
לכבו ד
גפ0 בע־מ (להלן: "החברה") חברת

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישראל 
על 3׳ חוק החברות, התשנ"נו - 1999 (להלן: "החוד!")

,, מצהיר ומתחייב בזה אני, הח״מ ,
כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמת  לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרו ת
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ.

2. אני נשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין ,
הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. חוראות הסעיפים בנוסחם במוע ד

החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה ל׳ חובת ההודעה החלה על״ מנוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ״ל ,

בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח אי.
4. אני מצהיר, נ׳ יש ל׳ את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור 

בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל "כשירות מקצועית"/ "מומחיות חשבונאית ופיננסית" [מחק nx המיותר], בהתאם לאמור בתקטת החברות 
(תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 
(להלן: "תקנות החברות"); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב' 

להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק,-התאר׳ר):

משנת  בוגר ב friff'1 , אוניברסיטת  
משנת  /Vl? מוסמך ב 7 (ל/) אוניברסיטת

תארים נוספים: / /׳ ע

7. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקת׳, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג' להצהרה זו.
8. תפקיד" ועיסוק" האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן 

כדירקטור.
9. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים נפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה 
הטובה ביותר ולטובת החברה. נמו כן, אני מתחייב, נ׳ במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעת  ו/או שיובא לידיעתי, לפי ו
אחדל לקיים תנא  מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה 

(כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו״ר הדירקטוריון ולחברה.
10. ידוע ל׳ נ׳ הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני נשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימי ם
ב  התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו 

של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
11. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרת׳ זו לעיל, אמת הן.

שם
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חיים

שם: מיכל בריקמ ן

כתובת: רח' אושה 9רמת אבי ב

טלפון : 0545-243244

michalbrikman@gmail.com :מייל

השכלה:

רשיון ראיית חשבון בישראל

תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה עם התמחות בחשבונאות- בישראל

תואר שני בפיננסים- התמחות במימון בניו יורק

  חברת הוועד המנהל באיכילוב- מרכז רפואי סוראסקי. וכן בוועדת ההשקעות.

  מרצה בפורומים כלכליים, בנושאי ממשל תאגידי וחוק החברות, הרכבי דירקטוריונים ובעלי 

שליטה.

  משקיעה ושותפה בחברות טכנולוגיה, נדלן ביומד ואנרגיה .

  דירקטורית במגוון גדול של חברות ציבוריות בארץ ובחו"ל, יו"ר ועדות ביקורת תגמול ומאזן.

  יועצת בעסקאות מיזוג ורכישה, ייצוג בעלי שליטה בשוק ההון, ובניית הרכבי דירקטוריוני ם

והנהלות.

  בעלת מספר פרוייקטים של בניה בארץ ובחו"ל בתחומי תמא, קבוצות רכישה, ועסקאות 

נדלן מורכבות כגון שינוי ייעוד. מעורבות החל משלבי תכנון הפרוייקט ובדיקות ההיתכנו ת
ודרך כל השלבים עד למסירה לדיירים, או עד למימוש היזמות.

  נסיון עשיר בנדלן על כל שלביו. דחצית 6 שנים בחברת איידאו מקבוצת שיכון ובינוי שבנת ה

ופיתחה חברת ענק בגרמניה )ברלין(, לנדלן מניב. ליוויתי את החברה מיום הכנסת הפעילות .
דחצית בחברות הנדלן של קבוצת דן אשר שולטת במתחמים ואדמות רבות בישראל 

ומפתחת אותן באופן יזמי. שותפה קבועה בוועדות הנדלן של החברה.

  חברת וועדת ההשקעות של SRI מועדון המשקיעים באחריות חברתית בישראל

  נסיון עשיר בתחומי קמעונאות בארץ ובעולם- 9 שנים דחצית בחברת ארקו המחזיקה מע ל

3000 תחנות דלק וחנויות נוחות ברחבי ארהב. ליוויתי את החברה בכל שלבי עסקאות 
הנדלן של התחנות וכמובן בניהול חנויות הנוחות הצמודות לכל תחנה. כמו כן נסיון של שני ם

כדחצית בקבוצת בי- קמעונאות של קבוצת אלון )לשעבר( ורדינון ונעמן. דחצית בחבר ת
מחסני להב שבשליטת דן תחבורה )לשעבר(

  2011 - 2014- מייסדת וסמנכ"לית כספים בחברת הייטק בתחום AD-TECH )לינקיורי( 

שנמכרה לחברה ציבורית. הקמה וניהול של 8 חברות בנות בינלאומיות. ביצוע הסכמים, 
חוזים, תפעול שתפים בינלאומי. ביצועי בדיקות נאותות למגוון חברות בתחום וסגירה ש ל

מכירה גדולה לחברה ציבורית.

mailto:michalbrikman@gmail.com


2008 -2011 - מנהלת כספים משאבי אנוש ורכש ברשת ציבורית גדולה

2000-2007 - שותפה לנשיא לשכת רואי חשבון הפורש- מר דניאל דורון, בפעילותו הפרטית.

1998-2000 - סניור אנליסט בגיזה ייעוץ כלכלי: הכנת עבודות כלכליות, הערכות שווי ובדיקו ת
כדאיות, בניית מודלים כלכליים והתאמתם לחברות. חישובי כדאיות רכישת חברות, מוניטין ועוד.

1995-1998- משרד רואי חשבון בבלי ברוידא, התמחות בראיית חשבון.

פירוט נסיון מקצועי:

דירקטורית מטעם הציבור בחברת פרטנר תקשורת, ועדות ביקורת תגמול ומאזן

דירקטורית בחברת REE הישראלית הנסחרת בנסדק. החברה פיתחה ומייצרת את פלטפורמת הרכב 

EV הטכנולוגי

דירקטורית בחברת הנדלן האמריקאית מוניאין גרופ - חברה פרטית, )פעילות בארה"ב(- יו"ר ועדת 
ביקורת. החברה מקיפה 2.5 מיליארד דולר פרוייקטים במנהטן הכוללים בנייני משרדים ומגורים ,

קמעונאות ומסחר.

