
  ,לחברי וחברות קיבוץ נען שלום

 אציג את עצמי בקצרה., כמועמד לתפקיד מנהל עסקים

 אני חבר קיבוץ עינת, נולדתי וגדלתי בקיבוץ., ילדים 3-לנשוי, ואב  ,52בן אני 

 מנהל עסקים של עינת.תפקיד התחלתי כמנהל ענף גידולי שדה בקיבוץ ומשם ל

 חברות עסקיות שונות במגוון תחומים. בקיבוצים וב אני בתפקידי ניהול  שנה 20 -למעלה מ

 בהנהלת גד"ש ירקון )עינת וגבה"ש( וכיהנתי במספר דירקטוריונים תעשייתיים.חבר  כמו כן אני 

 שנים כיושב ראש של בית הספר האזורי היסודי בעינת .  13בנוסף התנדבתי 

, הייתי שותף לשינוי אסטרטגי של  יתעשייתנדלן מניב, מרכז  מתחמיבתפקידי כמנהל עסקים בעינת הקמתי  
 חדשים, קידמתי את עינת בתחום העסקי והכלכלי.הקיבוץ בקליטה של חברים 

 וץ רמת השופט ועין שמר.בקיב כמו כן הייתי מנהל עסקים 

 תעשייתי ומגורים בהיקפים גדולים מאוד . , ועוסק בכל הקשור לנדל"ן מנהל נדל"ן מסחריכיום אני 

 :ת התפקיד שלי כמנהל עסקים בקיבוץסיפת

המנהל הינו חלק  מצוות ניהולי  שעובד תוך שיתוף פעולה על מנת לקדם  להבנתי  – עבודת צוות
 והמטרות שהוצבו בפניו.את מכלול היעדים 

המעורבות שלי בניהול היום יומי מתקיימת באמצעות דיאלוג מתמיד הן באופן אישי והן  – דיאלוג
 באמצעות המנהלים השונים ומותאמת לאופי הקיבוץ ולאופי המנהל. 

יצירת מערכת כלכלית שמתפתחת באופן מתמיד, מחפשת הזדמנויות ושיתופי  – פיתוח ויזמות
 .פעולה באזור ובכלל ומהווה גיבוי לקהילה לטווח ארוך

ניהול והובלה של כלל הפעילות העסקית של הקיבוץ, תוך יישום מדיניות ההנהלה  – המטרה
 .והאסיפה

 תפקידים ומשימות :

 הקיבוץ. עסקילה, המטרות והיעדים של שותפות בגיבוש ויזום אסטרטגית הפעו

 תכנון, ניהול ובקרה של תוכנית עבודה שנתית ותוכנית השקעות לעסקי הקיבוץ .

 .פיתוח קרקעות ועסקי הנדל"ן של הקיבוץ

עקרונות מדיניות בנושאים בעלי השלכה ציבורית רחבה כגון: תחומי  על בניית תהליכים וקידומם הבנויים.
 אתי, סיוע הדדי, קרקעות וכו'. , קודעיסוק

 מדיניות בנושאי אשראי וכן עקרונות מדיניות פיננסית כללית. אחריות על

 ייצוג הקיבוץ ועבודה מול גופים וגורמי חוץ רלוונטיים לעסקים ולכלכלת הקיבוץ.

שיזמות היא חלק אני מאמין  ב של נושאים.חנהל צברתי ידע , ניסיון ומיומנויות  במגוון רכמ שנותייבמהלך 
לי לבצע  בתחום העסקי יסייע  ןהרקע הקיבוצי שממנו אני מגיע  והניסיו ,בנוסףמשמעותי בהצלחת התפקיד, 

 ולקידום העסקים בנען. קיבוץ נעןחברי ובת על הצד הטוב ביותר לטאת תפקיד מנהל עסקים  

 ברכה,ב                       

 ניב רונן                        


