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 עבודה במשרה חלקית  נחשוןקיבוץ  -מנהל כספים ותמחירן 2018מיוני 

 רשה חתימה .מנהל כספים בקיבוץ, לרבות מו -

 שבונות הבנק של הקיבוץאחראי על תחזית ניהול מעקב ובקרה הכספים ותזרים בח -

 קשר שוטף עם הבנקים , ואחראי על ניהול כחשבונות בנק פעילים . -

 ניהול ומעקב תיקי השקעות מנוהלים . -

 .חבר בהנהלה הכלכלית ושותף  בתהליכים אסטרטגיים  -

 הפקת דוחות תמחיר ענפי ומחלקתי , דוחות ניהול תוצאתיים רווח והפסד -

 ביצוע מול תוכנית   - דוחות בקרה תקציבית השוואתים -

 . לתאגידים–שנתית  תקציב  הכנת תוכנית -

  .ת כדאיות כלכלית והשקעות עסקיות ובדיק -

 תקציבית של מנהלי המחלקות והענפים השונים ליווי ובקרה  -

 . , וחבר בצוות הנהלת החשבונותמנהל הקהילה ויושב ראש ל העסקיםמנהעבודה שוטפת  -

 תקבולי ותשלומי התאגידהכנת וניתוח  -בקרת תזרים מזומנים  -

 

 קיבוץ שפיים  -כלכלן ותמחירן  2018מאי   -2009

 חבר בהנהלה הכלכלית ושותף  בתהליכים אסטרטגיים  -

 הפקת דוחות תמחיר ענפי ומחלקתי , דוחות ניהול תוצאתיים רווח והפסד -

 ביצוע מול תוכנית   - דוחות בקרה תקציבית השוואתים -

והצגתה  ם וענפי קהילהיעסקי םגידים, ענפילתא–שנתית  תקציב  הכנת תוכנית -

 לדירקטוריונים 

 תשתיות ות כדאיות כלכלית והשקעות עסקיות לרבות בתחומי שותפויות , נדלן ובדיק -

 תקציבית של מנהלי המחלקות והענפים השונים ליווי ובקרה  -

, וחבר בצוות הנהלת סמנכ"ל הכספים של הקיבוץ ומנכ"ל העסקים עםעבודה שוטפת  -

 ונותהחשב

 הכנת וניתוח תקבולי ותשלומי התאגיד -בקרת תזרים מזומנים  -

 

 זיו האפט ודורון שטיין  BDOיועץ כלכלי במשרד רואי חשבון   2010-2008

 ליווי ויעוץ בסוגיות כלכליות למנהלי עסקים, חברות וקיבוצים  -

 הכנת והצגת תכניות עסקיות -

 מערכות סולאריות, ופרויקטים למחזורבחינת כדאיות כלכלית בתחום אנרגיה ירוקה לרבות   -
 

 לעסקים ולמשפחות יועץ כלכלי  - היום – 2007

  של עסקים קטנים ומשקי בית ליווי ויעוץ אישי  -

 בניית אסטרטגיה עסקית וליווי במהלך היישום  -

 לימוד ומתן כלים להתנהלות כלכלית מיטבית -

 תקציב, תזריםתחשיב , תמחיר,  -העברת הרצאות בנושאים כלכליים מגוונים  -
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 ים" "ספנקריט פלמחים"-מנהל כספים בקיבוץ "פלמחים" וחשב בתאגידיו "בטון פל  2006-2004

 מזומנים של הקיבוץ ותאגידיו .הניהול תזרים  -

 אשראי, רכש והסדרים מיוחדים  –נציג הקיבוץ מול גורמים חיצוניים בענייני כספים  -

  בקיבוץ ובתאגידים מנהלי הענפים ומנהלי מחלקות שוטפים שלליווי ובקרה  -

 הנהלת חשבונות  וצוותהקהילה,  ,עבודה שוטפת עם המנהל  -

 

 כלכלן בקיבוץ גזר - 2003

 

 בד משואות יצחק" .-בינלאומי "עלהכלכלן ותמחירן בתאגיד  2002-2001

 תחשיב ותמחיר מוצרי החברה  -

  חלופותובחינת  הכנת בדיקת כדאיות השקעה בקווי ייצור -

  והצגתה הכנת תוכנית שנתית -

 נהישיווק והפצת חומרי נקיון והיגי -ליוור ישראל"-כלכלן ומנהל רכש בחב"דיבירסי 2000-1999

 כנון וניהול רכש, לרבות יבוא מחברות אחיות, תתחשיב ותמחיר מוצרי החברה  -

 שותף לפורום מנהלי תפעול ותיאום מול מחלקת השיווק .  -

 

 ייצור ושיווק שימורי מוצרי מזון וסירופים -לכלן בחברת "יכין תעשיות"תמחירן וכ – 1998

 פיקוח ובקרה תקציבית לסעיפי הוצאות בייצור ובתפעול . -

 ים חודשיים ורבעונים עם חשב החברה ישותף בהכנת דוחות ניהולי -

 

 פיםברזי תעשיה וחקלאות" ייצור ושיווק ברזים ומגו -תמחירן וכלכלן בחב' "דורות 1997-1994

 איסוף נתוני ייצור ותפ"י  -

 איסוף נתוני זמן עבודה לייצור מוצרים ל"עץ מוצר" ותחשוב מוצרים -

 ברזי תעשיה מגופים לחקלאות וכיבוי אש  –תחשיב ותמחיר מוצרי החברה  -

 פיקוח ובקרה תקציבית לסעיפי הוצאות בייצור ובתפעול -

 ם חודשיים ורבעונים לצד החשב ישותף בהכנת דוחות ניהולי -

  

 השכלה

 

 מכללת פסגות, רחובות . –קורס השקעות יזמות בנדלן   2015

 . 2000קורס שיווק וניהול מרפאות שיניים, כנסים  2007

 מכללת פסגות, רחובות .  -ניהול תיק השקעות בשוק ההון   2007

 קורס דירקטורים ונושאי משרה, איגוד התעשיה הקיבוצית, משקי דרום צומת ראם מסמיה . 2005

 סוכן ביטוח אלמנטרי וחיים, חברת ביטוח "הדר" פניקס . 2002

1996-1997 MBA   אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע . –במנהל עסקים 

1993-1995 BA   אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע . –במדעי התנהגות ניהול וכלכלה 

 אביב .-מכללת אורט סינגלובסקי, תל –טכנאי בקרת מכונות  – 1988

 

 ה ביישומי מחשב שליט
 

 Office -MS -word, excel  PowerPoint  ,Internet, Outlook , Email-שליטה מלאה ב -

 ONE-עדית , מעלה-חשב , עדי -ERP – BAAN  ,400ASמערכת  -

 Contiki ,Impromptu ,Power Play –מחוללי דוחות ניהוליים  -

 . מערכת הנהלת חשבונות -



 

 שפות 

 

     שפת אם  –עברית  -

    קריאה ודיבור שוטפים – אנגלית -

 

 שרות צבאי 

 

 האויר . -אדם בחיל-סמל מש"ק מנהלה וכח 1991-1988

 

 

 אפשרות לעבודה כשכיר או כעצמאי מול חשבונית מס

     

 המלצות ימסרו על פי דרישה     