דירקטורית מטעם הציבור ב- דן תחבורה, חברה פרטית לחברה נדלן בהיקף כמיליארד שח. מכהנ ת
בוועדות הנדלן תוך מעורבות ניכרת בפרוייקטים יזמיים ומניבים של החברה וכן בפריסת תשתיות 
ארציות לפרוייקטים מורכבים של הממשלה. חברת הבת דן קפיטל משקיעה בפרוייקטים רבים של 

תשתיות-סיום 9 שנות כהונה- ב 7/4/2023

דירקטורית מטעם הציבור בחברת OPC אנרגיה, מקבוצת קנון- החברה לישראל, ועדות ביקור ת

תגמול ומאזן

דירקטורית מטעם הציבור בחברת סייבר וואן - טכנולוגיה מתקדמת בתחום הסמארט מוביליטי- סיו ם
כהונה 6/2022

חברת דירקטוריון בחברת סיפיה וויז'ן- סיום כהונה 6/2022

חברת דירקטוריון לשעבר בחברות הבאות:

יו"ר ועדת ביקורת מאזן ותגמול בהלמן אלדובי בית השקעות. כמו כן, חברת ועדת השקעות

דירקטורית בחברת ביונדווקס- בתחום הפיתוח הרפואי לחיסוני שפעת- נסחרת בארץ ובנס"דק- יו"ר 
ועדת תגמול, ביקורת ומאזן.

דירקטורית מטעם הציבור בבנק אגוד, חברת ועדת הביקורת, תגמול, מחשבים, מאזן, השקעות.

דירקטורית מטעם הציבור בחברת "ארקו החזקות"- מחזיקה בבעלות GPM האמריקאית. אלפי 

תחנות דלק וחנויות נוחות בארהב. יו"ר ועדות הביקורת, המאזן והתגמול .

פנאקסיה מעבדות- יו״ר ועדת תגמול ביקורת ומאזן

אלקטריאון - חברה בעלת פטנט עולמי לטעינה אלקטרונית של כבישים

אלגומייזר - הייטק, סרגלי כלים. יו"ר ועדת ביקורת



ספקטרוניקס- חברת גלאי הגז שנמכרה לענק האמריקאי EMERSON. מעורבות ניכרת במומ 

שהתנהל מול חברת אמרסון האמריקאית

אינטרקיור - חברת פארמה ציבורית ישראלית

נעמן ורדינון - חברה קמעונאית ישראלית, יו"ר ועדת ביקורת

אול ייר- חברת נדלן בארהב, המפתחת פרוייקטים של יזמות ומניבים בברוקלין.

איידיאו גרופ -חברת נדלן מניב בגרמניה מקבוצת שיכון ובינוי. יו"ר ועדת ביקורת, תגמול ומאז ן

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

מיכל



תאריך: _10 מאי 2022
לכבוד

פז חברת נפט בע״מ )להלן: "החברה"(

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורבחברה ציבורית נסחרת בישרא ל
על פי חוק החברות, התשנ״ט -1999 )להלן: "החוק"(

אני, הח"מ, לורי הנובר_ נושא ת.ז. 015728785_ תושב ישראל, שמענו _כוכב יאיר, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת
מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה 

זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה .
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה

במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה,

בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל "כשירות מקצועית"/ "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו - 2005 )להלן: "תקנות החברות"(; הוראו ת

תקנות החברות,בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב' להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים )התואר, המוסד שהעניק, התאריך(:

___, אוניברסיטת _פנסילבניה_, משנת _1981 BAiBSc _בוגר ב
מוסמך ב MBA . אוניברסיטת _ניו יורק , משנת _1984

תארים נוספים:

7. הנני בעל ההשכלה, ההכשרהוהניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג' להצהרה זו.
8. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכה ן

כדירקטור.
9. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטוב ה
ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים 
תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה )כהגדרתה בסעיף 254 

לחוק (, אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה .
10. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי 
התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות.כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אד ם

ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
11. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

015728785 7Xל1רי ה11בר
חתימה שם



נספח ג׳ - קורות חיים

Lauri A. Hanover

Ms. Lauri Hanover served as Senior Vice President and Chief Financial Officer of Netafim Ltd. 
from August 2013 through June 2021 when she was chosen to lead Netafim's new strategic 
initiative as Senior Vice President, Community Agriculture.

Prior to Netafim, she served as Executive VP and CFO of the Tnuva Group, CEO of the GKH 
law firm, Senior VP and CFO of Lumenis Ltd., Corporate VP and CFO of Nice Systems Ltd., 
and Executive VP and CFO of Sapiens International. Before that, Ms. Hanover held senior 
finance positions at Scitex Corporation Ltd. and at Philip Morris Inc.

Ms. Hanover serves as Director and Chairman of the Audit Committee of Kornit Digital Ltd. 
(Nasdaq: KRNT); Director and Chairman of the Audit Committee of Axilion Ltd. (TASE: AXLN) 
and Director and Chairman of the unified Audit and Compensation Committee of SavorEat 
Ltd (TASE: SVRT). Until its sale to Pepsico, Ms. Hanover was a Director and Chairman of the 
Audit and Compensation Committees of SodaStream Ltd (Nasdaq: SODA); she also served as 
a Director of Ellomay Capital and of Nova Measuring Instruments.

Ms. Hanover holds an MBA from New York University, a BS in Economics from The Wharton 
School of the University of Pennsylvania and a BA from the University of Pennsylvania. She 
successfully completed the Wharton School AI for Business course in 2022 and the Harvard 
Business School Agribusiness Seminar in 2021.



