
 

 מנה )מנחם( בכרך

 3נשוי + 

 פעיל. –)מיל.(  א"לת

 

 השכלה

 
 אילן במדעי המדינה, קרימינולוגיה וכלכלה-תואר ראשון מאוניברסיטת ברבוגר  6791

 לימודי תעודה בניהול עסקי בכיר למנהלים מאוניברסיטת ת"א 6773

 בוגר קורסי אבטחה:

 

 .קורס מאבטחים בשדות תעופה 

 .קורס אחראי משמרת אבטחה 

 דם לאבטחת תעופה.קורס מתק 

 .קורס מנהלי אבטחה בשדות תעופה וחברות אבטחה 

 

 

 שירות צבאי

 

 .( ,מפקד מרכז האש במשמ"מ. 79מפקד אגד מוצנח )אוג 

 .חיל תותחנים,תפקידי פיקוד ביחידת שדה בסיני 

 

 יםנוכחיים תפקיד

 

 .יועץ עצמאי עבור חברת טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ 

 לה הציבורית במכון היצוא חטיבת אבטחה ובטיחות.סגן יו"ר הנה 

 .בעלים ומנכ"ל של חברת ייעוץ בין לאומית בתחום אבטחת התעופה 

 

 תפקידים קודמים

 



יועץ עצמאי, טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ, הגדרת הצורך והדרישה המבצעית,  0262

לוגיות בתוכנית עיר ללא הגדרת תפישת האבטחה, ייעוץ אבטחה בפרוייקט יישום טכנו

 אלימות עבור המשרד לביטחון פנים.

 

0227  BSI INDIA:סמנכ"ל פיתוח עסקי, במסגרת תחומי האחריות , 

 .פיתוח ויישום מוצרים חדשניים לאבטחה מתקנים רגישים ותשתיות קריטיות 

  שנים של ניסיון בינלאומי באפיון,  32אפיון ופיתוח תפישות אבטחה, בהתבסס על מעל

 הגדרת תפישות אבטחה, הדרכה ואימון, ביצוע סקרי אבטחה וסקרי סיכונים וכו'.

 

0229 Vectra Glosec PLT. New Delhi, India  מנכ"ל, מנהל טכני בחברת אינטגרציה ,

 למערכות אבטחה בהודו.

 

 קבוצת מיסטרל, סמנכ"ל פיתוח עסקי. 0221

 

 ., רפא"לחטיבת מערכות , מנהלת יבשה,HLSביל"א     מנהל שווק ופיתוח עסקי 0223

 

חברת יעוץ פרטית בתחום אבטחה כללית, סקרי סיכונים ,אפיון -מנכ"ל א.מ.שיפור בע"מ, 6771

אבטחת שדות תעופה ,חברות  מערכות בטחון אינטגרטיביות לבנינים ואתרים רגישים,

 . , אפיון וביצוע ביקורות אבטחהתעופה

 

בע"מ,חברת אלקטרוניקה המתמחה בייצור מערכות הגנה   R.B.TECסמנכ"ל שווק  6773-6771

 . CCTVהיקפיות )גלאי זעזועים על גדרות ( ומערכות 

 

החברה המובילה בעולם בתחום אבטחת תעופה.מטה , NV ICTSחברת סמנכ"ל  6791-6773

חברות באירופה ,מזרח  00בפריז ואמסטרדם.אחראי ישירות על כל הקמת  וניהול 

, הדרכה, אחראי על השיווק ופיתוח עסקי עובדים ומנהלים(. 6122)כ  הרחוק והתיכון

 .וביקורת אבטחה

 

 מנכ"ל,שרותי ספנות ושווק מכולות,אשדוד .-חברת נילסון בע"מ 6791-6791

 . U.K כ"ד,שליחות באנגליה,אחראי על חברות התעופה  הישראליות ב 6796-6791

 על.-כ"ד,מאבטח מטוסים,חברת אל 6791-6796

 כ"ד,מאבטח בש"ת במקביל ללמודים באוניברסיטה. 6793-6791


