ד י סובול
פרטים אישיים:
תאריך לידה , 28/12/1974 :ישראל.
כתובת :דרך הפרדס  , 130שדה חמיה
מצב משפחתי :אלמן פלוס ילד בן 9
כללי:
– 1974-1980
– 1980-1981
– 1981-1989
– 1990-1993
– 1993-1996
– 1996-1997
2009
2010
2013
2017

-

השכלה:
– 1998 - 2001

ולדתי וגדלתי בקיבוץ גדות
גר ו בד מרק קרוב למשפחה של אימי
חזר ו לקיבוץ עד 1989
תיכון בד ציגר קרית שמו ה
שירות צבאי מלא כמש"ק לוט"ר.
סעתי לד מרק למשך ש ה ללמוד ד ית ,לעבוד ולהיות לצד המשפחה מצד אמא
התחת תי עם רו י ) חשו י( סובול ז"ל
ב י רותם ולד
עבר ו לבית ו בהרחבה
רו י פטרה לאחר מאבק של  5ש ים במחלת הסרטן
תואר ראשון במדעי המחשב  +חטיבה במולטי מדיה ותקשורת במכללת
תל-חי – סיום בהצטיי ות.

יסיון תעסוקתי:
– 1996 – 1997
– 1998 – 1999
– 1999 – 2001
– 2001 – 2002
– 2002 –2003
 –2003היום –

על רצו

עיבוד מתכת בחברת לרסן & א דרסן בקופ הגן ,ד מרק
מאבטח בשדה התעופה ראש פי ה.
מדריך ירי במטווח מרכז ק דה ,מטולה.
פרוייקט טובים לתעשייה – פיתוח תוכ ה למסופו י  RFבחברת טפים
מיחשוב ואבטחה בקהילה היהודית בלו דון.
מה דס תוכ ה בחברת BMC

י להתקבל לחברות:

ולדתי וגדלתי בקיבוץ של פעם ,עם לי ה משותפת ,חגים וחדר אוכל כך שא י חולק שפה משותפת
ואפילו די אן איי עם כל מי שגדל והתח ך בקיבוץ על ערכי ההתיישבות והשיתוף.
לאחר כברת דרך הגעתי בחיי הבוגרים לקיבוץ שדה חמיה כבן זוגה של רו י ,וביחד החלט ו להקים
את בית ו בקיבוץ .ואף בשלב כלשהו התחל ו בירור עם ח וך לקבלה לחברות.
האידיליה הופרעה כשרו י חלתה במחלת הסרטן שבמהלכה ראי ו את כוחה וחשיבותה של קהילה
חזקה ותומכת .הסיפור המשפחתי הקשה שעבר ו חיזק אצלי מאד את הקשר עם הקהילה והמקום.
קיבוץ שדה חמיה היה ללא כל ספק הבית שלי!
א י רואה את עצמי כממשיך דרכה של רו י ומחובר לקיבוץ הרבה מעבר להיותי תושב הרחבה מן
השורה ,ולכן כש ודע לי שעצם מגוריי בהרחבה לא מהווה עוד מכשול לקבלה לחברות ,היה לי ברור
שא י מעו יין להעמיד את עצמי למועמדות לחברות בכוו ה לחזק את הקשר והמחוייבות למקום
והקהילה ולהיות חלק מליבת הקיבוץ ולשמור ,להשפיע ולקחת חלק בהתפתחותו בעשורים הקרובים.

