
 נכדים  9 -ילדים ו 3לעדנה +  , נשוי עמנואל צבי ליבן  רד" 
         

נות  יבהצטי בעל תואר ראשון  . 1950 ינואר  -ב יליד פולין וניצול שואה עלה ארצה 
בית הספר הלאומי הגבוה  ותואר שני בהנדסה מטעם ( 1961)מהטכניון ת מכונותבהנדס

 . ENSA(1963)להנדסה בפריס 

בחברת המנועים הצרפתית  מערכות בקרה ס פיתוח החל את דרכו ההנדסית כמהנד 
SAFRAN (SNECMA) . ביצע סדרה ארוכה של תפקידים   1965 -אחרי שובו לארץ ב

, הוביל את פיתוחם של מוקדי הידע בתחום  ת האווירי ה בתעשיי הנדסיים וניהוליים 
ניהל את   זו  בתקופה . סבקל בחברת  וואנקלמנועי ומנועי בית שמש בההנעה הסילונית 

צור  יעי סילון ומטוסים וביניהם שיפורים ויפיתוח של פרויקטים הנדסיים בתחום מנו ה
מטוסי לוחמה אווירית  , של מטוסי קרב ותובלההשבחה  , יתדלוק אווירמנועי סילון , 

  , . כמו כןועוד  למטען נוסעיםמתצורת  747 מטוס אימון, הסבה של בואינג ,(א)ל" 
בצרפת   ,  בארה"בחברות העוסקות בתעופה דירקטוריונים של שימש כחבר ויו"ר של 

 .  סמנכ"ל בדק מטוסים להנדסה ושיווק תפקידיו האחרונים היו  .ובארץ
חברת "עדמטק"  אתהקים  1995-שנות פעילות ב  30עמנואל פרש מתעש"א אחרי 

   .ליעוץ הנדסי 

  אבני בניין טכנולוגיות פיתוח בעוסק  כבעל חברת "עדמטק " השנים האחרונות,  23-ב
ומשתתף בפרויקטים רבים  ביטחון המשרד  , עבור מפא"ת  בתחום מערכות ההנעה

  ובמערכת הישראלית  הבתעשייויכולות יצור ת באקדמיה, ושמטרתם פיתוח הידע והיכול
שת"פ עם תעשיין וחבר יקר   כולל  ם לתחוםירלוונטי  , ובבניית וקידום מוקדי ידעןהביטחו

 . סטף ורטהיימר מר 

וכמומחה   ן וטחיית מנועים לצרכי  משרד הבי ד ומפתח  של תעשעמנואל נחשב למייס
 . מוביל בתחום 

שימש  , "נוער לנוער"  תבמהלך חייו עמנואל הקדיש זמן רב לחינוך: שותף להקמת תנוע
  , אגודה לטריבולוגיה הסד ימי, מספר מעבדות בטכניון תומך בפיתוח  , טכניוןכמרצה ב

חונך של עשרות  , יהודב מקצועי  תיכוןבהתנדבות במורה , ביהוד ההורים  י ועד וו"ר י
 . להנדסה ואדריכלות במועצה וחבר  רבות של מהנדסים וטכנאים

בלשכת   ותעופה מהנדסי המכונות איגודשנה בתפקיד יו"ר  30-עמנואל משמש כ
המהנדסים, כמארגן וכמרצה בעשרות כנסים בתחום ההנדסה בכלל ובתחום מערכות  

 בתחומים אלו. ההנעה בפרט, ונחשב כמומחה לאומי 

פרס  , שה פרסי קפלן ,וח"א, של -מ, הביטחוניות זכה לפרסי הוקרה רבים מתעשיות 
  -חבר בכיר ב חבר בקורטריון של הטכניון , , "טמשהב /מפא"ת  -"חשיבה יוצרת" 

SME/   ASME ,   ,ועודטכניון  הד"ר כבוד של פרס מתנדב של עיריית יהוד . 

 

 