תאריך: 10 במאי, 2022
לכבוד

פז חברת נפט בע»מ (להלן: "החברה")

מנדון: מצמרת מועמד לכמוגח כדירקטור בחברת ציבורית נסחרת בישרא ל
על פי חוק מחברות, מתשג״ט - 1999 (למלן; "מחוק")

הח׳׳מ, אורן מוסט נושא ת.ז. 031045560, תושב ישראל, שמענו רח׳ נחום גוטמן 10, ת״א 69343, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: אני,

אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורס ה .1
לניירות ערך בתל אביב בע״מ.

אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבל ת .2
מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהר ה

זו, מפורטות בנספח א׳ המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ״ל, בנוסח ה .3

במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א׳.
אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה,  .4

בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
הנני בעל "כשירות מקצועית"/ "מומחיות חשבונאית ופיננסית" [מחק את המיותר], בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים  .5
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו ־ 2005 (להלן: "תקנו ת

החברות״); הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב׳ להצהרתי זו.
הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך): .6
בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, משנת 1978

מוסמך במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת NEW YORK UNIVERSITY, משנת 1981 
תארים נוספים:

בוגר קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים, ״להב״, אוניברסיטת תל אביב, משנת 2017
הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג׳ להצהרה זו. .7

תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן  .8
כדירקטור.

אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה  .9
ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים 
תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 

לחוק), אודיע על כך מיידית ליו״ר הדירקטוריון ולחברה.
ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי  .10
התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם 

ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן. .11

031045560 אורן מוסט

חתימה ת.ז. שם
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2010 (מההקמה) - 12.2020 גולן טלקום בע"מ - נשיא )ומנהל תפעול ראשי עד 2014)

ייזום, זכייה במכרז התדרים, ההקמה, ההשקה, וההובלה של חברת הסלולר החמישית , המחוללת שינויים 
דרמטיים בשוק התקשורת, המגייסת כמליון לקוחות ומובילה את התחרות לרווחת הצרכנים. אחריו ת

לכל ניהול הרגולציה מול משרדי התקשורת, האוצר, הפנים, רשויות מקומיות ורשות החברות. אחריו ת
להקמת תשתיות השיווק וערוצי המכירות, לרבות קמעונאות ישירה ברשת חנויות גולן טלקום, מאו ת

משווקי ריטייל מורשים , ולראשונה בסלולר בישראל , מכירות ושירות לקוחות אונליין.

2005- הווה א. מוסט ניהול בע"מ Most Management - יו"ר ומנכ"ל

ניהול מיזמי START-UP בתחומי הטלקומוניקציה, הרפואה והטכנולוגיה בישראל ובחו"ל.
׳יעוץ להנהלת בנק הפועלים בתחומי MOBILE BANKING -1 E-BANKING (עד 2011)

2003 - 2004 גילת רשתות לוויין בע"מ - נשיא ומנכ"ל ) NASDAQ-GILTF ובורסת ת"א(

הובלת תוכנית ההבראה והשיקום של גילת ממצב של הגנת בית המשפט ,לחברה גלובלית עם כ20 חברות 
בנות ביבשות השונות, החותרת למובילות בשוק התקשורת הלוויינית העולמי.

COOd 1994 (מההקמה) - 2003 סלקום ישראל בע"מ - משנה למנכ"ל

שותף מרכזי להקמת סלקום והובלתה, כמחוללת מהפיכת התקשורת האישית בישראל, לעמדה מס' 1 בשוק 
הסלולרי בגיוס כ2.5 מליון לקוחות, באיכות שירות וברווחיות. אחריות להקמת מערך השיווק ותשתית המכירו ת
בערוצים ישירים של רשת חנויות קמעונאית עצמאית עם עשרות מרכזי מכירה ושירות פרונטלי, מאות משווקי 

ריטייל מורשים וערוץ טלמרקטינג.

1988 - 1994 כתר הוצאה לאור בע"מ - מנכ"ל )בורסת ת"א(

הבראת כתר והעברתה מהפסדים כבדים ביותר לרווחיות ולעמדת המובילות בתעשיית המו"לות ודפו ס
הספרים בישראל. מיקוד בבניית מערכי שיווק ומכירת ספרים ואינציקלופדיות ברשת חנויות עצמאית, רשתות 

קמעונאיות, ריטיילרים עצמאיים ומערכ מכירה בטלמרקטינג וסוכני שטח מבית לבית בכל הארץ.

1987 - 1988 גיבור סברינה בע"מ - מנהל חטיבת הגרבונים

הבראת החטיבה שעסקה בייצור, שיווק ומכירה של גרבוני נשים לשוק המקומי ולייצוא. שדרוג משמעות י
במכירות לרשתות שיווק קמעונאיות אירופה.

Ampal American - Israel Corp. 1985- 1981 (ארה"ב)

מנהל בקרן הון סיכון ).USI Venture Corp(, ניהול הייזום והמימון להקמת המצפה התת מימי בבהמאס.

Republic New York Corp. 1981 - 1979 (ארה"ב)

עוזר לנשיא הבנק בתכנון אסטרטגי, מיזוגים, רכישות, גיוסי הון ופרוייקטים של התייעלות בתוך הבנק.

1

mailto:oren@mostmgmt.com


השכלה

N ew York University :MBA ,1980 תואר שני במנהל עסקים
)התמחות: שיווק, מימון ומנהל עסקים בינלאומי(.

1977 תואר ראשון בסוציולוגיה, קולנוע וטלוויזיה, BA: אוניברסיטת תל אביב

שירות בצה״ל

970 1- 1974 )+מילואים עד גיל 50(

חיל הים: צולל - לוחם

דירקטוריונים

( Nasdaq: RDCM) דירקטור, יו״ר וועדת התגמול, רדקום בע"מ  
)2019- הווה)

  דירקטור, חלל תקשורת )2020 - הווה(

  מטעם נבחרת הדירקטורים של רשות החברות: יו"ר, ביה"ס המרכז י
למלונאות בע"מ- תדמור, הובלת החברה הממשלתית לפירוק מרצון 

לצורך הפרטת פעילותה )2014- 2019(,

  יו"ר, שח"ל טלרפואה בע"מ, )2014- 2016(

  דירקטור, כנס אינטרנשיונל )2010- 2014(

  דירקטור, קבוצת הוניגמן )2009- 2010( )כוללת רשת קמעונאית באפנת 
מבוגרים וילדים(.

