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      קורות חיים – צחנובר יוסף דוקטור          
                 

 .3. הוא אלמן+חיפה, ב1933 באוקטובר 1-( נולד ביצהר) יוסף צ'חנובר

 השכלה
 1956 –מוסמך הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית 

 1960 -באוניברסיטה העברית הוסמך להוראה ע"י הפקולטה לחינוך 
 1967 –( LLMמוסמך למשפטים באוניברסיטת קליפורניה בברקלי )

 1971 –סיים לימודי מנהל עסקים באוניברסיטה העברית )חסר עבודת גמר( 
 1991 –דוקטור לפילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטת בוסטון 

 
 בשירות הציבורי

למשרד החקלאות. במסגרת  יועץ המשפטישימש בתפקיד ה 1968-1960בשנים 
תפקידו דאג להתאים את חוקי המנדט הבריטי לשינויים המחייבים עם הקמת 

ק להגנת הטבע, מינהל מדינת ישראל וכן טיפל בחקיקת חוקים חדשים כמו החו
 1966מקרקעי ישראל, מועצות לייצור ולשיווק של תוצרת חקלאית. בשנת 

( לצ'ילי F.A.Oנשלח ע"י משרד החקלאות וארגון המזון והחקלאות של האו"ם )
 שם הקים מועצות לייצור ולשיווק של תפוחים ושל משקה פיסקו.

תקופה זו ערך ב שימש יועץ משפטי למערכת הביטחון. 1968-1974בשנים 
דברי חקיקה חדשים לרבות ייצוא ויבוא כלי לחימה, נציב תלונות החיילים, 
זכויות נכי צה"ל. במהלך שירותו במשרד הביטחון כתב את צוואתו של דוד בן 
 גוריון והתמנה בצוואתו לשמש כחבר בתאגיד האחראי לזכויותיו הרוחניות.

ממשלת צרפת וכן טיפל  צ'חנובר טיפל בנושא החרמת מטוסי המיראז' ע"י
1974-במשלחת משרד הבטחון בפריס לאחר הוצאת ספינות שרבורג. בשנים 

. ארצות הבריתוב קנדהב משרד הביטחוןשימש בתפקיד ראש משלחת  1978
ביליון דולר בשנה. עם סיום  4-מיליון לכ 100-בתקופתו גדל היקף הרכש מכ

תפקידו הוענקה לו מדליית השירות הציבורי המצטיין ע"י מזכיר ההגנה של 
 רי הביטחון בין ישראל לארצות הברית.ארצות הברית על תרומתו להידוק קש

, שימש כמנהל הכללי של משרד החוץ והיה מעורב בשיחות 1980-1978בשנים 
 השלום עם מצרים. 

שימש כיו"ר המועצה למלחמה בסמים. בתקופה זו הוקמו הכפרים  1992בשנת 
 לנגמלים בקדימה ובמלכישוע.

מונה לשמש חבר במועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלה ומשנת  1992בשנת 
 מכהן כיושב ראש המועצה. 2014
הכושל  פרשת ניסיון החיסולש יושב ראש הוועדה לבדיקת שימ 1997בשנת 

 .ח'אלד משעלבירדן של איש החמאס 
ייצג את ישראל בוועדת האו"ם לחקירת המשט הטורקי )ועדת  2010בשנת 

תיה הועדה גיבתה את טענות ישראל ובכלל זה חוקיות ההסגר פאלמר(.במסקנו
על רצועת עזה ותפישת המרמרה בלב ים. בהמשך שימש כמוביל השיחות עם 
הטורקים, והביא לחתימת הסכם הפיוס בין ישראל לטורקיה. בהקשר זה צוין 

 לשבח ע"י ראש הממשלה.
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 שים.מונה לכהן כיושב ראש הועדה הציבורית להגנת אי 2013בשנת 
מונה כחבר מועצת הקרן הלאומית למדע ולטכנולוגיה שליד  2013בשנת 

 האקדמיה הלאומית למדעים.
מונה לשמש יו"ר הועדה לבחינה וליישום דוח השופט טירקל  2014בשנת 

להתאמת המשפט ומערכות החקירה בישראל לעקרונות המשפט הבינלאומי 
 ההומניטרי.

