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חבר קיבוץ מצר
ניסיון בעבודה
 2007 - 2015מנהל תאגיד חקלאי עסקי 'מטעי/הדרי גרנות' ,סמנכ"ל במפעלים האזוריים גרנות
 2001 - 2006מרכז המשק של קיבוץ מצר
 2001 - 1999מנהל שותפות חקלאית לגידולי שדה בצ"ר ,הכוללת את גידולי השדה של הקיבוצים
מצר ,ברקאי ,להבות חביבה.
 1995 - 1998רכז מח' החינוך של השומר הצעיר בישראל
 1981 - 1990מנהל ענף גידולי השדה של קיבוץ מצר
 1981 - 1976עובד ענף גידולי השדה במצר בתפקידים שונים (רכז השקייה וכו')
תפקידים ציבוריים
לאורך השנים פעיל בתפקידים ציבוריים רבים בתחומים שונים :עסקיים ,מוניציפליים ,פוליטיים ,וכו'
כיום -בהנהלת מטעי/הדרי תאגיד גידולי המטע בגרנות ,חבר בועדה הפרסונאלית בתנועה הקיבוצית
ובמועצת התנועה הקיבוצית ,דירקטור בקרן 'חבצלת' ,חבר הוועד המנהל של
מכללות סמינר הקיבוצים ,אורנים חבר ההנהלה הציבורית והועד המנהל תנועת
הנוער השוה"צ.
חבר בהנהלת מרצ ובועידת המפלגה.
בשנים קודמות -חבר בהנהלת גרנות ,חבר במליאת והנהלת המועצה האזורית מנשה ,חבר במועצת
מנהלים של המפעל ותאגידי הקיבוץ ,גזבר אגודת הסטודנטים באורנים ועוד
השכלה
 -2008ניהול קרקעות (מ.מ.י ,חוקי קרקע ועוד) ,קורס אקדמי לתעודה -הפקולטה לחקלאות רחובות
 -2004קורס דירקטורים לתעודה -איגוד התעשייה הקיבוצית
 -2000קורס ניהול וגזברות -מכללת רופין
 -1998קורס חקלאות אורגנית -מכללת רופין
 1995-1997תואר שני ,בהיסטוריה של עם ישראל ,אוניבסיטת חיפה
 1990-1993תואר ראשון ,בהיסטוריה כללית וחינוך -מכללת אורנים
 1984 -1978לימודי יסודות הגד"ש ,קורס ריסוס ,קורס מיכון  -מכללת רופין

שירות צבאי
 1973-1976נח"ל מוצנח; סמל; קורס מכי"ם; שירות מילואים  26שנה (בצנחנים ופלס"ר שיריון)

הרחבה והדגמה במספר נקודות
מעבר לתמצית המוגשת בקורות החיים לעיל ,אבקש להרחיב מעט וגם למסור מס' דוגמאות הנוגעות לתחומים
ונושאים בהם הייתי מוביל או מעורב:
 .1קשר אישי מיוחד לעבודת האדמה -ה'שיגעון' שלי לחקלאות ,לשדה ,לא החל בגלל סידור עבודה מקרי
אלא מתוך קשר אי שי ומיוחד .לכן הוא גם לא הפסיק מעולם ,גם לא כאשר יצאתי לאורך השנים
למשימות ניהול ,למשימות חינוך ,או תפקידים ציבוריים .עד היום אני מחובר לכך .מדי שנה אני מתייצב
ל'שירות מילואים'' ,עולה' על קומבין ,ויוצא לקציר חיטה ,או לחרוש שדה של מצר .כמובן ,בהתנדבות-
בשביל הנפש.