) U BANK )2005-2002 -דירקטור, בנק אינווסטק  

  דירקטור, תיא תקשורת )2004-2000 (

  דירקטור, אוקיאנה )2001-1997 (

  בוגר קורס הדירקטורים ב"להב", אוניברסיטת תל אביב )2017(

תפקידים ציבוריים

  יו"ר הוועד המנהל- תיאטרון "גשר")2008- 2011(,חבר הוועד המנהל וועדת הכספים )2011-הווה(
  חבר הוועד המנהל וועדת הביקורת, מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל אביב )2017- הווה(

  חבר הוועד המנהל, ביה"ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה- ירושלים )2005-הווה(
  חבר הוועד המנהל, נא לגעת )2018- הווה(

  חבר הוועד המנהל, עמותת "העטלף"- שייטת 13 )2020-הווה(
  חבר וועדת ההיגוי- נבחרת הדירקטורים החברתית )2018- הווה(

)TEL AVIV UNIVERSITY PRESS)2004- 2021 חבר הוועד המנהל  
  חבר צוות ההיגוי, החממה ליזמות חברתית, המכללה האקדמית ת"א-יפו )2018-2013(

  חבר הנהלת מיח"א ת"א, מחנכי ילדים חרשים )2011-1999(
  יו"ר דוקאביב- פסטיבל הסרטים הדוקומנטריים הבינלאומי )2005- 2007 (

  יו"ר איגוד השיווק )המפרסמים( הישראלי )2003-2000 (

  מייסד ויו"ר מועדון מנהלי הדור החדש של המרכז הישראלי לניהול )המי"ל( )2003-1998(

  יו"ר ההתאחדות הישראלית לצלילה )1991- 1994(
כללי

מצב משפחתי: נשוי + 3 ילדים

אזרחות: ישראל וארה"ב )לידה(
03.22
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תאריך: מאי 2022
לכבוד

פז חברת נפט בע״מ (לתלו: "מחברה")

הנדון: מצמרת מועמד לבקתה כדירקטור בחברח ציבורית נסחרת בישרא ל
על פי חוק מחברות, מתשג״ט   1999 (למלן: "מחוק")

אני, הח״מ, צאיג חזי נושא ת.ז. 056599996 תושב ישראל, שמענו שד׳ העם הצרפתי 28 רמת-גן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה 
לניירות ערך בתל אביב בע״מ.

2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת 
מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה 

זו, מפורטות בנספח א׳ המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ״ל, בנוסח ה

במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח אי.
4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ,

בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
5. הנני בעל ״כשירות מקצועית״ ״ומומחיות חשבונאית ופיננסית״ , בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור 
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו ־ 2005 (להלן: ״תקנות מחברות״); הוראות 

תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב׳ להצהרתי זו.
6. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):

בוגר בכלכלה בחשבונאות אוניברסיטת בן גוריון משנת 1988 ורו״ח מוסמך משנת 1990
___________ _______________, משנת מוסמך ב___________________, אוניברסיטת

תארים נוספים:

7. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג׳ להצהרה זו.
8. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכהן 

כדירקטור.
9. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטוב ה
ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים 
תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 54 2

לחוק), אודיע על כך מיידית ליו״ר הדירקטוריון ולחברה.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי 
התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם 

ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.
11. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

c ת.ז. שם 7



קורות קייס

חזי צאיג שם :
שד׳ העם הצרפתי 28, רמת גן  כתובת: 

בית - 5759931־03 טלפון: 
056599996 מס׳ ת.ז.: 

hezi.zaieg@gmail.com דואר אלקטרוני :
נשוי ־4 4 מצב משפחתי :
28.9.1960 תאריך לידה: 
חיל רפואה שירות צבאי:

השכלה :

אוניברסיטת בן גוריון בנגב - תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה .
רואה חשבון מוסמך החל משנת 1990.

האוניברסיטה הפתוחה - הכשרה כמגשר.
אוניברסיטת בר אילן - קורס בפירוקים, הקפאת הליכים ופשיטות רגל.

מקומות עבודה:

יו״ר חברת דואר ישראל בע״מ. (במשרה חלקית ) 12/2021־2013
חברת דואר ישראל הינה חברת הקמעונאות הגדולה במשק 

מבחינת פריסת הסניפים. לחברה 1300 נקודות שירות ברחבי 
הארץ הכוללות סניפים, נקודות מסירה ומרכז לוגיסטי המתפרס ע ל

כ־ 50,000 מטר ומשנע כ־70 מיליון חבילות. בין לקוחותינו נמנים, 
אמזון, אליבאבא, קיינאו, נקסט, אסוס, שי-אין. (הרחבה להלן)

צאיג זוהר השקעות בע״מ־ מנהל פעיל.
חברה העוסקת במתן ייעוץ והשקעות.

מנהל מרכז ההשקעות ויו״ר מנהלת מרכז ההשקעות־ משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  2/2013־2005
(הרחבה להלן).

החברה הממשלתית לתיירות ־ מנהל כללי (הרחבה להלן). 2005־1997

החברה לפיתוח חוף אילת - יושב ראש הדירקטוריון( הרחבה להלן). 2000־1998

משרד רואה חשבון - שותף בכיר. 1997־1992
בתוקף תפקידי עסקתי בביקורת חיצונית ופנימית של חברות ציבוריות,רשויות 
מקומיות,בקורת פנימית בבנק מסד התמחות במיסים ובחוק לעידוד השקעות הון, קופות גמל ,

ותיקי השקעות של רשויות ממלכתיות.

