
 יקרים,   וחברות חברים

 לקראת ההצבעה בקלפי לבחירת יו"ר וועד הנהלה אגש"ח קצת עלי 

ואשר מניע רובכם מכירים אותי רב חיי, זו הזדמנות עבורי לשתף אותכם בדרכי, תפיסותיי 

 .  אותי

ממקימי   )ז"ל( בינה ושלמה רוזנברגשל  םנכד ,גבאי ונעמי )ז"ל( שישובן ל .45גילי הוא 

נשוי ליפית, ואבא גאה לכפיר , שנים 22בשדה נחמיה מזה מתגורר עם משפחתי . הקיבוץ

 . מאור ונועם

בניהול יזמות בתחום המזון והפנאי והתפתחה לאורך השנים בתחום  קריירה שלי החלה ה

בגליל", ניהול מוצר ומכירות בשוק   כגון ניהול אתרי מכירות "אמפא , העסקי בתפקידים שונים

צפון בחברת "חופית"  האזור של וכעת ניהול מכירות  להבות הבשןקיבוץ  במפעל המקומי

 מקבוצת חוליות.  

 : בהתאם לתפיסתי המקצועית חתרתי לאורך השנים ללמוד ולהתפתח בתחומי ידע שונים

באוניברסיטת תל אביב והתנועה הקיבוצית, קורס מנהלים במכללת תל חי,   לימודי יו"רים

לימודיי צמיחה דמוגרפית במרחב ו קורס דירקטורים בתעשייה של התנועה הקיבוצית

 הקיבוצי.  

 

 וכיהנתי במרחב הציבורי בקיבוץ יתלצד פיתוח הקריירה האישית פעלתי במסגרת התנדבות

.  הוועד בתפקיד יו"ראחת קדנציה מתוכן , קדנציותשלוש במשך  אג"מ תחבר וועד הנהלכ

  שנה וחציב .חבר בצוותי חירום ורווחההייתי ו תשתיותהרפרנט תחום תפקיד את מילאתי 

   . משקיף תקןב של הקיבוץהנהלת העסקים לוקח חלק קבוע בישיבות האחרונות אני 

,  תקשורת אפקטיבית טיפוחיצירת שיתופי פעולה, במאמין במקצועיות בהשגת המטרות, אני 

אני מאמין באנשים מול הציבור תוך שמירה על צנעת הפרט. ושקופה אחראית התנהלות וב

בחשיבותה של הנהגה מייצגת ,  ו של הארגוןבכח הטמון בהם, בכוחו של הפרט וכוחו

יביאו ערך  שצברתי  הרקע והניסיון המקצועי כי מאמין הקשובה לשטח ולאנשי המקצוע. אני 

 . רב במילוי התפקיד

בחרתי לגדל את ילדיי. החיבור לשורשים,  אשרהמקום ו כל חיי  בו גדלתיהקיבוץ הוא ביתי 

למה שהיה, מה שיכול להיות, האנשים, תחושת השייכות והאחריות הם אלו אשר הניעו אותי  

 לאורך הדרך ועכשיו.   

לאחר בחינה מעמיקה של דרישות התפקיד ומהותו, יכולותיי   םבפניכ עמדותי ומהנני מציג 

 המקצועיות ותרומתי האפשרית. , האישיות

 בלמידה, להרחיב להקדיש את מלוא מרצי וזמני למילוי התפקידבאם אבחר אני מתחייב 

 לבצע את ההתאמות הנדרשות.  ו

יותר לעומק אותי להכיר אשמח להיפגש ולשבת על כוס קפה עם כל חבר או חברה שירצו 

 . יואת תוכניותי

 דודי גבאי בברכה, 


