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ישראל דרנוב
 .1השכלה ולימודים
 – 2015מכון יתרו  ,המוסד לבוררות ולפתרון סכסוכים  -קורס בוררים
 - 2001המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים (בשיתוף עם עמית) קורס בוררים.
 - 1994קציני בטיחות בתחבורה :המדור ללימודי חוץ של הטכניון בחיפה.
 - 1993מנהל עסקים ,התמחות בתחבורה :המכון למחקר ולתכנון תחבורה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה.
 - 1991האקדמיה לנהיגה ולרכב "KYALAMI ACADEMY" :יוהנסבורג ,דרום-אפריקה.
 - 1980שמאות רכב ,המדור ללימודי חוץ של הטכניון בתל-אביב.
 - 1978השתלמות מרצים :המועצה הלאומית למניעת תאונות.
 - 1978מכללת ברמינגהם בשיתוף עם ליילנד :הנד' אוטובוסים ומשאיות כבדות.
 - 1977מורים לנהיגה :המכון לתחבורה של משרד העבודה בשיתוף עם משרד התחבורה.
השתלמויות מקצועיות נוספות רבות בתחומי הנהיגה והרכב אצל יצרני רכב וצמ"ה בארץ
ובחו"ל( .כגון יצרני רכבAM General ,Sisu ,Peugeot , Mercedes ,Leyland ,MAN ,DAF :
ויצרני ציוד מכני כבד).PPM , JCB, P&H , Omega , Potain , Terex :

 .2הסמכות מקצועיות
שמאי רכב :תעודת שמאי רכב מספר  309מטעם אגף הרכב של משרד התחבורה.
שמאי רכב ,צמ"ה וציוד תעשייתי Eesti-EU :בכפוף לכללי"accords de Bruxelles" :
נהג מבחן וניסוי :מחזיק בכתב הסמכה מספר  1132מטעם פדרצית ה "AA"-שלוחת דר"א.
תעודת שמאי :רכב ,ציוד כבד וציוד תעשייתי מטעם EST
מורה לנהיגה :רשיון הוראת נהיגה מס'  3177מטעם אגף הרישוי משרד התחבורה (עד לדרגת אוטובוס).
מנהל מקצועי למשרדי הובלה והסעים :הסמכה מס'  105מטעם המפקח על התעבורה במשרד התחבורה.
בוחן שמאי-רכב להסמכתם :מחזיק בכתב מנוי מספר  6מטעם אגף הרכב שבמשרד התחבורה.
קצין בטיחות בתעבורה :מחזיק בכתב הסמכה מספר  1587מטעם מנהל הבטיחות שבמשרד התחבורה.
מדריך הפעלה (נהיגה) לרכבי שטח מסוג HUMMER , HMMWV :מטעם AM General
מרצה לנהיגה מונעת :תעודת מרצה מטעם המועצה הלאומית למניעת תאונות.
מרצה לשמאות רכב :תעודת מרצה מטעם המכון הארצי למקצועות התחבורה.
מרצה במקצועות התחבורה :תעודת מרצה מטעם משרד העבודה עבור משרד התחבורה.

 .3עיסוק וניסיון מקצועי
 - 2007רשום במאגר המומחים של הנהלת בתי המשפט ומשמש כמוחה מטעם בית המשפט (לפי מינוי)
 - 1985שותף ומנהל במשרד השמאים "אומדנים" עוסק בתחומים :תעשייתי ,רכב וצמ"ה (כולל רכב כבד).
 - 1982מנהל מחלקת ציוד כבד ורכב כבד במשרד השמאים "סוליד" (וכן שמאי ראשי בתחומים אלו).
 - 1980ראש יחידת התיקונים ושמאי צמ"ה ראשי של חברת פוספטים בנגב בע"מ.
 - 1977מורה בבית הספר של אגד (מורה לנהיגה מעשי לאוטובוס ,ומרצה בקורסים העיוניים).
 - 1974נהג אוטובוס באגד (במשרה חלקית במהלך תקופת לימודי).
במקביל עסקתי ו\או עודני עוסק:
מרצה לשמאות ולמקצועות תחבורה :במכללות :ב.מ.פ ותלפיות (מיסוד המכון הארצי לתחבורה).
חבר בוועדת סמנכ"ל משרד התחבורה לנושא :נוהלי ותכני הדרכה במרכזים לנהיגה מתקדמת.
כיהנתי בשתי קדנציות בתפקיד יו"ר וועד ענף ציוד מכני הנדסי וציוד חקלאי של איגוד השמאים
כיהנתי בשתי הקדנציה שקדמו להן בתפקיד יו"ר וועדת הביקורת של איגוד השמאים בישראל
כיהנתי כחבר בשתי הועדות המקצועיות של ענף הרכב ושל ענף צמ"ה של איגוד השמאים הביטוח
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 .4שרות במילואים
שרתתי במילואים בענף בטיחות בדרכים (משנת  )1986ועסקתי בתחומים הבאים:
הדרכת נהיגה מתקדמת לסוגיה ,כולל נהיגת רכבי שטח ורכב קרבי ,כולל הדרכת נהיגה מבצעית והדרכות
משימתיות למיניהן .הדרכת היחלצות ממצבי חרום כולל מגרש ההחלקה וכולל הדרכת והסמכת מדריכים.
בחינת רכב חדש (רכב משימתי) ויעוץ להתאמתו בתחומי תורת הנהיגה.
הדרכת מורים לנהיגה במילואים והסמכתם להדרכת נהיגת רכב קרבי.
יועץ מקצועי בהקמת מערכות הדרכת נהיגה מתקדמת ונהיגת רכב יעודי.
ביצוע תחקירי תאונות דרכים מההיבט החוקי ,ההיבט הבטיחותי והיבטי הנהיגה מרכיביה ומגבלותיה.
ביקורות בטיחות בדרכים ביחידות ובמפקדות.

 .5חברות באיגודים
אני חבר ו\או הייתי חבר באיגודים הבאים:
 .Iאיגוד שמאי הביטוח בישראל – יו"ר ענף צמ"ה
 .IIחבר כבוד באיגוד הרכב האסטוני “”Kalev
 .IIIאיגוד קציני בטיחות בתעבורה
 .IVאיגוד בתי ספר ומורים לנהיגה

 .6פרסומים מקצועיים
בתחומי הפרסומים מפורטים רק פרסומים המוגדרים כספרות מקצועית (וללא התייחסות למאמרים מקצועיים)
כולם במסגרת שירותי במילואים בענף בטיחות בדרכים
 - 1996מנחה להדרכת נהיגה בכלי רכב קרביים( .ביחד עם עמיתי פרויקה רמתי ואמיר ליאון)
 - 1995מנחה לחקירת תאונות יבשתיות – רכב וכלי עבודה ממונעים (ביחד עם נציגות ח"א)
 - 1992מנחה להדרכת נהיגה מבצעית כולל לו"ז השתלמות מלא( .ביחד עם עמיתי פרויקה רמתי)
 - 1990מנחה להדרכת היחלצות ממצבי חרום בנהיגה ולתרגול במגרש החלקה( .ביחד עם עמיתי פ .רמתי)

 .7תקן אבטחת איכות
משרדנו אושר לתקן אבטחת איכותISO 9001 - 2000 :
הוסמך ע"יLLOYD'S REGISTRATION QUALITY ASSURANCE :
בוקר ע"י , RVA & DNV – DET NORSKE VERITAS :
פוקח ע"י :מוסד הטכניון בחיפה.