יועץ שר התחבורה. 1992־1991

משרד רו״ח קוסט לב ארי את פורר - התמחות במיסים וביקורת חיצונית בחברות ציבוריו ת 1991־1989
ופרטיות.

mailto:hezi.zaieg@gmail.com


עיסוקים נוספים בהווה:

רני צים מרכזי קניות בע״מ- דירקטור וחבר ועדות כספים, ביקורת ותגמול. 
החברה עוסקת בייזום, הקמה וניהול של מרכזי קניות ברחב י

הארץ. החברה הקימה ומפעילה ב-10 מרכזים מסחריים (קניונים). 
יו״ר הנהלת רשות נחל הירקון.

קנהייטס בע״מ - דירקטור ושותף .
החברה עוסקת בגידול, ייצור קנאביס רפואי ושיווק בשותפות עם 

קיבוץ עין זיוון.

עיסוקים נוספים בעבר :

קבוצת א. דורי אחזקות בע״מ - דירקטור וחבר ועדות כספים, ביקורת ותגמול .
החברה עוסקת בהקמה וניהול של מרכזים מסחריים (קניונים) 

והקמה של אלפי יחידות דיור.
מנורה מבטחים פנסיה וקופ״ג בע״מ - דירקטור 
חבר בועדות כספים, תקציב, ביקורת ותגמול.
מנורה מבטחים החזקות בע׳׳מ - דירקטור.
מנורה מבטחים ביטוח בע״מ - דירקטור.

חבר ועדת השקעות נוסטרו־ מנורה מבטחים ביטוח בע״מ. 
החברה לפיתוח יפו העתיקה - סגן יושב ראש הדירקטוריון.

יו״ר מנהלת פיתוח התיירות בקיסריה־ איגום תקציבים ממשרדי ממשלה והשקעתם בעבודות 
פיתוח גן לאומי קיסריה. היקפי תקציב של כ - 500 מילון ₪.

חבר מנהלת פיתוח גן לאומי בית שאן - עבודות בהיקף של כ - 400 מיליון ₪.

שפות :

עברית, אנגלית, ערבית וצרפתית.

חברת דואר ישראל בע״מ - פרופיל החבר ה

חברת דואר ישראל הינה חברת הקמעונאות הגדולה במשק (מבחינת פריסת הסניפים). 
לחברה 1300 נקודות שירות ברחבי הארץ, הכוללות סניפים ונקודות מסירה.

החברה מעבירה כ 70 מיליון חבילות בשנה, אשר מגיעות למרכז הסחר למיון וחלוקה, וכ־ 355 מיליון מכתבים בשנה לכל 
חלקי הארץ. בין לקוחותינו נמנים, אמזון, אליבאבא, קיינאו, נקסט, אסוס, שי־אין.

מרכז הסחר הינו מהגדולים והמתקדמים ביותר בישראל, וגודלו כ - 50,000 מטר כלל המתחם.
35 מיליון ביקורים בשנה. עובדי חברת הדואר מגיעים לכל בית אב במדינה, בתדירות של לכל הפחות 2-3 פעמים בשבוע .

לחברת הדואר יש כ 600 רכבים תפעוליים.
החברה מספקת שירותים שונים בסניפיה לקבוצות אוכלוסייה שונות ומגוונות במדינה, כגון שירותים בנקאיים מסוימים 

למסורבי בנקים, אוכלוסיות מיעוט, עובדים זרים.
אפשרויות תשלומים שונים, אגרות, העברת בעלות ועוד.

לחברת הדואר מרכז מיון וחלוקה ארצי, הגדול בישראל, הממוקם בקריה הדוארית מודיעין .
ישנם עוד 9 מרכזי דוואו־ים (האבים).
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מרכז ההשקעות - משיד התעשייה ממסחר והתעסוקה - פרופי ל

מרכז ההשקעות מופקד על עידוד יוזמות כלכליות להשקעות הון פיזיות בתעשייה בישראל, הקמה והרחבה של מפעלים 
תעשייתיים, מפעלי הייטק, מבנים לתעשייה, מרכזים לוגיסטיים, דירות השכרה למגורים, בתי מלון, צימרים ואטרקציו ת

תיירותיות. המטרה הינה שהם יהיו מתקדמים בעלי תחרות ברמה הבינלאומית ובעלי תרומה למשק הישראלי.
תקציב מרכז ממשקעות לשנת 2012 : כ-1.3 מיליארד ₪.

עיקרי עיסוקיו של המרכז

רגולציה, פיקוח ובקרה תקציבית, הנדסית ולוגיסטית.
בדיקה ואישור של פרויקטים במסגרת מנהלת מרכז ההשקעות בהיקפי השקעה מצטברים של מיליארדי שקלים 

במסלול מענקים ובמסלול חלופי( פטור ממס).
בדיקה ואישור בקשות במסלול תעסוקה בהיקפי העסקה של מאות מיליוני שקלים.

קידום חקיקה ובניית כלים חדשים למען התעשייה בפריפריה ובכלל.
עבודה שוטפת מול גורמי ממשלה כדוגמת: אגף תקציבים, רשות המיסים,משרד ראש הממשלה, משרד התיירו ת

ועוד.
קיום קשר מתמיד עם מאות יזמים, נציגי חברות, משקיעי חוץ, רשויות מקומיות, משרדי רואי חשבון, משרדי עורכי 

דין ועוד.

רשות גחל מירקון- יו״ר מגמלת הרשו ת

רשות נחל הירקון עוסקת בתחומי ניקוז הנחל, שיקום אקולוגי של הנחל והכשרתו לצורכי קיט ונופש, הכנה וביצוע של 
תוכנית אב.

