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רון :גדלתי והתחנכתי בקיבוץ רמת דוד .למדתי בבית הספר העמק המערבי וסיימתי עם תעודת בגרות מלאה .בגיל
 18התגייסתי לצבא לחיל השריון .שירתתי כמפקד טנק בגדוד  77בחטיבה  .7לקראת תום השירות פגשתי את נעמי
ומאז אנחנו זוג – כבר  8שנים.
לאחר השחרור עברנו ,נעמי ואני ,לחיפה ואני למדתי לתואר ראשון בהנדסת מים בטכניון – אותו סיימתי בהצטיינות.
לקראת תום התואר ,ועוד בהיותי סטודנט ,התחלתי לעבוד כמהנדס ביצוע פרויקטים בנמל חיפה ,תפקיד אותו מילאתי
גם לאחר סיום לימודיי .בד בבד ,נעמי סיימה את לימודיה ובשנת  2015חזרנו שנינו להתגורר בקיבוץ בדירה שכורה.
בשנת  2016התחלתי את לימודי התואר השני ,גם כן בטכניון וגם כן בהנדסת מים – לימודי העתידיים להסתיים
בתחילת שנת  .2018במקביל ללימודי אני ע וסק בהוראת קורסים בטכניון כמתרגל וביעוץ הנדסי לחברות בתחום
התשתיות.

נעמי :נולדתי ,גדלתי והתחנכתי בקיבוץ יפתח שליד קריית שמונה .אני הבכורה ל 2אחיות ואח ,בתם של אביבה -
בת קיבוץ להבות הבשן  -ויואב קובץ  -בן קיבוץ יפתח .למדתי בבית הספר בכפר בלום וסיימתי עם תעודת בגרות
מלאה בכימיה ואמנות .בגיל  18התגייסתי לצבא לחיל החינוך לתפקיד מדריכה ולאחר מכן אחראית הדרכה בקורס
נתיב בירושלים ,תפקיד אותו מילאתי גם לאחר שחרורי בתקופת קבע.
לאחר שחרורי מהצבא פגשתי את רון ועברנו לגור יחדיו ,תחילה לתקופה קצרה בקיבוץ רמת דוד ולאחר מכן  5שנים
בחיפה ,עת למדתי לתואר ראשון בעיצוב גרפי בויצ"ו חיפה .לאחר שסיימתי את התואר התחלתי לעבוד כמעצבת
גרפית בחברה לפיתוח אתרים בחיפה והתקדמתי לתפקידי הנוכחי כמנהלת המחלקה לעיצוב גרפי בחברה המונה כ-
 30עובדים.
בשנת  2016התחתנו רון ואני בקיבוץ רמת דוד בחתונה מהממת ואנו גרים בקיבוץ משנת  2015בדירה שכורה
ונחמדה.

שנינו גדלנו והתחנכנו בחיי הקיבוץ ואנו מרגישים כי תחושת השייכות לקהילה מהווה עבורנו כמעט הכרח לחיים
מאושרים .אנחנו אוהבים ומחוברים מאד לחיים בקיבוץ ורוצים לבנות את ביתנו ,להשתקע ולחנך את ילדנו בקיבוץ
רמת דוד ,קרוב למשפחה ולחברים שאיתם גדלנו.
לדעתנו הקהילה בקיבוץ תוכל להרוויח מהצטרפותנו כיוון שתמיד נהיה מוכנים לעזור ולתרום לכל חבר קיבוץ ולקחת
חלק פעיל בחיי הקהילה והתרבות הקיבוצית.

