ואלה שמות פקידי הממשל הבכירים ונציגי הציבור לשעבר שעברו לעבוד עבור
משפחת עופר ויצחק תשובה (רשימה חלקית):
עברו למשפחת עופר:


כרמל ורניה – לשעבר המדען הראשי – מונה ליו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל "טאואר סמיקונדקטור" של משפחת עופר.



יוסי בכר – לשעבר מנכ"ל משרד האוצר – נתן שירותים
ל"כימיקלים לישראל" של משפחת עופר כשותף משרד רואי חשבון.



אוהד מראני – לשעבר מנכ"ל משרד האוצר – מונה ליו"ר בז"ן של משפחת עופר.



אברהם (בייגה) שוחט – לשעבר שר האוצר – מונה לדירקטור "כימיקלים לישראל"
ודירקטור בבנק "המזרחי" של משפחת עופר.



ויקטור מדינה – לשעבר מנכ"ל משרד האוצר –מונה למנכ"ל "בנק המזרחי" של
משפחת עופר.



אבשלום פלבר – לשעבר סגן הממונה על אגף התקציבים באוצר – מונה למנכ"ל IDE
של משפחת עופר.



ניר גלעד – לשעבר החשב הכללי באוצר – מונה למנכ"ל "החברה לישראל" של
משפחת עופר.



חגי מילר – לשעבר סגן החשב הכללי באוצר – מונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת
ICGשל משפחת עופר.



רן קרול – לשעבר הממונה על התקציבים באוצר ומנכ"ל משרד האנרגיה – מונה
לדירקטור בבז"ן של משפחת עופר.



אלדד פרשר – לשעבר המשנה לחשב הכללי – מונה למנכ"ל בנק המזרחי של
משפחת עופר.



טלי ירון-אלדר – לשעבר נציבת מס הכנסה – יעוץ וייצוג משפטי למשפחת עופר
ולדירקטורית בחברת "טאוור סמיקונדקטור" שבבעלות המשפחה.



ירום אריאב – לשעבר מנכ"ל משרד האוצר – מונה למנכ"ל "כי"ל דשנים אירופה" של
משפחת עופר.



נחמה רונן – לשעבר מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה – מונתה לדירקטורית
ב"בז"ן" של משפחת עופר.



אלי גולדשמידט – לשעבר ח"כ ויו"ר ועדת הכספים בכנסת – סמנכ"ל תקשורת
ורגולציה ב"חברה לישראל של משפחת עופר.



פרופ' מנפרד גרין –ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות –הועסק
כיועץ בתשלום למפעל "תרכובות ברום" המזהם של משפחת עופר בה בעת שעבד
במשרד הבריאות.



פרופ' יונה אמיתי – מומחה למומים מולדים במשרד הבריאות ובו זמנית – מספק
חוות דעת בתשלום למפעל "תרכובות ברום" משפחת עופר.



פרופ 'יוסי ריבק – לשעבר יו"ר המועצה הלאומית לבריאות העובד – נשכר כיועץ
ל"דשנים וחומרים כימיים" של משפחת עופר.



ד"ר שלמה אלמוג – טוקסיקולוג מתל השומר ,יו"ר ועדה ממלכתית לרמת חשיפה
הציבור לכימיקלים רעילים – לאחר שקבע את הערכים המותרים לפליטת רעלים,
נשכר כיועץ למפעל "תרכובות ברום" של משפחת עופר .כאשר ביקש המפעל לפלוט
יותר מזהמים ,הזמין משרד הבריאות חוות דעת מד"ר אלמוג שקבע כי יש לאפשר
למפעל לזהם יותר.



עו"ד דוד תדמור –לשעבר הממונה על רשות ההגבלים העסקיים – הועסק כיועץ על
ידי משפחת עופר.



רענן כהן – לשעבר ח"כ ושר העבודה והרווחה – מונה לדירקטור בבז"ן של משפחת
עופר.



עו"ד משה שחל –לשעבר שר האנרגיה והתקשורת – נשכר כיועץ ע"י משפחת עופר.



