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  מנהלת העסקיםתפקיד פרידה מ
  עירית שיפריס

 
 

 לחברי נען שלום,
 

להיות חלק ממשהו  ,בשרשרת הדורותלקחת חלק ; עונג לשאת בתפקיד מנהלת העסקיםהזכות וההיו לי 
 . יגדול ממני, לצעוד בעקבותיהם של סביי והורי

עם סיום . יעומדת לנגד עיניורק היא תו כשטובת נען ביצעתי או .ניגשתי לתפקיד מתוך אהבת המקום
   .על ארבע השנים האחרונות שתף אתכם בנקודת מבטיהקדנציה חשוב לי ל

 
ירשתי גם הרבה מתפקידי מנהל משק צרכני, תפקיד שהיה קיים עד סוף  2015עם כניסתי לתפקיד במאי 

)עסקים/ משק צרכני( אינו מאפשר להתמקד בניהול גיליתי שהעירוב של שני התפקידים ובוטל.  2014
ענפים שונים בעלי יעודים מעורבים:  19 -תחת ניהולי הישיר כ. בנקודת ההתחלה מצאתי כנדרש העסקים

, חלקם שותפויות עסקיות (, חשמל נען, מים יצרניחלקם יצרניים )גד"ש, השכרות עסקיות, נתא"ם, אירועים
ענפי חצר,  7)מתוקצבים שירות ענפי חלקם  (,, מימי איילוןר, שותפות פריאור)רפת בש"ן, מרכז מזון שובלי ב

יחידות סמך )נדל"ן, הנהלת חשבונות, ביגודית, תחנת דלק(, חלקם קהילתיים )-( חלקם עסקייםבריכה, אורווה
  יעודן מבחינת נען היה בלתי מוגדר )יזמים, השכרות לחברים(.אשר גזברות, תמחיר(, וחלקן פעילויות 

 

 שני דברים היו ברורים לי בנקודת המוצא: 
כדי לזהות את להפריד בין הענפים היצרניים לבין השאר יש צורך  - מרוב עצים לא רואים את היער .1

 .ולהתמקד בה השדרה העסקית
לייצר מוטת שליטה שתאפשר לנהל את הפעילויות ו הכרחי להכניס מנהלי ביניים בתחומים קריטיים .2

  .מהן בהתאמה לצרכי השעהולארגן כל אחת 
 
 :בפעילות העסקיתלהתמקד כדי צריך להסדירם ראשונים שתחומים  שלושהזיהיתי תחילת הדרך ב
גזברות, תחומי ההעמדת מערך כספים מאוחד על הרגליים. אמצעים: קליטת מנהלת כספים, איגום  .1

דוחות  -ת תוצרים מאוחדיםהתמחיר והנה"ח, הטמעת מערכת מידע תמחירית, סינכרון בין הגופים להפק
כספיים וניהוליים התומכים במעקב תקציבי ובקבלת החלטות ניהוליות. כפועל יוצא של הצעדים הללו 

בוצעה התייעלות בכ"א ועלויות המערכת קוצצו. טרם נשלמה המשימה אך מערך הכספים נמצא בדרך 
 ל מגזר.וקיימת תשתית מקצועית להפרדת העסקים מהקהילה ולתמיכה בכ הנכונה

השלמת ולמערך מסונכרן ומאוזן תקציבית. אמצעים: קליטת מנהל אשכול מקצועי  ענפי החצר חודאי .2
אוגמו הענפים מבחינה תקציבית  ,בהתאם לצעדים שהותוו. איגום ענפי החצר לתוך אשכול בינוי ותשתיות

יש תכנית עבודה להעברת הוקם מוקד שירות מאוחד, ונבלמה חריגה שנתית מתמשכת,  וניהולית
( של GIS, הוטמעה מערכת מידע גיאוגרפית )2019החשמליה והנוי לתוך מתחם האשכול עד סוף 

האשכול מנהל את ו ,המים הקריםשל חימום המים ושל  - הפרטה פרויקטי שני נוביצע כמו כןהתשתיות. 
איזון תקציבי באשכול  , לאחר שהושג2017בשנת . בוהביו המים, החשמל, הגזעבור חיובי הלקוחות 

