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משפחות לטרון ד'



אחרי תהליך רישום ומיון ארוך הושלמה רשימת 
המשפחות שיאכלסו את לטרון ד' ובקרוב יגיעו 
כולם לשיחת הקבוץ לקראת קבלתם לחברות 

בנחשון. 
בנים  כוללת אחת עשרה משפחות  הרשימה 

ונכדים ועוד שלוש משפחות חיצוניות –
26 חברים עם 18 ילדים.

על  קצת  משפחה  כל  מספרת  זאת  בחוברת 
עצמה, לרוב בתוספת תמונה, וזאת כדי להכיר 

את המועמדים לקראת השיחה.
את  לקרב  תעזור  שהחוברת  מקווים  אנחנו 
ותסייע בקליטתם  המועמדים לחברי הקיבוץ 

בהמשך.

ברוכים המצטרפים ותודה לכל מי שעזר בתהליך.

ועדת קליטה



בן סלור

נולדתי בקיבוץ נחשון בשנת 82 בן לאביבה ולאיל, נכדה של נעמה ברזילי, חברת הקיבוץ. הייתי בקבוצת "חמנית", 
ממנה נפרדתי כאשר הוריי עזבו את הקיבוץ להרצליה בהיותי בן שבע. 

למדתי והתחנכתי בהרצליה ואת עיקר זמני בתיכון ביליתי בלימודי מחשבים.
בצבא שירתתי כארבע וחצי שנים בתור קצין מודיעין בגדוד 51 בחטיבת גולני, ובהמשך בחיל המודיעין.

לאחר השחרור למדתי בביה"ס להנדסה שנקר וכיום אני מהנדס תעשייה וניהול. בשנים באחרונות אני עובד בחברת 
888 בה מילאתי מספר תפקידים וכיום אני מנהל את מחלקת השיווק אשר עיקר עיסוקה הינו ביסוס ועבודה מול 

השוק האמריקאי של החברה. 
אני מתגורר בתל-אביב ונרשמתי למגורים בשכונה החדשה "לטרון ד" ואני מצפה בכיליון עיניים לסיום הבניה.



איתי ונטע  אלעד

אנחנו איתי, נטע ונועה הקטנה.
אני איתי, בן 31. בנם של גילה ושמואל אלעד, נולדתי וגדלתי בנחשון בקבוצת 'צופית'.

בצבא שרתי במודיעין חיל האוויר, כמפענח תצלומי אוויר, שם השלמתי שירות מלא וכן שירות קבע של כחצי שנה. 
לאחר ההפרטה בקיבוץ עזבתי לתל אביב, למדתי באוניברסיטת תל אביב והשלמתי תואר ראשון ושני בארכיאולוגיה 
של ארץ ישראל, ותרבויות המזרח הקדום. כיום אני עובד כארכיאולוג ברשות העתיקות. בעבודתי אני חופר באתרים 

ארכיאולוגיים ומבצע פיקוח על פרויקטים יזומים המתבצעים בשטחי עתיקות מוכרזים.

אני נטע, בת 29. גדלתי בבסיס תל נוף, שם שירת אבי כטייס מסוקים בחיל האוויר.
בשנת 1999 עברה משפחתי לרמת השרון, שם הם מתגוררים עד היום. 

בצבא שרתי גם כן במודיעין חיל האוויר, כמפענחת תצלומי אוויר )שם פגשתי את איתי לראשונה..(. 
לאחר סיום השירות הצבאי למדתי עיצוב טקסטיל במכללת שנקר והתמחיתי בתחום הסריגה.

כיום אני עובדת כמעצבת טקסטיל בחטיבה הגלובלית של חברת 'דלתא'. בעבודתי אני מתכננת ומעצבת בדים מהם 
מייצרים ביגוד לספורט ולהלבשה תחתונה לחברות בין-לאומיות. בזמני הפנוי אני אוהבת לסרוג שמיכות וצעצועים 

לכל האנשים הקרובים וגם לבשל ולאפות דברים טובים.