ה להציע מסגרת לתפקודו של הקבינט עדה שתפקידומונה כחבר בו 2016בשנת 
 המדיני בטחוני.

מונה לייצג את ישראל בשיחות הפיוס עם ממשלת פולין בעקבות  2019בשנת 
המשבר שפרץ לאחר שנחקק החוק המאפשר העמדה לדין פלילי בשל פרסומים 

 פוגעניים בקשר לשואה.
 במגזר הכלכלי

גם כיועץ משפטי לחברת כימיקלים לישראל  שימש צ'חנובר 1970-1974בשנת 
וסייע לשר הפתוח לגבש את המבנה המשפטי והארגוני של קבוצת החברים 

 שהופרדה ממשרד הפתוח.
החברה הכלכלית לישראל  – PECכיהן בתפקיד נשיא חברת  1981-1995בשנים 

ראש -יורק ששימשה כזרוע ההשקעות של קבוצת אי.די.בי. וכסגן יושב-בניו
 ניו יורק.  בנק דיסקונטהמנהלים של  מועצת
שימש בתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של בנק דיסקונט  1995-2001בשנים 

 שראל. בישראל וחבר הועדה המייעצת של בנק י
. בתקופה אל עלכיהן בתפקיד יו"ר מועצת המנהלים של  2001-1995בשנים 

זאת הוצאה החברה ממעמד של כינוס נכסים למעמד של חברה מסחרית רגילה 
 ונעשו בהמשך ההכנות להפרטתה.

 שימש כשותף כללי של קרנות הון סיכון "אתגר". 1995-2010
צ'חנובר חבר כיום במועצות המנהלים של התעשיה האווירית לישראל, הראל 

 ביטוח והשקעות ומפעל הפיס.
 פעילות קהילתית

 חבר בלשכת עורכי הדין בישראל וניו יורק.
ישראל, המפעילה מרכזים קהילתיים באשקלון –"קרן אלי ויזל"גזבר ומזכיר 

 נערים ממוצא אתיופי. 1,000-ובקרית מלאכי למעלה מ
 לסיוע לנכי צה"ל ולמשפחות שכולות, קרן איסלרראש -יושב

 חבר מועצת המנהלים של מוזיאון ישראל בירושלים.
 חבר במועצת יד ושם.

 שליד האקדמיה למדעים. –חבר בקרן הלאומית למדע 
כז דיין ללימודי המזרח משמש כיושב ראש חבר הנאמנים של מר 2013 -מ

 התיכון באוניברסיטת ת"א.
 שימש כחבר בעמותת קרן רש"י. 2014מהקמתה ועד אוקטובר 

 חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטאות באר שבע, הטכניון ותל אביב. 
 חבר בחבר הנאמנים של מוזיאון תל אביב.

 דירקטור באגודה לגנטיקה קלינית.
 אותות 
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יורק, מאוניברסיטת -מהסמינר היהודי התאולוגי של ניוקיבל דוקטור לשם כבוד 
בוסטון, מאוניברסיטת בר אילן, מהטכניון בחיפה ועמית כבוד מהמכללה 

 האקדמאית להנדסה בירושלים.
 הוענקה לו מדלית השרות המצטיין של משרד ההגנה האמריקאי. 1980בשנת 
 מונה כחבר באקדמיה הצרפתית למדעי הרוח. 1993בשנת 
לדרגת  2014-ששודרגה ב לגיון הכבוד הצרפתיהוכתר בעיטור  2010במאי 

Commandeur. תואר יקיר בית החולים רמב"ם בחיפה.  2010שנת ב 
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