צבי האוזר  -קורות חיים

השכלה:
 - 4991בוגר הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת ת"א
 - 4991בעל רישיון לעריכת דין
 - 6001לימודי תעודה ,שימור המורשת הבנויה ,אוניברסיטת ת"א (לא הושלם)

פעילות אקדמית /ציבורית.


מרצה -ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל .האוניברסיטה העברית ()6042-6042



חבר ועד מנהל – מרכז אקדמי שלם ()6042-6042



נציג ציבור בחבר הנאמנים  ,המסלול האקדמי המכללה למנהל ()6042-6042



יו"ר אגודת בוגרי הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת תל אביב.



עמית בכיר -פורום קהלת



יו"ר עמותה – היחדה למען הגולן

עבודה וניסיון מקצועי:
 – 4/6041היום :


יעוץ עסקי ורגולטורי לגופים ולחברות בישראל ולחברות בינלאומיות במסגרת פעילותן
בישראל.



יועץ מיוחד במשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'.

 – 2/604/היום  :יו"ר מועצת המנהלים מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב
 -40/6041היום  :חבר מועצת המנהלים סלע קפיטל נדל"ן
 : 9/6041 - 2/604/דירקטור חליף ונציג משקיעים ב"שידורי קשת"

: 1/6042 - 2/ 6009


מזכיר הממשלה ה41 -



מזכיר ועדת השרים לביטחון לאומי (הקבינט המדיני בטחוני)



מ"מ מנכל משרד ראה"מ



יוזם ויו"ר התכנית הלאומית "ציוני דרך" -התכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית.



יו"ר תכנית "מסע"



חבר קרן מורשת הכותל המערבי

 : 6009– 6000שותף וראש מחלקת רגולציה תקשורת ומדיה במשרד עורכי דין גולדפרב
 : 6009– 6002חבר הועד המנהל ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 : 6009– 6001חבר המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל
: 6009– 6001


חבר מועצת המנהלים קבוצת "דורי מדיה"



חבר מועצת המנהלים חברת "אוצר מפעלי ים" -נמל תל אביב

 : 600/ – 6006חבר מועצת המנהלים חברת "מקווה ישראל"
 : 6006חבר הוועדה הציבורית לבחינת עתיד שידורי הטלוויזיה החינוכית בישראל
 : 6002 -6004יזם ובעלים חברת "חדשות ישראל"

: 4999 – 4991


יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין



יו"ר מנהלת הסדרת השידורים לציבור (חבר הנהלה – האקדמיה הישראלית לקולנוע)

 : 4999יו"ר ועדת המדרוג (רייטינג) הישראלית

: 4991 – 4991


יועץ מקצועי בכיר לשרת התקשורת



מרכז פעולות משרד התקשורת לפתיחת שוק השידורים לתחרות



מרכז ועדת המנכ"לים הבינמשרדית (ועדת ברודט-וקס-לאון) לפתיחת שוק התקשורת
לתחרות



חבר הועדה הציבורית להרחבת היצע השידורים לציבור (ועדת פלד)



חבר הועדה הבינמשרדית להסדרת שידורי רדיו ארציים

 : 4991 – 499/משרד עורכי דין פנחס מרינסקי ושות'

: 4991 – 4992


יועץ תקשורת ליו"ר האופוזיציה (בנימין נתניהו) ולתנועת הליכוד



יועץ תקשורת לחברות וארגונים במסגרת חברה פרטית

 : 4991 – 4996חבר בית הדין המשמעתי לערעורים ,אוניברסיטת ת"א
 : 4992 – 4996דובר התאחדות הסטודנטים בישראל
: 4996 – 4994


עוזר מקצועי ליו"ר מועצת המנהלים – חברת עמידר



עוזר מקצועי למנכ"ל משרד העבודה והרווחה (ענייני עבודה)

שירות צבאי:
 : 4929 – 4921בית הספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל
תפקיד אחרון – מפקד יחידת הסברה
 : 4921 – 4921בסיס קליטה ומיון – מדור מיון והצבה סדיר