אחד את השנייה פגשנו כאמור במהלך השירות הצבאי, אך רק באיחור של כמה שנים התחיל הקשר בינינו. בזמננו 
הפנוי אנחנו אוהבים מאוד לטייל ולבלות עם המשפחה ועם החברים. לפני כשנה התחתנו וב- 22.5.15 נולדה בתנו 
הבכורה נועה. כיום אנחנו גרים בתל אביב אך ממתינים בכיליון עיניים לבנות את ביתנו בקיבוץ, להתאחד עם יתר - 

המשפחה ולהיות חלק מקהילה חיה, ערכית ואכפתית.



תומר וחמוטל אלעד

אני תומר, בן 33. נולדתי וגדלתי בנחשון, בקבוצת "חמנית". למדתי ב"צפית" והייתי פעיל בפנימיה. 
לאחר התיכון התגייסתי לקורס חובלים ושרתתי כמפקד דבורה בחיל הים. 
זמן קצר אחרי שהשתחררתי נישאתי לחמוטל ויחד טיילנו בדרום אמריקה.

בשנים האחרונות גרנו ברמת השרון ולפני כשנה עברנו חזרה לנחשון.
בימים אלו אני משלים תואר שני בהיסטוריה, באוניברסיטת תל-אביב. את עבודת התזה שלי אני כותב על טקסי 
הזיכרון הנאצים בשנות ה- 30 ואני מקווה להמשיך לאחר מכן לדוקטורט ולהשתלב בעולם האקדמי כחוקר וכמרצה. 
במקביל, אני עובד כמדריך שייט במועדון יאכטות בהרצליה. אני מדריך אנשים לרישיון סקיפר ומרכז את תחום ההדרכה 

במועדון.

אני חמוטל, בת 32. נולדתי בראשון לציון וכבר בתיכון התעניינתי באמנות ובעיצוב.
כנערה הייתי פעילה בתנועת "השומר הצעיר" ובאחד מטיולי הקיץ הכרתי את תומר )ומאז אנחנו יחד...(. 

בצבא שרתתי במשרד הביטחון ולאחר שהשתחררתי התחלתי את לימודי ב"שנקר" במגמת עיצוב טקסטיל.
לאחר מספר שנים שבהן עבדתי כמעצבת שכירה, החלטתי להקים עסק, " Hamutelet ", וכיום אני מעצבת, מייצרת 
ומוכרת בעצמי מוצרי טקסטיל, נייר ועיצוב לבית. אני רואה חשיבות רבה בייצור קהילתי ובשימוש בחומרים ידידותיים 

לסביבה.

אני גל, בת שלוש וחצי. אני הולכת לגן "רימון" ואוהבת לטייל בגבעות של הקיבוץ, לשחות בים ולאכול סוכריות גומי. 
עוד מעט אהיה אחות גדולה... 

מאז שעברנו לקיבוץ בשנה שעברה אנחנו מרגישים שמצאנו את ביתנו כמשפחה. אנחנו מאושרים להיות חלק מקהילה 
של אנשים שאכפת להם אחד מהשני וממה שמתרחש סביבם, נהנים לטייל בשבילי הקיבוץ ובגבעות וחולמים על 

הבית שנקים פה.
אנחנו מקווים שזה יהיה בקרוב...



דרור פרידמן

נולדתי ברמת גן לסמדר ושמואל )מולי(. כשהייתי בן שנה וחצי הוריי עברו לקיבוץ ואני הצטרפתי לקבוצת ניצן. יש לי 
שני אחים קטנים, נעם – כיום סטודנט לחינוך מיוחד בסמינר הקיבוצים, ואמיר מסיים בימים אלה את שירותו הצבאי 

בחטיבת הנח"ל.
למדתי בבית הספר היסודי הר-טוב עד כיתה ג'. את שארית שנות היסודי העברתי עם משפחתי בקנדה כאשר אמי 
עשתה התמחות בבתי חולים בטורונטו. למדתי בתיכון צפית עד שנת 2005. באותה שנה גם התגייסתי ושירתתי 

שלוש שנים ביחידת מודיעין. לאחר השחרור טיילתי ועבדתי לסירוגין.
יש לי תואר ראשון למדע המדינה והיסטוריה מהאוניברסיטה העברית. 