החברה הממשלתית לתיירות - פרופיל חברה

תקציב מחברה עמד לאורן משנים בין 300 - 650 מיליון ₪ לשנת.
ניהול מערך פרויקטים בתחום התשתיות בפריסה ארצית במאות אתרים ובהיקף תקציבי של מליארדי ₪ .אחראי על ניהו ל
כספי החברה לרבות ניהול הנכסים וההשקעות של החברה. החברה הקימה וניהלה את מנהלות פיתוח התיירות בגן לאומי 

קיסריה, גן לאומי בית שאן ובנצרת בהיקפי תקציב של מאות מליוני ₪ והעסקת מאות עובדים .

החברה לפיתוח חוף איל ת

החברה עוסקת בשיווק קרקעות למלונות ואטרקציות באילת ומבצעת את כל עבודות הפיתוח באזור התיירותי באילת. 
בתוקף התפקיד לקחתי חלק פעיל בוועדה המשותפת למינהל ולמשרד התיירות וחברבמנהלת ההשקעות של משרד התיירות.

&
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לכבוד

פז חברת הנפט בע״מ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכתו בדירקטור גחגרה

f 1 016אני הח״מ׳XU 6/^ L לז^/ -.לד  >>/<־ ׳ ח ען
תאריך לידה שם משפחה שם פרטי מס׳ תעודת זהות

מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, 

כדלקמן:

1. הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות, התשנ״ט - 999 1

(להלן: "החוק"), כמועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בחברה.

2. אני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור/ית בחברה ואני מאשר/ת כי:

2.1. לא הוכרזתי כפושט/ת רגל, אינני קטין ואינני פסול/ת דין.

2.2. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות 

להלן:

2.2.1. בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל״ז־1977; 290־297 (עבירות 

שוחד שונות כמפורט בחוק הנ״ל);392 (גניבה בידי מנהל); 415 (קבלת דבר במרמה);-420 

418 (זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף);422 (שידול במרמה); 423 (רישום כוזב במסמכי 

תאגיד);424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד); 424א׳ (אי גילוי מידע או פרסום מטעה על 

ידי נושא משרה);425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד); 426 (העלמה במרמה); ו־ 428־27 4

(סחיטה).

2.2.2. בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ״ח־1968: 52ג ־ 52ד 

(שימוש במידע פנים); 53(א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו־54 (תרמית בקשר לניירות 

ערך).

2.2.3. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלי ם

בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.

2.2.4. הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 2.2.1 עד 2.2.2 לעיל ,

אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמ ש

כדירקטור/ית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש 

שנים מיום מתן פסק הדין.

2.3. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית ל א

הטילה עלי אמצעי אכיפה מנהלית האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית. לעניין זה ,

"אמצעי אכיפה" ו־ "ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3 . להלן פרטים אודות כישורי:
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3.1. השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכש ה

והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם:

Un6!- רl dhX_   Ma׳
;Akok_  ko ?   '‘'J/jrf Jyj\ 
r ץןרס .

3.2. ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ״ל ב- 5

השנים האחרונות:

Qj1 X f) 1?י__ Q_>) (.נ  
Mu  /M. __פ_ט2 I *' ץי\

_ י®-  C3דךM__   ועי)
כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד:

Jh l <fl'0/.. 4 3/ /!דק

4. לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החבר ה

ולגודלה - הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי 

כדירקטור/ית בחברה.

5. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי המפורטים לעיל מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון 

החברה לקבוע כי הנני "בעל כשירות מקצועית" (כהגדרה זו בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאי ם

ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס״ו -

.(2005

אני בעל כשירות מקצועית, ולהלן פירוט ניסיוני, השכלתי וכישוריי הרלוונטיים: 
X 0 - /די?

6. אם עד לתום כהונתי כדירקטור/ית בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה 

לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית בחברה, אודיע על־כך מייד לחברה.

7. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור נעשית בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי זו תפורסם ותמצא 

לעיון במשרדה הרשום של החברה.

ולראיה באתי על החתום היום 17 במאי 2022

חתימה:



קורות חיים־ אבי גו חמו

תאריך לידה: 15.12.1953

מס׳ ת.ז: 026828616

כתובת מגורים: בורוכוב 10ק«יו«ח 1, גבעתיגס כ

טלפון: 03-6720180 טלפון נייר: 050-5331392

מצב משפחתי: נשוי + 2

משכלה

2000-2001 : תואר שני (M.A), בוגר המכללה לביטחון לאומי במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה.

1998-2000 : תואר ראשון (B.A), מדעי המדינה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

1995-1996 : הנדסאי תעשייה וניהול, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.

קורסים מקצועיים

=> 2010 : קורס ניהול עסקי בכיר- תוכנית "להב", הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב. 

=> 2009 : קורס למנהלים בכירים, המרכז הבינתחומי הרצליה.

=> 2007 : קורס ניהול פרויקטים לבכירים- המכללה למינהל.

=>  2004 : קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה שלב ב׳, המרכז הישראלי לניהול 
(המי״ל).

=> 2003 : קורס לדירקטורים ונושאי משרה מכירה, המרכז הישראלי לניהול (המי״ל).

=> 1998 : קורס לפיקוד וניהול בכיר המכללה לקצינים בכירים מ״י.

שירות צבאי

1979־1972: צה״ל /חיל התותחנים

שירות בחיל התותחנים בתפקידי פיקוד באגד ארטילרי. שחרור בדרגת סרן

ניסיון מקצועי ניהולי

2016־2011: מנהל הרשות להגנת עדים

כפיפות לשר לביטחון פנים



במסגרת התפקיד:

=> השלמת הקמת הרשות והפיכתה לרשות מבצעית.

=> ניהול תקציב הרשות.

=> להחליט אם לכלול עד מאוים בתכנית הגנה, לקבוע את פרטי תכנית ההגנה המתאימה 
לעד מוגן, לספק הגנה וסיוע לעד מוגן בהתאם לתכנית ההגנה שנקבעה בעבורו ולערו ך

הערכת סכנה מעודכנת בקשר לעד מוגן, והכל לפי הוראות חוק זה.

