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 אמנון לוי 
 

 .(100מספר )ממשלתית מטעם משרד התחבורה מחזיק בתעודת שמאי  - מ"השמאי רכב וצ
    .8791במקצוע השמאות משנת  עוסק

 ""accords de Bruxellesבכפוף לכללי:   Eesti-EU: הצמ"ו שמאי רכב
 ד התחבורה.משר מטעםשל מינהל הבטיחות בדרכים  (1151 )תעודה מס'  - בטיחות בתעבורה קצין

 
 :השכלה

  0000בוגר הקורס לבוררים מוסמכים מטעם המכון  לבוררים ולחוות דעת עדים מומחים בשנת. 

  1591בוגר קורס מדריכי נהיגה להכשרת נהגים של המכון הארצי להכשרת נהגים משנת 

  בוגר קורס מערכות חשמל, הזרקת דלק ומשאבות לרכב במפעליBOSCH  1595בגרמניה משנת. 

 ר קורס לניהול מוסך לצבעות רכב  של מפעלי בוג DUPONT    1550בבלגיה משנת. 

 1551של הטכניון משנת   בוגר קורס קציני בטיחות בתעבורה בלימודי החוץ. 

  1511בוגר קורס שמאות רכב במדור ללימודי חוץ של הטכניון משנת. 

 בארץ ובחו"ל. –מוסכים בענף הרכב  השתלמויות מקצועיות רבות בתחומי הרכב אצל יצרני רכב, יצרני ציוד 
 

 תעסוקה:

 1591 -  שירותי שמאות" –: שותף ומנהל משרד שמאות "אומדנים כיום 

 1590 – 1591 ים וסוקרים בע"משמא -: שמאי רכב ראשי בחברת שמאות "סוליד" 

 1519 – 1590  טוח סלע.יתביעות רכב בחברת בו שמאות: מנהל מדור 

 1511 – 1519 יעות רכב של חברת הבטוח פרודנשל.: מנהל מדור תב 
 

 שרות צבאי:

 1511 – 1511 :,סגן קצין בטיחות של מרכז הובלה לעניין  מפקד יחידת סדנא והובלה במרכז הובלה                 
                                  סגן מפקד לתכנון מערך גדודי ההובלה של מערך  חקר תאונות דרכים ושחזורם,         

 ן.גפרשתי משרות צבאי בדרגת ס  המלואים במרכז הובלה.
 שרות מילואים:

 .                         בתפקיד מפקד אגד ירמי"ם לרכב כבד שבמרכז הובלה  שרתתי                            
 והשתחררתי בדרגת סא"ל.                            

 
 : רלוונטינסיון מקצועי 

 ומזכיר הוועדה  הערר של "הרשות" לשמאי רכב במשרד התחבורהעדת וחבר ו 
משמשת כוועדה מקצועית עליונה של משרד התחבורה לבירור מחלוקות מקצועיות בתחום  עררהת )וועד

 .שמאות הרכב(

  בנושא שמאות רכב בקורס קציני בטיחות של הטכניון.מרצה 

 בנושא שמאות רכב בקורס קציני בטיחות במכללת ת"א מרצה. 

   בנושא שמאות רכב בקורס קציני בטיחות במכון להכשרה במקצועות הנהיגה.מרצה 

 .יועץ בכיר ומרצה בקורס שמאות במכון להכשרת מקצועות הנהיגה 

  .יועץ למנוי ועדות מקצועיות של אגוד שמאי הבטוח 
 

 :אגודים מקצועייםחברות ב

 וצמ"ה. רכב פיםחבר באגוד שמאי הבטוח בענ 

  קציני בטיחות בתעבורהחבר באגוד הייתי  
 .)הפסקתי לאחר שנאסר על שמאי רכב לעסוק בשני המקצועות בו זמנית(