כיום אני עובד בחברה שעוסקת במזון וציוד לבעלי חיים.



טלי ורז גורן

טלי גורן: בנם של מירי ורזי ואח של זוהר. נולדתי בקיבוץ וביליתי את כל שנותיי עד שחרורי מצה"ל בנחשון. למדתי 
ב"הרטוב" ולאחר מכן ב"צפית", שם השלמתי את לימודי התיכון. שירתתי בפלחה"ן צנחנים כלוחם במשך שלוש שנים 
והשתחררתי בשנת 2006. באותה השנה, גם עזבתי את הקיבוץ לגבעת ברנר. למרות שעזבתי את הקיבוץ, המשכתי 
לשחק בקבוצת הכדורסל של המועצה האזורית מטה-יהודה עד עצם היום הזה. יש לי תואר בתקשורת מהאוניברסיטה 

הפתוחה. היום אני עובד בחברת י.ח.ד מדיוני שבמושב טל-שחר. 

רז וילנאי-גורן: בת קיבוץ גבעת ברנר. ביסודי למדתי בקיבוץ נען ובתיכון בבית הספר האזורי שבגבעת ברנר. בצבא 
שירתתי בחיל הקשר בצריפין. יש לי תואר ראשון במדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו, ותואר שני 

בהתפתחות הילד מאוניברסיטת בר-אילן. כרגע אני בבית בחופשת לידה. 
 

עלינו: נפגשנו ב- 2006, וטסנו בסוף אותה השנה לארה"ב ביחד. אחרי שנה בגלות חזרנו לארץ ומאז אנו גרים בגבעת 
ברנר. עבדנו, למדנו, טסנו הרבה וראינו עולם במהלך השנים שעברו.

התחתנו בשנת 2013, ושנתיים לאחר מכן כבר נולדה בתנו הראשונה: עומר, אשר נולדה ב- 20/4/2015 ובינתיים 
נהנית להיות ערה בלילה.

הגענו לרגע שבו אנחנו מחפשים להתמקם בבית משלנו, ואנחנו שמחים מאוד לקבל את האופציה הזאת בנחשון. 
נתראה בשבילים......            



טליה ומני טובול

נשואים 7 שנים והורים ל3 ילדים:
ליה – בת 5.5
אסף – בן 3.5

גיא – בן 1.5

טליה בת 32, עובדת סוציאלית בבית הספר גבעת גונן בירושלים. טליה, בתו של רובן נוטלס חבר הקיבוץ.
טליה גדלה וחונכה על ערכי השומר הצעיר ואף הייתה חניכה בשומר הצעיר לאורך כל תקופת לימודיה 

בבית הספר.
בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית וכרגע לומדת לתואר שני בייעוץ חינוכי באוניברסיטה העברית.

מני בן 32, מנהל בחברת אקסליבריס בירושלים )חברת הייטק המספקת מערכות מידע לספריות(.
בעל תואר ראשון במדעי המחשב.

שירת כמפקד טנק ואף קיבל אות הצטיינות מנשיא המדינה על שירותו הצבאי.

למדנו ביחד בבית הספר גבעת גונן, בית ספר אשר היה מושתת על ערכי תנועת העבודה ודגל באינטגרציה 
בין אוכלוסיות חלשות לחזקות בירושלים.

כיום גרים בירושלים.



יעל ליטמנוביץ ויונתן פז 

רצינו לספר לכם קצת על עלינו. אנחנו יונתן )פז( ויעל )ליטמנוביץ(, בני 34 , ויש לנו ילדה ששמה נעמי, 
שהיא בת )כמעט( שנתיים וחצי.