סקים לאחריות מגזר אחריות מגזר העמ אשכולההפרטת המים, עבר של הפרויקטים  קראת סיוםלו
 מופקדים על מתן השירות לחברים.אשר ומנהלת הקהילה, 

בעקבות בחינת עלות/ תועלת של משאבי הניהול  )פנימיות וחיצוניות(.ההשכרות  תחומיהסדרת  .3
לאחריות מנהלת ממגזר העסקים תחום ההשכרות הפנימיות הועבר שהושקעו בתחום ההשכרות, 

שגיבשנו מדיניות ומחירון השכרות פנימיות שאושרו ע"י הנהלת קהילה זאת לאחר והנהלת הקהילה. 
  ולאחר תהליך מורכב של החתמת החברים על הסכמים. 

 

אולם לצורך מגוון העסקים של נען. רחבת הכנסות נוספות וה יצירת מטרה מרכזיתכהגדרתי  בתחילת הדרך
 200,000, לפיו כל החלטה מעל העסקיות בנעןאופן קבלת ההחלטות השגת מטרה זו היה הכרח לשנות את 

  תובא לאישור האספה.₪ 
החלטות  תקבללתשתית ארגונית ת בבנייתמקדתי הסדרת התחומים שגזלו משאבי ניהול, הבמקביל ל

דירקטוריון כלכלי, הכנסת יו"ר  ה של: הקמלאספה שעיקריה היוהצעה  שגיבש משימהצוות הוקם  -עסקיות
 5 -כנית עסקית אסטרטגית לואספה תהלאישור מתן מנדט לדירקטוריון להכין ולהביא כלכלי/עסקי מקצועי, 

זו העסקים מהקהילה, העברת האחריות על תקציב הקהילה להנהלת הקהילה. הצעה ה של שנים, הפרד
למהלך של  ציבוריגיבוי בקלפי ההצעה באישור ראיתי . 2016ואושרה בקלפי בנובמבר ספות באנדונה 

 כדי שיפתח ויטפח פעילות עסקית משמעותית עבור נען.הכלכלי העברת סמכויות מהאספה לדירקטוריון 
 



 
. עיכוב זה גרם 2018והושלם רק במרץ  (ע"פ החלטות נען)והדירקטורים נוהל ע"י צוות מכרזים גיוס היו"ר 

כנית העבודה, הוגשה בהתאם לת, 2017ובמקום שתוגש לציבור ביולי התכנית האסטרטגית.  הכנתב איחורל
של מגזר העסקים עבודה התכנית  , באיחור של למעלה משנה.2018באוקטובר לאישור האספה התכנית 

)גני כנען,  2019-2020ארוכות טווח מגיעות לצמתי החלטה בשנים משמעותיות ולקחה בחשבון שעסקאות 
 -כידוע .להגיע לצמתי ההחלטה הללו עם תכנית אסטרטגית מאושרתמטמנה, מפעל, פריאור(. רצוי וראוי היה 
בעקבות  המשך דיון במועד לא ידוע.נדחתה בקלפי ל 2018אוקטובר התכנית האסטרטגית לעסקים שהצגנו ב

 החלטת קלפי זו פרשו נציגי הציבור מהדירקטוריון ואני החלטתי לסיים את תפקידי עם תום הקדנציה.
 

במהלך הקדנציה. רציתי להעביר את הפעילות העסקית של  הובלתיתיארתי כאן את התהליך המרכזי שאותו 
ת את התודעה של החברים ביחס לעסקי הקיבוץ ממצב של אדישות נען ממקום פאסיבי לאקטיבי. ניסיתי לשנו

 למצב של גאוות יחידה. 
ויובאו לאישור  בתהליכי ביצוענמצאות לעסקים כנית האסטרטגית ושרשמנו בתהנקודות  מבחינה מעשית

עם אני מאמינה שו ,ממשיכהכנית האסטרטגית וליישום הת. במגזר העסקים העבודה במידת הצורךאספה 
 .יי, שיובילו הבאים אחרהמאמצים וההשקעהיגבה את וציבור יבשיל הגם הזמן 

 
לות עומק לשיפור. בכל ענף פעו, בוצעו של שינוי פורמלי בסמכויות מגזר העסקיםתהליך מיקוד בל בנוסף