=> לפתח, בהתייעצות עם המשטרה, תורה מקצועית כוללת להגנה על עדים מאוימים (בחו ק
זה־ התורה המקצועית), לרבות אמות מידה להערכת הסיכון הנשקף להם, וכן שיטות 

ואמצעים להגנה על עדים מאוימים ועל בני משפחותיהם לפי הצורך.

=> לקבוע, יחד עם המשטרה, נוהלי שיתוף פעולה לעניין אבטחת עדים מאוימים וחלוקת 
האחריות להגנה על עדים כאמור בין המשטרה לבין הרשות וכן הגדרת רמות אבטח ה
שונות לעדים מוגנים לעומת עדים מאוימים שלא נכללו בתכנית הגנה (בחוק זה־ נוהלי 

שיתוף הפעולה).

=> לפעול, בשיתוף עם ועדת ההיגוי והמשטרה, להגברת ביטחונם של עדים, לחיזוק החובה 
האזרחית של שיתוף פעולה וסיוע לרשויות אכיפת החוק בגילוי עבריינים והבאתם לדין ,

ולקידום יוזמות חקיקה והסדרים הנדרשים לצורך המטרות האמורות.

=> לקדם, בתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, שיתוף פעולה עם מדינות אחרות או 
עם רשויות מוסמכות זרות בתחום ההגנה על עדים, ובכלל זה ליזום ולסייע ככל הנדרש 

בקידום התקשרויות והסכמים בנושא.

2007-2011: משטרת ישראל/ ראש אגף התגועה (דרגת גיצב)

כפיפות ישירה למפכ״ל

ראש אגף התנועה אחראי על כל מערך התנועה במשטרת ישראל המונה כ- 2,200 שוטרים וכ -
10,000 מתנדבים בפריסה ארצית. עיקרי התפקיד כוללים:

=> אחריות, ניהול אגף התנועה תכנון וביצוע תקציב חוץ כגון הרשות הלאומית בהיקף של כ־ 
110 מיליון ₪, ניהול התקציב, מעקב ובקרה, תכנון מול ביצוע הכולל דיווחים עיתיים מול 

משרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והמשרד לביטחון פנים.

=> אחריות כוללת לתכנון וניהול בניין הכוח של משטרת ישראל לצמצום תאונות הדרכים 
בראיה אינטגרטיבית ארוכת טווח, בהתבסס על תוכנית העבודה הרב שנתית של משטרת 
ישראל עם יעדים מדידים אשר נועדו לבחון את יעילות המערך ברמה היומית, בהיבטי ם
השונים: הטכנולוגי, ההדרכתי, התכנון המבצעי של מערך התנועה בטווח הקצר והארוך 

ועוד. התכנון מבוסס על פעילות מחלקת המחקר באגף התנועה ופעילות מכוני מחקר 
בארץ ובעולם.

=> ריכוז הטיפול בנושאי חקיקה בתחום התעבורה במשטרת ישראל ועבודה מול ועדות 
הכנסת, ועדות שרים, משרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה 

והנהלת בתי המשפט.

=> ניהול והפעלת מערך התביעות מול בתי המשפט המונה כ- 110 תובעים.

=> אחריות על כל תחום ההדרכה, ההכשרה וההנחיה המקצועית בתחום התנועה.

=> פעילות בינלאומית־ השתתפות בסיורים וכנסים מקצועיים בחו״ל כשליח רשמי ש ל
משטרת ישראל בתחומים מבצעיים ובתחום המאבק בתאונות הדרכים מול משטרות 
כגון: ניו-יורק, ג׳ורג׳יה, הולנד- שת״פ במסגרת פרויקט של האיחוד האירופאי בתחום 

חקירות עומק של תאונות דרכים ופרויקט ״שירת הסירנה״ , גרמניה, צרפת, אוסטרליה־ 
הובלת פרויקט עם מחוז ויקטוריה אשר הצליח לצמצם את מס׳ תאונות הדרכים באופ ן

משמעותי.



=> פעילות הסברה ודוברות בתחום התחבורה ותאונות הדרכים במשטרת ישראל באמצעות 
דובר אגפי וריכוז נושא ההסברה בשיתוף גורמים נוספים כגון: משרד החינוך־ שוטרות 

הזה״ב, הרשות הלאומית לבטיחות הדרכים, רשויות מקומיות, תנועות נוער ועוד.

2007־2005 : משטרת ישראל/ סגן ראש אגף המבצעיט (דרגת תת-ניצב)
אחריות כוללת לניהול תקציב האג״ט בדגש על ריכוז ותקצוב פרויקטים לאומיי ם

כגון: ההתנתקות, מלחמת לבנון השנייה ועוד.
ריכוז הטיפול בנושא האבטחה בדגש על מאויימים והגדרת סל אבטחה, כגון: ח״כ, 

שופטים, קציני משטרה ועוד.

2002-2005: משטרת ישראל/ סגו ראש אגף התנועה (דרגת תת-גיצב )
אחריות לבניין הכוח של האגף וריכוז הניהול התקציבי מול מטה משטרת ישרא ל

והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ריכוז וגיבוש עבודות המטה באגף.

1997-2001 : משטרת ישראל/ מחוז תל אביב/ מפקד מרחב ירקון (דרגת ניצב משנה )
מרחב ירקון אחראי על מרכז ת״א והתפקיד כולל לחימה בפשיעה כולל פשיע ה

חמורה תוך שילוב כל גורמי המרחב: סיור, חקירות, מודיעין, בילוש וכו׳.