קצת על למה הגענו אליכם: חיפשנו קהילה ואורח חיים שיאפשר לנו להגשים את עצמנו אבל גם להיות 
מעורבים וערבים למקום שאנחנו חלק ממנו. שנינו בוגרי תנועות נוער ולשנינו יש רקע קיבוצי; ליונתן כבן 

לקיבוצניקים )ברקאי וכיסופים( וליעל כחברה לשעבר בקיבוץ עירוני של הנוער העובד.
קצת על איך נוצרה המשפחה שלנו: נפגשנו לפני עשר שנים באנגליה ומאז אנחנו יחד. גרנו שם תקופה 
ארוכה )בלונדון ואז באוקספורד( ושם למדנו שנינו לתואר ראשון ושני, ויעל המשיכה גם לדוקטורט. חזרנו 
לארץ לפני כמעט שלוש שנים כי רצינו לגדל כאן את ילדינו. נעמי היא ילדה חברותית שמרעיפה אהבה כך 

שגם היא וגם המשפחות שלנו נהנים מאוד מההחלטה הזאת.
קצת על מה אנחנו עושים ביומיום: יעל באה מתחום החינוך והפסיכולוגיה, והדוקטורט שהיא מסיימת בימים 
אלו עוסק בהכשרות שוטרים בתחום הפגנות. בשנים האחרונות היא עבדה עם מג"ב על תוכניות הכשרה 
שמעודדות שיטור הוגן יותר. היא תתחיל פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים הקרובה, 

ומלמדת עבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון.
יונתן עוסק במגזר השלישי ובפיתוח בין-לאומי. הוא עובד בעמותה שעוסקת בהגירה וקליטה CIMI , מיסודה 
של ג'וינט ישראל, ומנהל פרויקטים בתחום הגירת עבודה העוסקים בסיוע לממשלת ישראל בהקמת מערכות 

המאפשרות העסקה הוגנת של מהגרי עבודה חוקיים.
קצת על מה שמעבר ליומיום: יונתן אוהב לבלות עם נעמי, וכשמצליח למצוא קצת זמן נוסף אוהב גם לטייל, 
לקרוא, לרכב על אופניים ולרוץ. יעל זוכרת במעומעם שלפני שנעמי נולדה היא אהבה לבשל ולאכול, לקרוא 
ספרות ושירה וללכת לים. ביחד אנחנו אוהבים לגלות מקומות חדשים, קרובים ורחוקים, ולבלות עם חברים.
קצת על מה הלאה: אנחנו מתרגשים מהאפשרות לבנות את ביתנו ועתידנו בקיבוץ נחשון, כחלק מקבוצת 
המשפחות הצעירות המצטרפות. אנחנו מקווים שנוכל להכיר, לתרום ולעשות בקיבוץ, תוך יצירת שותפויות 

עם חברים חדשים ולאפשר לנעמי ולנו מרחבים מכילים ומצמיחים.



עדי וזוהר גורן

שלום אנחנו משפחת גורן
זאת אמא שלי עדי היא מעצבת פנים והיא תמיד אומרת שסדר בחיים מתחיל בסדר בבית ואז כבר הכל יהיה בסדר!! 

היא מאוד אוהבת להתעמל ולבשל והכי אוהבת אותנו!!
אבא שלי זהר עובד בשוק ההון הוא משווק השקעות ועובד הרבה שעות, אבל כשהוא איתנו הכי כיף בעולם כי הוא 

תמיד משחק איתנו והוא יודע להתחבא כל כך טוב שקשה מאוד למצוא אותו!!
אחותי אריאל כבר בת 4 והיא מאוד אוהבת לעשות הצגות לרקוד בלט ואפילו לפעמים לשחק איתי.

ואחרון חביב זה אני דני כבר בן 2 ואוהב בעיקר לרוץ לקפוץ ולאכול קוטג'. 
אני כבר ממש רוצה להגיע לקיבוץ כי אמא הבטיחה שהיא תביא לי כלב.