 .2רכז משק קיבוץ מצר -בשנותי כמנהל ,עבר המשק צמיחה מתמשכת .יחד עם ממלאי תפקידים אחרים,
הובלתי ייצוב של מערכת עסקית ,שהיתה בקשיים תזרימיים שוטפים ,עד שהביאה לקיבוץ שיגשוג
כלכלי .בין היתר ,נבנה מערך תקצוב ובקרה ,ניתן דגש לטיפוח ההון האנושי ,למינויים מתאימים ,לרה
ארגון תאגידי .זאת ,תוך כדי הסדרת כל חובות העבר של הקיבוץ .פעלתי להרחבת מטעי האפרסמון,
זית ואבוקדו; פעלתי יחד עם המועצה האזורית למיזוג מאגרי המים של הקיבוצים ,תוך סיכום של מחיר
מים מוזל למצר; פעלתי להעברת תיקוני המוסכים בקיבוץ מענית השכן ובמפעלים האזוריים אל המוסך
של קיבוץ מצר; הובלתי החלטה על פיתרון איכות סביבה לרפת והצלחתי לקבל הגדלת מיכסת חלב;
 .3מקצועיות גד"ש' -סביב' החקלאות והגד"ש אני נמצא מאז השיחרור מן הצבא .עברתי קורסים מגוונים
והתמחויות מקצועיות ,ושימשתי בכל התפקידים בענף .הקרקעות החקלאיות באזור מנשה מפוזרות
פיזית ,בגלל אופי האזור ,ובפרט אדמותיו של מצר שעלה להתיישבות ,יחסית מאוחר .פיזור קרקע זה,
וגם שוני רב בטיב האדמה מצריך הערכות מקצועית מיוחדת לניהול גידולי השדה .מסיבה זו הייתי בין
יוזמי הקמת שותפות גד"ש של  3קיבוצים באזור ,שאותה ניהלתי מס' שנים ,בהיקף של כ 7,000 -דונם.
כמנהל גד"ש ,הייתי מן הראשונים שהכניסו לאזור גידולי נישה ,כולל גידולים אורגניים .שנים קודם,
וביוזמתי ,היינו מן הראשונים בארץ שהשקו כותנה במי קולחין(גולמי) ממאגר מצר מהולים במי
שטפונות.
 .4מנהיגות -לאורך כל ת פקידי ידעתי להתמודד גם עם מצבים קשים להתגייס ולהוביל להיחלצות בעזרת
הצוותים .כך ,לדוגמא לאחר פיגוע הטרור בקיבוץ מצר ב 2002 -הייתי מן המובילים של הקהילה
לשיקום חברתי .זאת ,למרות כמתפקידי כרכז משק הוא אחריות לעסקים לחקלאות וכו' .כך בשנת
 2004לאחר התפטרות כל מנהלי המוסד החינוכי מבואות עירון התנדבתי לשמש כיו"ר זמני לתקופת
המעבר הקשה עד ההתארגנות המחודשת ,בתקופת המעבר הקשה.
 .5קשר עם גורמי ממשל -עקב מיקומו המיוחד של קיבוצי ,העבודה עם גורמי ממשל הייתה מחוייבת
המציאות -בתפקידים שלי במצר (מנהל גד"ש ,רכז משק) .לעזרתי נרתמו שרים וחברי כנסת ,מוסדות
כגון מנהל מקרקעי ישראל ,משרד החקלאות ,המשרד לאיכות הסביבה ועוד .בעזרתם הקמנו מפעלים
רבי חשיבות לקבוץ וגם לאזור כגון ,מאגר מים מושבים ,תחנות מחזור לאשפה ,סלילת כבישים ,תאורת
צמתים וכבישי גישה ועוד .בתפקידי אחרים (מפעלים אזוריים ,חינוך) עמדתי בקשר מגוון נוסף עם
גורמי ממשל.
 .6המימד הציבורי -הנושא של שליחות ומעורבות ציבורית בער בי תמיד .זאת ,ברוח התנדבות ,ברצון
להשפיע ,בייצוג נאמן של המסגרות בהן אני פעיל ,ושמירת האינטרסים ,והערכים שלהם .כך הייתי
מיוזמי מיזוג הגדש האזורי ומנהלו ,כך כסטודנט פעלתי רבות באגודת הסטודנטים ואף כיהנתי כגזבר,
כך כהורה פעלתי בוועדי בתי הספר ושימשתי חבר הנהלה במבואת עירון; כך הייתי מעורב בצוותים
והתארגנויות בתנועה הקיבוצית ,באזור במנשה ,ואף בפוליטיקה בתנועת מרצ .המימד הציבורי כולל גם
התייחסות חברתית -כיום ,כמנהל חברה עסקית חקלאית אני מאמץ ,הן באופן אישי ,והן דרך האירגון
את בית ספר "גבעול" בגבעת אולגה (ביה"ס קהילתי דמוקרטי) .בין הקיבוץ שלי ובין ובין הכפר הסמוך
מתקיימת מערכת יחסים המהווה מודל ייחודי ליחסי יהודים ערבים אני מן המובילים של טיפוח מודל זה.