עו"ד דב ויסגלס – לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה – נשכר כיועץ ע"י משפחת
עופר.



אפי אושעיה – לשעבר חבר כנסת – הועסק כלוביסט של משפחת עופר.



משה ליאון – לשעבר מנהל לשכתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה – נשכר כיועץ
ל"חברה לישראל" של משפחת עופר.

עברו ליצחק תשובה:



יורם טורבוביץ – 'לשעבר ראש לשכת ראש
הממשלה אהוד אולמרט והממונה על ההגבלים
העסקיים – מונה ליו"ר "דלק אנרגיה" של יצחק
תשובה.



ניצב גבי לסט –לשעבר סמפכ"ל המשטרה – מונה ליו"ר דיריקטוריון "דלק אנרגיה"
של תשובה.



דודי כהן – לשעבר מפכ"ל המשטרה – מונה ליו"ר "כהן פיתוח" של תשובה.



משה קראדי –לשעבר מפכ"ל המשטרה – מונה למנכ"ל "דלק פי גלילות "של
תשובה.



אודי ניסן – לשעבר הממונה על התקציבים באוצר – מונה ליו"ר "דלק ישראל" של
תשובה.



יוסי אבו – לשעבר יועץ שר האוצר רוני בר-און – מונה למנכ"ל "דלק קידוחים" של
תשובה.



משה ברקת – לשעבר בכיר מאוד ברשות לנירות ערך – מונה ליו"ר "הפניקס" של
תשובה.



גיא רוטקופף –לשעבר מנכ"ל משרד המשפטים – נשכר כיועץ ליצחק תשובה.



רונית קן – לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים שנמנעה מלעסוק בהסדר הכובל
של מונופול הגז – מונתה לדירקטורית בחברת הגז "רציו".



בן ציון זילברפרב – לשעבר מנכ"ל משרד האוצר – מונה לדירקטור חיצוני בקבוצת
"דלק" של תשובה.



אריה זייף – לשעבר סמנכ"ל משרד החקלאות – מונה לדירקטור בקבוצת "דלק" של
תשובה.



לייזה חיימוביץ – לשעבר בכירה בראשות ני"ע – מונתה לסמנכלי"ת אסטרטגיה
בקבוצת "דלק" של תשובה.



אבי יחזקאל – לשעבר חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה – מונה לדירקטור ב"דלק
מערכות אנרגיה" של תשובה.



עוזי ימין – לשעבר מנהל תחום ביטוח אלמנטרי באוצר – מונה למנכ"ל "דלק" USשל
תשובה.



מאיר יעקובסון – לשעבר מנכ"ל החברה ממשלתית שהחזיקה במניות הבנקים –
מונה לדירקטור חיצוני ב"קבוצת דלק" של תשובה.



קובי כ"ץ – לשעבר מנכ"ל משרד התשתיות – מונה למנכ"ל משותף ב"דלק אנרגיה"
של תשובה.



עוזי לוי – לשעבר סגן הממונה על התקציבים באוצר – מונה למנכ"ל "אלעד אחזקות
קנדה" של תשובה.



אייל לפידות – לשעבר יועץ לחשב הכללי באוצר – מונה למנכ"ל "הפניקס" של
תשובה.



יהודה סבן – בכיר במשרד האוצר לשעבר – מונה לסמנכ"ל הכלכלה והרגולציה של
"דלק קידוחים" של תשובה.



אבשלום פלבר – לשעבר סגן מנהל אגף התקציבים באוצר – מונה למנכ"ל חברת
ההתפלה  IDEEשל תשובה.



איליק רוז'נסקי – לשעבר מנכ"ל מינהלת מטרופולין תל אביב במשרד התחבורה –
מונה למנכ"ל "דלק נדל"ן" של תשובה.



איתן זילבגר – לשעבר מנכ"ל החברה לשירותי איכות הסביבה בישראל – מונה
למנכ"ל "דלק תעשיות" של תשובה.

מי הבא בתור?

