
 קורות חיים

 ון'עמוס פרגשם: 

 קיבוץ נען

 

 השכלה:

 עמידה בהצלחה בבחינות לשכת עורכי הדין וקבלת רשיון עורך דין.             :2003
 עסקים. להמשפטים ומנ –סטודנט בתוכנית המשולבת לשני תארים   : 1998-2002

 לגישור. קקורס הכשרה בגישור וקבלת תעודת מגשר מאת מרכז נוה צד          :2001
 

 ניסיון מקצועי:

 
 , התנועה הקיבוציתמשפטיתמחלקה : היום  -  10/2020

מול גופים ניהול מו"מ ועריכת הסכמים  – ותאגידי אפעל נועההמשפטי לתאגידי הת היעוץמרכז את 
 בהתקשרויות מול הבנקים.ליווי בנוסף , הלם אגידיהמתקשרים עם תא

 ת ההשקעות.דוחבר בוע קמ"עקרנות של משמש כיועמ"ש 
 .)סיוע לפנסיה וערבות הדדית( ע.ל.רן סהנהלת קחבר 

 ופי.חבר הנהלת ניר שית
 

  תהעסקילות החטיבה המחלקה המשפטית המלווה את פעימנהל בנק דיסקונט, :   2020 – 2018

 מס' אנשי סיוע משפטי. כןצוות רחב של עו"ד וניהול ד הכולל מדובר בתפקי
, הסכמי מקרקעין הסכמי מימון מורכבים, סינדיקציה - שורצוע ואייקדה בבהתמ הפעילות המקצועית

 מול חברות ובהתאם לדיני הבנקאות ודיני תאגידים.ילות נעשית . מרבית הפעהמחאת חיוביםו
דים עיהצגת ות הכולל, ות ורב שנתיותודה שנתיות עבתוכני להכיןדרשתי במסגרת התפקיד נ ,כמו כן

ולהציגן  ,מיכון תהליכיםעל בדגש  ,ור מערכותשיפכן ו עובדי המחלקה לשאנושי ההון המקצועיים, פיתוח 
  .להנהלת הבנק

 הסדר קיבוצים.הבנק מול המטה ל נציגכ שימשתיבנוסף, 
 

 חברה לנאמנות ה כ"למנבנק אגוד, :     2018-2014

 צמאי. כיחידה עסקית וכמרכז רווח עשל הבנק  בת-חברתניהול 
ניהול חשבונות נאמנות ואג"ח מוסדי,  לקרנות נאמנותנות אממתן שירותי נהפעילות העסקית כללה 

 . ותותלחברות, אגודות שיתופיות ועמ
אישורי  ,בתהליכי בקרת קרנות עוסקתומהמובילים במשק בתי השקעות  8 - כנאמן ל משמשתהחברה 

הרגולטור צמודה מול עבודה כן ונות תוך שמירת זכויות בעלי היח' לפעילות בקר תן הנחיות, מיפיםתשק
 .המפקח

 בקרה וכלכלנים. אנשייועצי השקעות, יועמ"ש,   -בחברה  עבדותחת ניהולי 
 

 .אשראים מיוחדים מערךסגן ראש בנק אגוד,    : 2014– 2007

רות בעלות היקף ורך גיבוש הסדרים עם חבלצ עצים משפטייםיו/רגי ניהולעם דניהול מו"מ התפקיד כולל 
 וזים ומעקב אחר ביצועם.חוב נרחב, עריכת ח

הול תביעות ומעקב אחר ני ,העובדים עם הבנק ,בנוסף, ליווי וביקורת על פעילות משרדי עו"ד חיצוניים
 ות הליכים.בהיקף כספי גדול ובכלל זה הליכי פירוק חברה כינוסי נכסים והקפא

 

 .יםבמערך אשראים מיוחד יועץ משפטי, בנק אגוד  2007 – 2004

   שרד  י. שגבמ :2003– 2002
 . טיגציה, מסחרי ועסקאותיהעוסק בתחומי ל ד"ר י. שגב ושות'ד עורכי דין במשרהתמחות בעריכת דין 

 
 י:אשירות צב

 סיום קורס חובשים.
 .קורסי חובש קרבי 6  -פיקוד ב