שלכם
הגורנים



עירית ויובל טל

יובל: נולדתי וגדלתי בקיבוץ נחשון בקבוצת חמנית. לאחר לימודי התיכון בצפית התגייסתי לנחל. אחרי שירותי הצבאי 
טיילתי במזרח ולאחר מכן התחלתי בלימודי גיאולגיה וסביבה באוניברסיטת בן גוריון שם היכרתי את עירית. במהלך 
התואר הראשון גרתי בבאר שבע ובמהלך התואר השני עברנו שנינו לגור יחד בקיבוץ. לאחר לימודי תואר ראשון ושני 
וכן עבודה מחקרית באוניברסיטת בן גוריון הבנתי שמצאתי את שאני רוצה לעסוק בו בחיי – עבודת מחקר בתחום 
הגיאופיסיקה. לשם כך החלטתי לנסות להתקבל ולפני כ 3 שנים )MIT( ללימודי דוקטורט בארה״ב. התקבלתי 
ללימודים במכון הטכנולוגי של מסצ׳וסטס. עברנו להתגורר בבוסטון לשם השלמת לימודי הדוקטורט בתחום רעידות 

אדמה.

עירית: נולדתי וגדלתי במושב רמת צבי. במושב הייתי מאוד פעילה בתנועת הנוער )תנועת המושבים( ובחיי הקהילה 
במושב. לאחר לימודי התיכון התנדבתי לשנת שירות בכפר הנוער קדמה ולאחר מכן התגייסתי לחיל חינוך ושירתתי 
כמשקי״ת הוראה. לאחר שירותי הצבאי טיילתי במזרח ולאחר שנתיים של לימודי חינוך מיוחד עברתי ללימודי גיאולוגיה 

באוניברסיטת בן גוריון. 
את התואר השני למדתי באוניברסיטה העברית בגיאוכימיה. בתום לימודי התואר השני הצטרפתי לתוכנית ״חותם״ 

להשלמת תעודת הוראה ולימדתי מדעים וגיאולוגיה בתיכון עין כרם. 
במהלך מגורנו בקיבוץ נחשפתי לקהילה שידעתי שאשמח להיות חלק ממנה בעתיד. 

MITבבוסטון לימדתי ילדים ישראלים בכיתה א׳ קרוא וכתוב. ובשנתיים האחרונות אני עובדת במעבדת גיאוכימיה ב
כחודשיים לפני המעבר לבוסטון הצטרפה למשפחתנו אדוה. אדוה אוטוטו חוגגת 3 ולפני כ 3 חודשים חגגה תואר 

חדש של אחות גדולה לנטע שהצטרפה למשפחתנו. 
לפני מספר שבועות חזרנו כולנו מביקור בארץ, שאת רובו העברנו בקיבוץ ואחרי הביקור כולנו, ובעיקר אדוה שנהנתה 

מהשמש הנצחית, מרחבי הדשא, החברים ובעיקר מהמשפחה, מחכים לחזור לארץ ולבנות את ביתינו בקיבוץ.



אפי ואייל להב

נעים מאד, אנחנו משפחת להב אפרת )אפי(, אייל ויובל.

כמה מילים עלינו:
אפי: ירושלמית במקור. עובדת מזה 12 שנים בחברת בזק כמנהלת אגף פיתוח משאבי אנוש והדרכה.

נגרית חובבת, צמחונית, מתרגלת יוגה ומדיטציה.

אייל: ירושלמי במקור. עצמאי בתחום "ניהול ייעוץ ופיקוח הנדסי" מתמחה במבני ציבור ומגורים. שחקן טניס חובב, 
צמחוני, ומתרגל מדיטציה.

הכרנו לפני 7 שנים ובשנת 2011 נולד בננו יובל.
יובלי הוא ילד מקסים, נעים, חכם, מצחיק ומעט ביישן. מתחנך במערכת החינוך של נחשון מימי ינקותו בבית התינוקות 

ועד היום )והוא מאד מרוצה(.
אנחנו גרים ב 4 השנים האחרונות ביישוב כרמי יוסף.

חיפשנו להשתקע ביישוב קהילתי עם אוכלוסייה איכותית. זכינו להכיר בשנים האחרונות את קיבוץ נחשון ולכן שמחנו 
מאד לקבל את הבשורה שאנו עומדים לגור בקיבוץ!



דנה וטל נאמן

דנה: בת 31, ילידת שוהם. בילדותי עברתי מספר מקומות מגורים מכיוון שאבי ואמי היו אנשי צבא במשך שנים רבות. 
לאחר סיום בית הספר התגייסתי לחיל האוויר ושירתתי, שרות מלא, ביחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר.

