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 מידע לחברים 

 12.9.2019לקראת אסיפה ביום חמישי   –מועמדים לדירקטוריון הכלכלי  

 

 

 נמרוד וידן 

 , חבר נען, נשוי לשירה ואבא לרותם, כרמל ואלה.44אני בן 

השנים האחרונות אני עובד כמנהל פיתוח עסקי, שיווק ומכירות בחברה שוויצרית העוסקת  10 -ב
 בתחום המינרלים, המחצבים וחומרי הגלם.

תחום זה נוגע כמעט לכל ענפי המשק )תעשייה, חקלאות, מים ואחרים(, מה שנתן לי את ההזדמנות 
 להכיר לעומק מגזרים וענפים רבים ומגוונים בארץ ובחו"ל.

כמו כן יש לי תואר ראשון ושני במנהל עסקים אשר השלימו לי את הרקע התאורטי לעיסוק שלי 
 ונתנו לי כלים נוספים להתמודדות עם אתגרים.

בתקופה האחרונה פעלתי להגדיל את מעורבותי בכל הקשור לתחום העסקי בנען ובמסגרת כך  
מנהל עסקי וסיימתי קורס  כנית האסטרטגית העסקית, התמודדתי לתפקידועסקתי בנושא הת

 מרכזי משק ברופין.

מועמדותי לדירקטוריון נען באה מתוך תחושת אחריות, אכפתיות ושליחות ומתוך הרגשה שאני 
 כלכלי של נען.-סיוני לתחום העסקיייכול לתרום מהידע שלי ומנ

תף פעיל אני רואה בכך הזדמנות בשבילי ללמוד לעומק את הנושאים שעל הפרק ולהמשיך להיות שו
 ת המדיניות והחזון, בפיקוח ובקרה על בעלי התפקידים ובשמירה על האינטרסים של נען.יבהתווי

 אשמח לקבל את אמונכם ותמיכתכם במועמדותי.

 

 

 נדב סיני

 .שנה 15גר בנען קרוב ל  נשוי להדר שחר באושר עם ארבעה ילדים.

במנהל עסקים ובוגר קורס דירקטורים ונושאי משרה    MBAמהנדס תעשיה וניהול ובעל תואר שני  
 בכירה מטעם  אוניברסיטת בן גוריון.

 כיום עובד בחברת אלביט מערכות , חטיבת מודיעין , כראש תחום תפעול בהנדסת מל"טים:

 קבלני משנה בהנדסה  –ניהול מיקור החוץ  •

 גוניים ,הובלת  תהליכים עבודה, ותהליכי הוזלת עלויות פיתוח.ניהול ושיפור תהליכים אר •

 ניהול תקציבים •
 

בעברי עסקתי בתחום ניהול הפרויקטים בחברות הייטק וסטרטאפ מתקדמות בתחומי אבטחת 
 מידע וטכנולוגיה מתקדמת.

 ויכולת יזמית.אני מביא לתפקיד ראיה עסקית וכלכלית לטווח ארוך, יכולת ניתוח כדאיות כלכלית  
 

 מאמין בריצה למרחקים ארוכים.
 

נען היא ביתי, ואני רואה במעורבות בחיי הקהילה כנושא חשוב ביותר ורצוני לתרום מיכולותיו 
 ומהידע שצברתי לטובת הקהילה, לטובת עתידינו ועתיד ילדינו. 
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 רן ורדי  

   . 41, בן נשוי לטיני ואב לנעמי וגדעון

כול חיי הבוגרים הוקדשו לשירות בצבא ההגנה לישראל ובקהילת המודיעין. במסגרת שירותי  
ביצעתי מגוון רחב של תפקידים מבצעיים ופיקודיים. תפקידים אלו מאופיינים באחריות, ניהול 

 סיכונים מורכב ותכנון קפדני.  

דית בניהול משברים במהלך השירות למדתי תואר ראשון במנהל עסקים  וביצעתי תוכנית ייחו
 ל )גרמניה(. "בחו

נען נמצאת בתקופת זמן מאד משמעותית בעיצוב עתידה, אופייה ואורחות חיינו. אשמח להיות חלק 
  .בתהליכים אלו ולתרום מניסיוני ויכולתי לבית נען

 

 

 עדי שרון  

 נה. ורוני בת ש 3.5אלה בת  -נשוי לתמר ואב לשתי בנות  35בן 

דסה כימית עם התמחות בטיפול בשפכים ומים . עבדתי כמה שנים במהלך בעל תואר ראשון בהנ
 פרויקטיםדליה כמנהל  - התואר ובסיומו בטיפול בשפכים ובחמש שנים האחרונות עובד בחברת ארד

 מערכות לניהול חכם בתחום המים , החשמל והתשתיות - של מערכות קריאה ובקרה מרחוק 
(G.I.S).   ל( , "אגודות חקלאיות , מועצות אזוריות )וחכ -במגזר הכפרי עובד ברב חלקי הארץ

 . קיבוצים , אגודות מים מרחביות וחברות מים פרטיות

בנען עשיתי מספר תפקידים חברתיים )הדרכה( ואני חבר ועדת הביקורת של אגודת המים מימי 
  . איילון )בה חברה נען(

 .ושאים העסקיים והאתגרים שעומדים בפניי נעןרוצה ונכון לתרום לנען מהידע והניסיון שצברתי בנ

 

 

 דרור חלאוה 

 

 , נשוי לגוני גורן ואב ללביא.31בן 

. בעל  HP INDIGOמהנדס מכונות בהכשרתי וזהו עיסוקי המרכזי. עובד כעת כמתכנן בפיתוח של 
אפ ועבודה בחברות קטנות ותאגידים עתירי ידע. צברתי  -ניסיון בהקמה ותפעול של חברות סטארט

תאגידים. עוסק בהדרכה פיננסית   תומתודולוגייניסיון בניהול, שיווק, וועדות היגוי, בניית תהליכים  
  הן למשפחות והן בסדנאות.

מקווה לתרום לוועדה הן מהיכולת והניסיון הטכנולוגי שלי והן מזווית ראיה נוספת שאין מקורה 
 בקיבוץ.

שמקורות בית זה יצמחו במהרה ובאופן משמעותי לטובת אני רואה בקהילת נען ביתי ושאיפתי היא  
 כולנו.


