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 גבי מיודובניק מונה למנכ"ל הבא של חברת נטפים 
נטפים, החברה המובילה בעולם לפתרונות השקיה חכמה.   חברת של הבא ל"למנכ מונה מיודובניק גבי

שנים  6, אשר הודיע לפני מספר חודשים על רצונו לפרוש מנטפים לאחר רן מידןיחליף בתפקיד את ו

, החל ממרץ נכ"ל חברת נטפיםלמ מינויו מוצלחות כמנכ"ל החברה. דירקטוריון החברה אישר את 

2020 . 

ל כספים "כסמנכשנה  16, רואה חשבון בהשכלתו, הצטרף לנטפים לפני 3נשוי+ 46, גבי מיודובניק

חברת  , ולאחר מכן מילא שורה של תפקידים ניהוליים בחברה, ביניהם מנהלניתאמריקה הלטייחידת ב

)אירופה, אפריקה והמזרח התיכון( ולאחרונה סמנכ"ל  EMEAסמנכ"ל  מנהל חטיבת הבת במקסיקו, 

 חייקין. -סומך KPMG. לפני נטפים עבד בחטיבת הייעוץ של משרד בכיר ונשיא חטיבת האמריקות

שמח למנות את גבי גאה ואני ( ויו"ר דירקטוריון נטפים: "Orbiaנכ"ל אורביה ), מדניאל מרטינז וולה

רכש ידע רב בתחום החקלאות  בנטפים, במהלכוגבי ניסיון עשיר . לדבניק לתפקיד מנכ"ל נטפיםומי

, מנהיגות, יכולות ניהוליות גבוהותהחברה, והוכיח וההשקיה, הכרות רחבה עם השוק הגלובלי ולקוחות 

 נטפיםאת בגבי וביכולתו להוביל אני מאמין  התפקידים שמילא עד כה.בכל  צמיחה מרשימהוהשגת 

"אני  ." עוד הוסיף דניאל:חיים בעולםהם ודילקקבוצת אורביה לחזון של תוך תרומה לשיאים חדשים, 

בשנים  במכירות וברווחיות משמעותיתצמיחה ללהודות לרן מידן על מנהיגותו והובלת נטפים רוצה 

 חרונות, לצד פיתוח מנועי צמיחה וחיזוק היתרון התחרותי של החברה."הא

נטפים בשש השנים "אני מודה על ההזדמנות שניתנה לי להוביל את  :מנכ"ל נטפים היוצאנשיא , רן מידן

מובילת ל והפיכתה  על תרומתם הרבה להצלחת החברה ולעובדיםלהנהלה אני מודה  ,. האחרונות

להצעיד  ביותר מצוין והמתאיםעם גבי אני משוכנע שהוא מועמד  ארוכת השנים ישוק עולמית. מהיכרות

 ".את החברה המצוינת הזו קדימה

נטפים לאחר שנים של צמיחה אישית יחד זה כבוד גדול עבורי להתמנות למנכ"ל ": מסר בניקודוגבי מי

וולה על האמון מרטינז דניאל  ןהדירקטוריולדירקטוריון החברה וליו"ר  עם החברה. אני מבקש להודות

נטפים הינה חברה מצוינת עם פוטנציאל רב, ואני משוכנע שיחד עם הנהלת החברה ועובדיה  שנתנו בי.

 חזק עוד יותר את מעמדה כחברת ההשקיה המובילה בעולם."להצמיח את החברה ולהמסורים, נמשיך 