לאחר הצבא, וטיול של מספר חודשים במרכז אמריקה, התחלתי את לימודי בהנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת 
בן גוריון בבאר שבע. מהתואר הראשון המשכתי, במסלול ישיר, לתואר שני באותו התחום וכיום אני לקראת סיום 

הדוקטורט שלי בהנדסת ביוטכנולוגיה.
לאחר נישואינו, לפני כשלוש שנים, עברנו להתגורר בקיבוץ נחשון ואני שמחה מאוד לבנות את חיינו בקיבוץ.

טל: בן 35 יליד קיבוץ נחשון בו חייתי כל חיי. התגייסתי לחיל האוויר ושירתתי כקצין מודיעין.
לאחר הצבא וטיול של מספר חודשים בניו זילנד, התחלתי את לימודי בהנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. 
לאחר סיום התואר עבדתי כמהנדס מערכות מים בחברת אינטל ולאחר מספר שנים עברתי לעבוד בתחום זה בחברת 

אומריקס.

אופיר: בת שנתיים, ילידת קיבוץ נחשון בו חייתי כל חיי.
כיום אני בגן פשוש ואוהבת מאוד את הקיבוץ ואת כל חברי. 



אלמה ואייל קייני-משולם

אייל: אני בן המושב השיתופי אלוני אבא בגליל התחתון, שם נולדתי וגדלתי. כנער עבדתי בשלל עבודות חקלאיות 
במושב. למדתי בבתי ספר האיזוריים בעמק יזרעאל  ולאחר שירות צבאי כמפקד בשריון וטיולים בעולם, השלמתי 
תואר ראשון בהיסטוריה וסוציולגיה-אנתרופולגיה ותואר שני בניהול משאבי סביבה וטבע. עבדתי במגוון עבודות בין 
היתר ברשות שמורות הטבע והגנים וכיום תחום העיסוק שלי הוא יעוץ לחברות בנושא איכות סביבה, בטיחות, תקינה 

ורגולציה. 

אלמה: אני בת הקיבוץ, בתם של ישראל ויעל קיני, חלק מקבוצת "ערבה" שחוותה את המעבר מהקיבוץ השיתופי 
הישן; מלינה בבתי הילדים, חינוך בבית ספר יסודי בקיבוץ, מעבר לבית ספר יסודי אזורי וללינה בבית ההורים. לאחר סיום 
הלימודים ב"צפית" התגייסתי ושירתתי כמאבחנת פסיכוטכנית. עבדתי בהדרכה ובחינוך בקיבוץ ומחוצה לו, במגוון 
מסגרות, בין היתר ב"בני ברית", פנימיה לילדים הסובלים מהפרעות התנהגות קשות. למדתי אנתרופוסופיה בהרדוף 
וסיימתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. לאחר סיום הלימודים, עבדתי כעובדת סוציאלית במקום 

ייחודי לצעירים המתמודדים עם קשיים נפשיים ברוח האנתרופוסופיה בהרדוף וכעת אני בחופשת לידה.

הכרנו לפני כארבע שנים ומאז חיינו בטבעון וכן באבוג'ה, בירת ניגריה, בה עבד אייל כמנהל תחום הבטיחות ואיכות 
הסביבה בחברת בת של שיכון ובינוי ואני התנדבתי עם נשים וילדים מהאוכלוסיה המקומית. חזרנו לישראל ולקיבוץ 

נחשון במטרה להקים בית.
אנחנו הורים טריים לליה, שנולדה ב6.3.15 בהדסה עין כרם. כיום אנחנו שוכרים דירה בנחשון )החלפנו את כלילה 

בבית שליד משפחת חג'בי(.
מסקרן לשוב לקיבוץ לאחר כעשר שנים מחוצה לו. אנחנו שמחים על ההזדמנות להצטרף לחיי הקהילה בנחשון, 

להכיר ולמצוא את מקומנו בה. 



