
 
 

20.2.19 
 לחברי וחברות קיבוץ נען שלום,

 
 קיבוץ, אני מבקש להציג את עצמי בקצרה.כמועמד לתפקיד מנהל הקהילה ב

 
 מי אני?
  .חבר ובן קיבוץ רמת הכובש, אשר מסיימת י"ב החיילת וליגל לילךל אב, 51בן  תמיר כהן

 בהן פעלתיבכל המסגרות  .יהיכאיש של עש עבדתי בעבר מגדירים אותיבמקומות בהם 
 .יחסים אנושיים –ובעיקר  וצוותים ממוקדים פעולה תופייש של דרךב האמנתי

 
 סיוני ותפישת עולמי כמנהל קהילה:ינ

  , תפקיד אליו נבחרתי פעמיים.קהילה בקיבוץ רמת הכובשהניהול בשנים  8אני מסיים כמעט 
יה תאמפ בי ישעם הזמן גיליתי שו, ומצבים תחומיםמגוון של למדתי להתמודד ולהכיל 

אני רואה אדם  ,מנהל קהילהאת עצמי כ ובוחןכשאני עוצר לרגע  .סיטואציות ואנשיםל
 ובמקביל יודע ליישם החלטות. אוזן קשבת, מייצר שקיפות, אמינות וסימפטיה שמשמש

כל השיקולים  יםכל הטענות, נשקל נבדקותש לאחררק  מתקבלת החלטה כללתפישתי, 
רה זה קוו שביעות רצונו של חברשלא למתקבלות החלטות  יתים. לעהאפשריותכל  חנותונב

החלטות שקוף, אובייקטיבי, נטול שיקולים ואינטרסים זרים  שתהליך קבלתלמדתי . לא פעם
 .בדרך עניינית קונפליקטים נהלל קל מאודמ לב מלא, שמתבצע בתום

וניהלתי את  ברמת הכובש ובהמשך הקמתי"דורם "ניהלתי את מחלקת הייצור במפעל  בעבר
 שבבעלות הקיבוץ.  םרועיהאגן  –אן" ק"צבר" השייך ל"גן הפקייטרינג 

 
 תחומים בהם עסקתי כמנהל קהילה:

 נהלת החינוך הצומחת ודרכי עבודתה.שינוי ארגוני של מ   •

צוותים ס כגוף מגיי ,שינוי בתפיסה של מקום התרבות בקיבוץנהלת תרבות והקמת מ   •
 של כל שכבות הציבור.והשתתפות פעילים 

 יחידות דיור. 74נהלת התכנון והדיור שהקימה שתי שכונות הכוללות מ  אחריות על  •
 קליטת כמאתיים חברים חדשים בעזרת צוות צמיחה דמוגרפית. •
 הכנת נוהל סיעוד והקמת קרן ביטחון פנימית. •

 .םהקמת מועדונית ופעילויות יום לוותיקיו ,פיתוח מחלקת בריאות שיקום ורווחה •
 הטמעת מערכת המחשוב "מעלה" בכל מערכות הקהילה והעסקים. •
 .וליווי מרכזי התחומים השונים , עמידה בתכניתלהבקרה שוטפת על כל תקציבי הקהי •

 
  .קהילההתפתחות הלתקופה משמעותית ומורכבת ב נכנס נעןקיבוץ  כפי שהבנתי,

מזו  ולהרכת חינוך גדפר הילדים ומייצרת מעילודה מבורכת אשר מכפילה את מס ,ראשית
אשר נמצא בראשית דרכו. תמונת העתיד,  – 2030תהליך נען  ,במקבילשהייתה עד היום. 

בהרבה ים היום , קטנתקהילה אשר בעקבות גזרות רגולטיביוהניהול תקציבי אתגר וכמובן 
 .בעבר לעומת מה שהכרנו

הסכמות רחבות ל עבמטרה להגימאמין שתהליכים כבדי משקל כאלה יש לנהל באופן משתף, 
  .ערבות הדדית לטווח ארוך ה על קהילה שמקיימת תנאי הכרחי לשמירוזהו 
שינויים של  האתגרים ביןל קיבוציהן ויצבהעל איזון רגיש בין שמירה על  להקפידמתחייב אני 

 הכרחיים והתפתחות קדימה. 
יל וינחה את הקהילה שיוב זהיש לי את כל הכלים, הניסיון, הרצון והיכולת להיות ש בטוחאני 

 .יחד אתכם של נען
 

  !תודה                                                       

 תמיר כהן                                                                               


