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לחברי ועדת הקליטה /קיבוץ שדה נחמיה

אני נרגשת להתחיל את תהליך הקליטה בקיבוץ אחרי שנים כה רבות שאני חלק מקהילת שדה נחמיה.
אז למי שלא מכיר אותי וגם למי שכן
שמי המלא שחר )מזל( שלזינגר מבית משפחת ברזילי.נשואה לזיו ואמא ל :ברי ,עמית וגאיה המקסימות.
נולדתי בשנת  1971בנתניה .את שנות התיכון העברתי בפנמיית שטיינברג בכפר סבא ובלימודי תיכון בכצלנסון
במגמת ביולוגיה ,כימיה וחינוך גופני ,תחומים שמלווים אותי עד היום.
בצבא שירתתי כקצינת אימון גופני בחיל המודעין ובחיל הים.בזמן הזה הכרתי את זיו וקשרתי את גורלי במקום
המקסים הזה.
לאחר השחרור עברתי לצפון ,עבדתי במספר מקומות פה באזור על מנת להגשים את החלום של טיול בחו"ל .ואכן
זיו ואני טיילנו מסביב לעולם במשך שנה.
לאחר החזרה התחלתי בתהליכי קליטה בקיבוץ ,עבדתי שנה בבית אורן בית הילדים המדהים בניצוחה של ענת
יוגב .מתקופה זאת אני נושאת זכרונות רבים של תורנות חדר אוכל ,נהגות בית ,גיוסי קטיף באבוקדו ,חגים
משותפים,חדר האוכל ,מסיבות בפאב עם המתנדבים .תקופה מקסימה שהשאירה בי את ההבנה שפה זה הבית.
הרצון שלי להתחיל ללמוד לימודים אקדמיים הביאו אותי להפסיק את תהליך החברות ולהתחיל לימודי
ביוטכנולוגיה בתל חי .במקביל התקבלתי לעבודה בחברת סטארטאפ בתחום הביוטכנולוגיה בשם אתרוג שאורי
יוגב הוא ממייסדיה.

התחלתי כסטודנטית בחופשת הקיץ והמשכתי את התפתחותי המקצועית בשלל תפקידים בחברה החל מעבודת
המעבדה ועד ניהול התפעולי של האתר בצפון.
החברה התפתחה ונקנתה ע"י חברה אמריקאית וכעת שמה טרמו פישר ישראל .תפקידי בחברה -מנהלת צוות
טכנולוגית ייצור וחברה בהנהלת המפעל .אני מסכמת כבר  21שנה בחברה.
בזמני הפנוי אני מתאמנת בקבוצת הריצה של גליל עליון ורוקדת ריקודי עם בקיבוץ – מוזמנים להצטרף.
לאחר שנים של "נשואה לבין משק" ללא מעמד רישמי בקיבוץ החלטתי שהגיע הזמן לעשות את הצעד ולהשלים
את התהליך של קליטה לחברות .אני רואה את עצמי חלק מהקהילה ,פעילה בנושא איכות הסביבה וחלק מקבוצת
הורה שדה נחמיה.
מקווה שבעתיד ההצטרפות לחברות מלאה תאפשר לי להיות חלק מהועדות השונות עם יכולת לקדם ולהשפיע
בנושאים שונים בקיבוץ .אני רואה במקום את ביתי ומקווה מאד שבנותי ימשיכו להתגורר במקום.
אני רואה את רוח השינוי בקיבוץ וליבי מתרחב ,ההרחבה הגדילה את מספר התושבים מילאה את הגנים ואת
האוטובסים לבתי הספר אך יותר מזה אני שמחה לראות את הבנים שבים ומקימים פה את ביתם ,את הרוח
הצעירה שנכנסה ואת חברי הקיבוץ שמקבלים בשמחה חברי קיבוץ חדשים.
ופרט אחרון חביב בקורות החיים -אילנה עמידור האחת והיחידה היא אחותי אהובה שבזכותה אני פה.
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