחומי ביטחון שונים ) אבטחת  
מידע, אבטחת מתקנים, ומהימנות  

 עובדים(
 חבר הנהלת הפורום כיום.

 הנהלת הפורום  2013

 הרשקוביץ שי 

מנהל הביטחון  
והחירום 

בקבוצת בזן  
)בתי זיקוק  

זה  מחיפה( 
 כשבע שנים 

 
לפני זה כמנהל הביטחון של מירס  
 .תקשורת ) הוט מוביל לאחר מכן(

 .בי גז ) נתג"ז(י מנבט חיצוני בנת
 
 

 הנהלת הפורום  2015

 עמי פלג 
מנב"ט ויועץ  
בחב' "שפרן  
 ניהול אבטחה" 

שנות ניסיון בתחום   40מעל 
שנים באבטחה   20האבטחה. 

ובהמשך   הממלכתית בארץ ובחו"ל
 במגזר העסקי, לרבות בחברות בינ"ל 

 הנהלת הפורום  2011

 רפי אלבז 
מנהל ביטחון  
של "אשדוד  

 בונדד" 

שנות נסיון, מנהל הביטחון של   35
מוטורולה ישראל ]תחת אבנר רביב[, 

  ב"ט מלמ " ניהול בחברות אבטחה, קב
לאבטחה פיזית, יועץ ביטחון וכיום  

 מנבט קבוצה לוגיסטית. 

 הנהלת הפורום   2014

 נתי נדן 

יזם פרוייקטים  
בשוק האבטחה  

 האזרחי
חבר הוועדה 

המקצועית של 
הפורום 
 לביטחון 

שנים של שירות בצה"ל ובמשטרת   36
 . במגוון תפקידים ישראל

שנים בחטיבת האבטחה ורישוי של   8
, בדרגת  הנחייה שוניםמ"י בתפקידי 

רפ"ק. תפקיד אחרון ק' אג"מ חטיבת  
כראש תחום בקרה, . האבטחה

בפיילוט לאומי של פרויקט השיטור 
שנים   3במשרד לבט"פ ומזה  העירוני

 חבר הוועדה המקצועית של הפורום 

 הנהלת הפורום  2017
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 מועמד ל:    חבר פורום משנת  תקציר ניסיון מקצועי    תפקיד  שם המועמד 

 אלעד קזס

מנהל הביטחון  
דקסל  של חברת 

 . פארמה
חבר הנהלת 

וועדת   הפורום
רשתות 

חברתיות 
 ואינטרנט 

בחברות  מנהל ביטחון ותיק 
ותאגידים מסחריים. תפקיד  
אחרון מנהל ביטחון בחברת  

 טבע 

 הנהלת הפורום  2016

 שייקה הורוביץ

יועץ אבטחה  
עצמאי, חבר  

הנהלת הפורום  
הוועדה  ר "ויו

 המקצועית

רמ"ח אבטחה ורמ"ח חבלה 
, תפקיד אחרון סגן ר'  במ"י

 . אג"מ מ"י בדרגת תנ"ץ
 יועץ אבטחה עצמאי 

  חבר הנהלת הפורום לביטחון
 ויו"ר הוועדה המקצועית 

 הנהלת הפורום  2015

 יוסי בנימיני 
הבטחון  מחלקת 

קואופרטיב  של 
 "אגד" 

חבר וועדת הביקורת של 
 הנהלת הפורום הנוכחית 

 וועדת ביקורת  

 ירון ביטון 
  מנב"ט ברשתות

 מזון

שונים בקניון   תפקידי מנב"ט
עזריאלי וברשתות מזון כמו 

 ופרשמרקט  רמי לוי
 הנהלת הפורום  2014

 עמוס בר 

התשתיות מנהל 
והחירום 
בחברת  

מטרופולין עד  
 לאחרונה.
סגן יו"ר  
 הפורום 

שרות ארוך במשטרת ישראל  
בתפקידי פיקוד ומטה. דרגת  

 פרישה ניצב משנה
 הנהלת הפורום  2016

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forum-security.org/
mailto:info@forum-security.org


 
 580116051ע.ר.  

security.org-www.forum 
security.org-mailto:info@forum 

                                                                           

 972-54-9559501+: נייד  |  973-3-5449044+: פקס  |  5252352רמת גן   164ביאליק 
Byalik 164 Ramat Gan 5252352 (Israel)  | Fax: +972-3-5449044 | Mobile: +972-54-9559501 

 

 

http://www.forum-security.org/
mailto:info@forum-security.org

