קבוצת יבנה
קולטת זוגות ומשפחות
קבוצת יבנה משתייכת לתנועת הקיבוץ הדתי ונחשבת ל"אם הקבוצות הדתיות" .הקיבוץ נוסד בשנת  1931ליד
פתח תקווה (ונקרא אז "קיבוץ רודגס" ע"ש חוות ההכשרה של המייסדים בגרמניה).
לאחר  10שנים ,בשנת  ,1940הועתק הקיבוץ למקום הקבע שלו ב"קבוצת יבנה".

סה"כ מספר תושבים800 :
הקיבוץ מתנהל עד היום כקיבוץ שיתופי קלאסי ,המנהל את
אורחות חייו על פי ערכי היסוד של התנועה הקיבוצית :תרומה

אישית ,ערבות הדדית ,שיתוף ושוויון.

מספר חברים ומועמדים400 :
מספר ילדים250 :
מספר תושבים זמניים150 :

חינוך
הקיבוץ רואה חשיבות רבה בהקניית חינוך משמעותי לילדיו .התכנים החינוכיים המוקנים לילדים מבטאים את ה"אני
מאמין" של חברי הקיבוץ ,וכוללים :חינוך דתי-ציוני-לאומי ,חינוך לערכי קיבוץ ולחברה שוויונית ומתוקנת .מערכת
החינוך בקיבוץ נותנת מענה לילדים החל מגיל  3חודשים ועד לסיום כיתה י"ב.
תעסוקה
▪

ענפי הייצור המרכזיים הינם :ענף "בעלי הכנף" (מדגרות ולולים) ,רפת חלב ועגלים לפיטום,
מכון תערובת ומרכז מזון לבע"ח ,גידולי-שדה (גד"ש) ,מפעל החמוצים "קבוצת יבנה מוצרי מזון"
ומפעל "שעוני עדי קבוצת יבנה" ועוד,

▪

בקיבוץ קיימים ענפי שירות רבים הנותנים שירותים לענפי המשק ולחברי הקיבוץ ,וביניהם :מוסך ,מסגריה,
נגריה ,אינסטלציה ,חשמליה ,מחשוב ועוד.

▪

בקיבוץ פועלות מסגרות חינוך הנותנות מענה חינוכי לילדינו ,כולל מסגרות פורמליות (הגיל הרך ,ביה"ס
היסודי ,חטיבה ותיכון) ובלתי פורמליות.

▪

חברים רבים עובדים כיום מחוץ לקבוצה ומכניסים את משכורתם לקופה המשותפת.

שירותים קהילתיים
בקבוצת יבנה פועלת מערכת שירותים ענפה ,הכוללת בין היתר:
▪

חדר אוכל  -בלב הקיבוץ שוכן חדר האוכל המספק לחברים  3ארוחות ביום ומהווה "מרכז העצבים" של
הקיבוץ .במתחם נמצאים גם שירותי הדואר ,החנות ,השירות לחבר ("מיני") ,לוח המודעות המרכזי,
ומערכת סידור הרכב.

▪

בריאות  -במרכז הקיבוץ פועל מרכז רפואי הכולל :מרפאה כללית ,מרפאת שיניים ,מכון לפיזיותרפיה ,מכון
לריפוי בעיסוק ומרפאה לכירורגיה פלסטית  .עוד במרכז הרפואי חדרי חולים ובית סיעודי ,ובו אגף לדיור
מוגן עבור חברי הקיבוץ הוותיקים.

▪

דת  -במרכז הקיבוץ קיימים בית הכנסת המרכזי ובית המדרש ובו ספרייה תורנית מגוונת ועשירה .לאורך
כל השנה ,ובפרט בשבתות ובחגים ,מתקיימים שיעורים תורניים .בקיבוץ מקווה טהרה לנשים ומקווה
כלים .כיום מכהן כרב הקיבוץ הרב אילעאי עופרן.

▪

תרבות  -בקיבוץ פועלת ועדת תרבות ,האחראית על החוגים הרבים ואירועי התרבות השונים המתקיימים
סביב השנה .חיי התרבות מבוססים במידה רבה על רוח ההתנדבות של החברים ,אשר נוטלים חלק פעיל
בתכנון והוצאה לפועל של אירועים שונים .בנוסף ישנו מוזיאון ה"בית האדום" ,ספריות עיון וקריאה ומתקני
ספורט ופנאי ,כגון :בריכת שחייה ,אולם ספורט ,מגרש טניס ומתקני שעשועים.

▪

קליטה לקיבוץ לחברות מלאה
קבוצת יבנה רואה בקליטת צעירים ממשיכי דרכה ,תנאי הכרחי להמשך קיומה כקיבוץ דתי-שיתופי ,המקיים עצמו
ברוח דור המייסדים על ערכי תורה ועבודה .אז אם אתם זוג דתי ,המבקש לחיות ולחנך עפ"י ערכי תורה ועבודה
ולהיות חלק מקהילה שיש בה ערבות הדדית ,שיתוף ושוויון – נשמח לשמוע מכם!

מוזמנים ליצור קשר:
טובה פניני – מנהלת צמ"ד
klita@kv-yavne.co.il  050-6998984

