
   סובול דני                         
  

  פרטים אישיים:            
  

  , ישראל.  28/12/1974תאריך לידה:               
   , שדה נחמיה 130דרך הפרדס כתובת:               
  9בן מצב משפחתי: אלמן פלוס ילד               

 
  כללי:

  
  גדותנולדתי וגדלתי בקיבוץ           –  1974-1980
  גרנו בדנמרק קרוב למשפחה של אימי          –  1980-1981
   1989  חזרנו לקיבוץ עד          –  1981-1989
  תיכון בדנציגר קרית שמונה          – 1990-1993
  שירות צבאי מלא כמש"ק לוט"ר.          – 1993-1996
  מאא צדבוד ולהיות לצד המשפחה מע, לדנמרק למשך שנה ללמוד דניתלנסעתי           –  1996-1997

      
  התחתנתי עם רוני (נחשוני) סובול ז"ל          -             2009
  רותם נולדבני           -             2010
  עברנו לביתנו בהרחבה           -             2013
  שנים במחלת הסרטן 5נפטרה לאחר מאבק של  רוני          -             2017

  
   השכלה:

    

  תואר ראשון במדעי המחשב + חטיבה במולטי מדיה ותקשורת במכללת          – 1998 -  2001
  סיום בהצטיינות.  –חי   - תל                                
  

  ניסיון תעסוקתי:
  

  ת לרסן & אנדרסן בקופנהגן, דנמרקת בחברמתכעיבוד          – 1996 – 1997
  ה.  נפיש פה ראבשדה התעו מאבטח         – 1998 – 1999
  מדריך  ירי במטווח מרכז קנדה, מטולה.                   – 1999 – 2001
 נטפיםחברת ב RF סופונילמ תוכנהפיתוח  –טובים לתעשייה פרוייקט          – 2001 – 2002
  בלונדון. קהילה היהודיתבואבטחה   מיחשוב          – 2002 –2003
  BMC תוכנה בחברת מהנדס           –היום  –2003

           
  

                                  
  
  

  :להתקבל לחברות רצוניעל 
  

חגים וחדר אוכל כך שאני חולק שפה משותפת  ,עם לינה משותפת ,נולדתי וגדלתי בקיבוץ של פעם
  והשיתוף. ישבותבקיבוץ על ערכי ההתידי אן איי עם כל מי שגדל והתחנך  ואפילו

  
וביחד החלטנו להקים   של רוני, בן זוגההגעתי בחיי הבוגרים לקיבוץ שדה נחמיה כ רךלאחר כברת ד

    .קבלה לחברותלעם חנוך התחלנו בירור  שהוואף בשלב כל את ביתנו בקיבוץ.
  

חשיבותה של קהילה ו את כוחה ראינוחלתה במחלת הסרטן שבמהלכה  כשרוניה הופרעה יהאידיל
 . םמאד את הקשר עם הקהילה והמקו עברנו חיזק אצליהקשה ש המשפחתי הסיפור   ומכת.תחזקה ו

  שלי! היה ללא כל ספק הביתקיבוץ שדה נחמיה נ
  

הרבה מעבר להיותי תושב הרחבה מן  קיבוץמחובר לו אני רואה את עצמי כממשיך דרכה של רוני
לי ברור  היה ,כשול לקבלה לחברותמעוד שעצם מגוריי בהרחבה לא מהווה שנודע לי כלכן , והשורה

מקום לת שר והמחוייבולחזק את הק בכוונהלחברות מיד את עצמי למועמדות להע שאני מעוניין
   בעשורים הקרובים.פתחותו בהת חלק לקחתו שפיעלה, ולשמור וץלהיות חלק מליבת הקיבווהקהילה 

 