1995-1997: משטרת ישראל/ מחוז תל אביב/ קצין האג״מ (דרגת סגן ניצב)

1990-1992 : משטרת ישראל? המרכז ללימודי משטרה/ מפקד קורס סמליס (דרגת סגן ניצב)

שפות

=> עברית: על בוריה

=> אנגלית: רמה טובה
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נספח ג7
_______________ תאריך:

לכבוד

פז חברת נפט בע״מ ("מחברה")

הנדון: הצהרת מועמד לבהמה בדירקטור בחברה ציבורית נסחרת בישרא ל
על סי חוקהחברות, התשנ״ט -1999 (להלן: "החוק")

אני, הח״מ, אמיר ברטוב, נושא ת.ז. 023628043< תושב ישראל, שמענו שלמה המלך 27/2 הוד השרון, מצהיר ומתחייב בז ה
כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות 
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ.

2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין ,
הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימ ה

על הצהרה זו, מפורטות בנספח א׳ המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ״ל, 
בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א׳.

4. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטו ר
בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

5. הנני בעל "כשירות מקצועית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאי ת
ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו - 2005 (להלן: ״תקנות החברות״); הוראות תקנות החברות, 

בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב׳ להצהרה זו.

6. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
בוגר במשפטים ־ תואר ראשון, אוניברסיטת בר אילן משנת 1996

בוגר במשפטים - תואר שני, אוניברסיטת בר אילן משנת 2012
תארים נוספים:

7. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח ג׳ להצהרה זו.

8. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, ולא יפגעו ביכולתי לכה ן
כדירקטור.

9. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים כפי שתקבענה מזמן לזמן, וכי אמלא את תפקידי בצורה 
הטובה ביותר ולטובת החברה. כמו כן, אני מתחייב, כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו 
אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחבר ה

(כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו״ר הדירקטוריון ולחברה.

10. ידוע לי כי הצהרתי זו, תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור חברה, ובמיוחד האם מתקיימים 
בי התנאים והמבחנים לפי תקנות החברות. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו 

של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב.

11. זהו שמי, זו חתימתי העובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

ת.ז. שם



מיים

נתונים כלליים

שם: אמיר ברטוב, יליד 1968, אבא ל-4 ילדים.

ת.ז.: 023628043

כתובת: שלמה המלך 27/2 הוד השרון

נייד: 0523808851

משכלה

1986- תיכון העמק המערבי יפעת

1992- 1996- תואר ראשון במשפטים בבר אילן בהצטיינות יתירה

2005־2004 - תואר שני במשפטים בבר אילן

עבודה

1995- טרום התמחות בבית המשפט המחוזי בתל™ אביב אצל כבי הש. אסתר קובו

1996- 2016 - עו״ד שותף בכיר במשרד ליפא מאיר ושות׳

2017 - 2021 - שותף בכיר במשרד שמעונוב ושות'

2022 - שותף מייסד בברטוב ושותי, עורכי דין

מרצה בפורומים שונים, במכללות, לישכת עורכי דין ולישכת רואי החשבון.

בעל נסיון מצטבר של כ־25 שנה בתחום המשפט המסחרי בכללותו, לרבות טיפול בחברות במשבר 
וניהול חברות במשבר, הסדרי נושים, הליכי חדלות פרעון שונים וייצוג חברות, בעלים, משקיעי ם
ונושים בתחום זה וכן ייצוג וטיפול בעיסקאות מיזוג ורכישה ועיסקאות מימון מורכבות, ליווי 

חברות ציבוריות באופן שוטף ובמשברים וטיפול בליטיגציה כלכלית בחברות ציבוריות.
במהלך השנים אמיר היה מעורב בעשרות רבות של ארועי משבר עיסקיים ואישיים וביניהם ארועי 
המשבר הגדולים במשק כגון: אפריקה ישראל השקעות בשני ההסדרים שלה (בשנת 2009 כמייצ ג
מחזיקי אגרות החוב וב־2016 כמייצג של החברה עצמה), קבוצת זאבי, קבוצת אידיבי, קרדן אן.וי ,
דלק נדליץ, בית חולים הדסה, דואר ישראל, all year holding וכן שימש כאחד מנאמני מגה 

קמעונאות בע״מ שבהם עסק בניהול החברה ובהבראתה עד למכירתה לקבוצת יינות ביתן.


	חיים

	רשיון ראיית חשבון בישראל

	•	חברת הוועד המנהל באיכילוב- מרכז רפואי סוראסקי. וכן בוועדת ההשקעות.

	פירוט נסיון מקצועי:

	חברת דירקטוריון לשעבר בחברות הבאות:

	הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטורבחברה ציבורית נסחרת בישראל על פי חוק החברות, התשנ״ט -1999 )להלן: "החוק"(


	Lauri A. Hanover

	מנדון: מצמרת מועמד לכמוגח כדירקטור בחברת ציבורית נסחרת בישראל על פי חוק מחברות, מתשג״ט - 1999 (למלן; "מחוק")


	אורן מוסט

	1994 (מההקמה) - 2003 סלקום ישראל בע"מ - משנה למנכ"ל COOd

	1987 - 1988 גיבור סברינה בע"מ - מנהל חטיבת הגרבונים

	השכלה

	1977 תואר ראשון בסוציולוגיה, קולנוע וטלוויזיה, BA: אוניברסיטת תל אביב

	שירות בצה״ל

	1970 - 1974 )+מילואים עד גיל 50(

	דירקטוריונים

	תפקידים ציבוריים

	כללי

	הנדון: מצמרת מועמד לבקתה כדירקטור בחברח ציבורית נסחרת בישראל על פי חוק מחברות, מתשג״ט ■ 1999 (למלן: "מחוק")


	קורות קייס

	עיסוקים נוספים בעבר :

	שפות: 
	חברת דואר ישראל בע״מ - פרופיל החברה 
	מרכז ההשקעות - משיד התעשייה ממסחר והתעסוקה - פרופיל 
	תקציב מחברה עמד לאורן משנים בין 300 - 650 מיליון ₪ לשנת.

	החברה לפיתוח חוף אילת 
	הנדון: הצהרת מועמד לכתו בדירקטור גחגרה
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