קורות חיים
שם :עמוס פרג'ון
קיבוץ נען
השכלה:
עמידה בהצלחה בבחינות לשכת עורכי הדין וקבלת רשיון עורך דין.
:2003
 :1998-2002סטודנט בתוכנית המשולבת לשני תארים – משפטים ומנהל עסקים.
קורס הכשרה בגישור וקבלת תעודת מגשר מאת מרכז נוה צדק לגישור.
:2001
ניסיון מקצועי:
 - 10/2020היום  :מחלקה משפטית ,התנועה הקיבוצית
מרכז את היעוץ המשפטי לתאגידי התנועה ותאגידי אפעל – ניהול מו"מ ועריכת הסכמים מול גופים
המתקשרים עם תאגידים אלה ,בנוסף ליווי בהתקשרויות מול הבנקים.
משמש כיועמ"ש של קרנות קמ"ע וחבר בועדת ההשקעות.
חבר הנהלת קרן ס.ל.ע (סיוע לפנסיה וערבות הדדית).
חבר הנהלת ניר שיתופי.
 :2020 – 2018בנק דיסקונט ,מנהל המחלקה המשפטית המלווה את פעילות החטיבה העסקית
מדובר בתפקיד הכולל ניהול צוות רחב של עו"ד וכן מס' אנשי סיוע משפטי.
הפעילות המקצועית התמקדה בביצוע ואישור  -הסכמי מימון מורכבים ,סינדיקציה ,הסכמי מקרקעין
והמחאת חיובים .מרבית הפעילות נעשית מול חברות ובהתאם לדיני הבנקאות ודיני תאגידים.
כמו כן ,במסגרת התפקיד נדרשתי להכין תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות ,הכוללות הצגת יעדים
מקצועיים ,פיתוח ההון האנושי של עובדי המחלקה וכן שיפור מערכות ,בדגש על מיכון תהליכים ,ולהציגן
להנהלת הבנק.
בנוסף ,שימשתי כנציג הבנק מול המטה להסדר קיבוצים.
 : 2018-2014בנק אגוד ,מנכ"ל החברה לנאמנות
ניהול חברת-בת של הבנק כיחידה עסקית וכמרכז רווח עצמאי.
הפעילות העסקית כללה מתן שירותי נאמנות לקרנות נאמנות ואג"ח מוסדי ,ניהול חשבונות נאמנות
לחברות ,אגודות שיתופיות ועמותות.
החברה משמשת כנאמן ל  8 -בתי השקעות מהמובילים במשק ועוסקת בתהליכי בקרת קרנות ,אישורי
תשקיפים ,מתן הנחיות לפעילות בקרנות תוך שמירת זכויות בעלי היח' וכן עבודה צמודה מול הרגולטור
המפקח.
תחת ניהולי עבדו בחברה  -יועצי השקעות ,יועמ"ש ,אנשי בקרה וכלכלנים.
 : 2014– 2007בנק אגוד ,סגן ראש מערך אשראים מיוחדים.
התפקיד כולל ניהול מו"מ עם דרגי ניהול/יועצים משפטיים לצורך גיבוש הסדרים עם חברות בעלות היקף
חוב נרחב ,עריכת חוזים ומעקב אחר ביצועם.
בנוסף ,ליווי וביקורת על פעילות משרדי עו"ד חיצוניים ,העובדים עם הבנק ,ומעקב אחר ניהול תביעות
בהיקף כספי גדול ובכלל זה הליכי פירוק חברה כינוסי נכסים והקפאות הליכים.
 2007 – 2004בנק אגוד ,יועץ משפטי במערך אשראים מיוחדים.
 :2003– 2002משרד י .שגב
התמחות בעריכת דין במשרד עורכי דין ד"ר י .שגב ושות' העוסק בתחומי ליטיגציה ,מסחרי ועסקאות.
שירות צבאי:
סיום קורס חובשים.
פיקוד ב 6 -קורסי חובש קרבי.