נעמה הר-לב וליאור בן-אליהו

נעמה: גדלתי בקיבוץ נחשון. אני בתם של אסנת ודני הר-לב, אחות של גל וליאור, נכדה של מירה ודן מאיר. לאחר 
סיום התיכון עשיתי שנת שירות ב"שומר הצעיר" ולאחר מכן, במהלך השירות הצבאי ולאחריו, חייתי ארבע שנים 
נוספות בגרעין "השומר הצעיר" בקיבוץ עברון ובנהריה, שם עסקתי בריכוז קנים של התנועה וריכוז מועדון הנעורים 

בקיבוץ כפר מסריק.
דמוקרטי  וחינוך  החינוך  במדיניות  שני מחקרי  ותואר  הקיבוצים  בסמינר  על-יסודי  בחינוך  ראשון  תואר  למדתי 

באוניברסיטת תל-אביב.
אני מורה להיסטוריה ואזרחות ומחנכת בתיכון, זו השנה החמישית. במקביל אני עובדת באוניברסיטת תל-אביב 
כמתרגלת בקורסים של ביה"ס לחינוך ושל תעודת ההוראה בהיסטוריה וכעוזרת מחקר בתחום ההיסטוריה של החינוך 

וכן עובדת במט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית - בכתיבת ספר לימוד דיגיטלי בלשון והבעה.
מזה כמה שנים אני פעילה חברתית ופוליטית בארגונים שונים, העוסקים בקידום השוויון האזרחי ובקידום החינוך. 

בפעילותי בארגון שכזה הכרתי את ליאור, בן-זוגי.

ליאור: נולדתי וגדלתי במושב פארן בערבה. לאחר שירותי הצבאי כמאמן כושר קרבי, למדתי באוניברסיטת תל-אביב 
בקמפוס "שיאים" לימודי הכשרה למאמן כושר. לאחר מכן, טיילתי כמה חודשים באירופה. למדתי תואר ראשון 
בהיסטוריה כללית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. במקביל ללימודים, עבדתי כמאמן כושר בתל 

אביב.
ופוליטית, בארגוני חברה אזרחית  בשש השנים האחרונות אני עוסק באופן אינטנסיבי בארגון פעילות חברתית 
ובמפלגות. אני מרכז פרויקטים וקמפיינים בתחומי שוויון חברתי, זכויות אזרח, זכויות אדם וקידום מפלגות ומתמודדים 

במערכות בחירות, מקומיות וארציות.
 

שנינו בני 28, בחמש השנים האחרונות אנחנו חיים בתל-אביב ועל אף החיבה לעיר הגדולה, רואים את עתידנו בקיבוץ.  
נשמח לראות את עצמנו מקימים משפחה וחוברים לחיי הקהילה בקיבוץ נחשון.



ענת ומיכה תורג'מן

אנחנו משפחת תורג'מן, ענת, מיכה, מאיה, תומר ועומריקי.
אנחנו גרים היום בקיבוץ רבדים ומאוד אוהבים את החיים בקיבוץ, מתרגשים ושמחים לבנות את חיינו בקיבוץ נחשון.

אני ענת ואני מנהלת פיתוח תוכנה בחברת אמדוקס, אני מאוד אוהבת לשמוע מוסיקה, לטייל, לבשל וליצור.
אני מיכה ואני מנהל פרויקטים בתחום המשכיות עסקית בבנק לאומי, אני מאוד אוהב ספורט, טיולים, שחמט ותשבצי 

היגיון.
אני מאיה, אני בת 12 ואני מאוד אוהבת לרקוד, אני רוקדת כבר 9 שנים וחברה בלהקת היפ הופ, אני גם משחקת 

כדורשת, כדורגל, מאוד אוהבת מוסיקה, שוחה ומבלה עם החברות שלי.
אני תומר, אני בן שבע ואני ממש אוהב לקרוא ספרים, לצבוע ולגזור, אני גם משחק כדורגל, כדורסל ושוחה.

אני עומרי ואני אוהב מאוד לרכב על אופניים, לשחק בגן שעשועים ולקטוף תותים עם אח שלי תומר. 
אנחנו חיים בקיבוץ כשנתיים ומאוד פעילים ומעורבים בחיים הקיבוציים, אם זה בקבוצות הספורט של הקיבוץ, 

בטקסים, בחינוך ועוד ...