 :השנים האחרונות ארבעב של מגזר העסקים מרכזייםההישגים התמצית של 
זה . למתווה הסדרה מוסכםנען נכנסה הושגה פריצת דרך ו – חורגים מול רמ"יהשימושים הסדרת ה .1

  .פותח את הדרך למימוש הזדמנויות שעד כה נחסמו ע"י רמ"י
ביצענו בחינה כלכלית/ תכנונית של פיתוח אזור התעשייה וגיבשנו , תב"ע התעשייההגשנו בקשה להיוון  .2

 . הצמיחה המרכזי של נען נדל"ן מניב הוא מנוע. וכיווני התקדמות תובנות
העלאת הכנסות נען לא' )מול האורווה( ו 16להקמת אולם אירועים גני כנען במגרש חתמנו על הסכם  .3

, ועתה יגיע יישום העסקה המתין עד כה לכניסת נען למתווה הסדרה מאושר ע"י רמ"י ממקור זה.
 .למימוש

 להפעלת המטמנה.   הסכםהארכת הבתמורה לשיפור תקבולי נען מו"מ עם חברת גרין לל מטמנה: נכנסנו .4
. מרשות המיםספק קולחין מרחבי מעמד של  תקבלל מימי איילוןבמסגרת אגודת המים התנענו פעילות  .5

החקלאות שלנו ואף  תהשקיישיבטיח את  ,מיליון קוב( 4) נען הגדולמאגר  המיזם יכלול גם פיתוח של
 האספה כשיבשיל. הנושא יובא לאישור .חולל הכנסות בטווח הארוךי

דפוסי  שהטמיע דירקטוריוןהפכנו את הענף לתאגיד )אגש"ח(, הקמנו : נתא"םפעילות להבראת ביצענו  .6
החברה מותגה ם בכ"א, והתייעלות ארגונית וצמצ בוצעה, ומינה מנכ"ל חדש ניהול תקינים ומקצועיים
, בנוסף לפיתוח החברהכאופק  תשתיותפיתוח ה בתחומי לנישת שוק חדשמחדש ופועלת להיכנס 

 . לפעילותה בתחום החקלאות
 לעיבוד שטחי גזר.עם קיבוץ גזר נען שותפות גד"ש  -גד"ש ג"ןהקמת  .7
 .לדרישות חוק ההתיישבותבשטחינו הסכמי העיבוד החקלאיים  נו אתתאמה .8
ציבור שמניבה לנען הכנסות ומממנת את הטיפול בגגות מבני  על גגותראשונה רית אה סולביצענו עסק .9

 .נמצאות בבחינהחלופות שהתיישנו. עסקה סולארית שנייה תבוצע בהקדם, ה
צורך בסיס נתונים ל ה שלהקמ -חוק המיסוי החדש בקיבוציםביצענו התאמות שנדרשו כתוצאה מהעברת  .10

 .מס הכנסה וביטוח לאומילדיווח 
העברת נו את לספרי נען והפסקיזמים מחוץ  80 -כ נוהסדר -מורכבים בתחומי הכספים ביצענו שני צעדים  .11

ביאו לחיסכון בעלויות המערכת, לצמצום החיכוך בין החבר לקיבוץ, הקיבוץ. צעדים אלו לשכר עובדי החוץ 
 ולהרחקת סיכונים מספרי החשבונות של הקיבוץ.  

 
 
 

 : לסיכום
לעבוד איתם. יתה לי הזכות ישה לעובדיםואני מודה לכם על האמון שנתתם בי. אני מודה מכל הלב למנהלים 

, תודה לחברים ששירתו כדירקטורים וכנציגי ציבור בפורומים השונים ותורמים ממרצם ומיכולתם וללא תמורה
 לטובת נען.  והכל

 תודה לחברים נוספים אשר ללא מינוי פורמלי סייעו, ייעצו, נתנו ביקורת בונה או פשוט מילה טובה. 
 ן כלכלי ועתיד איתן. בכל פעולותיי הנחה אותי הרצון לאפשר לנען חוס

  ולצוות הניהול כולו.אני מאחלת הצלחה לניב רונן המחליף אותי בתפקיד 
 

                                                                                                           מאחלת לכולנו הצלחה בהתמודדות עם האתגרים שלפנינו ובתוכנו. 
 

 עירית שיפריס אשל       


