
קיבוץ סופה 

מקבץ על הקיבוץ:

פותח את שעריו וקולט 
משפחות צעירות וותיקות 

המעוניינות לחיות בסביבה 
כפרית וקהילתית

בואו לבקר!

חפשו אותנו בפייסבוק! ”קיבוץ סופה“

החיים בקיבוץתעסוקההדור הבא
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72 ק‘‘מ 

שנת יסוד: 1974

שנת אזרוח: 1977

220 נפשות

55 חברים

1977
היאחזות הנח‘‘ל סוכות

הופכת לישוב קבע ”סופה“

2000
החל תהליך השינוי
המנהלתי בקיבוץ

1982
לאחר הסכמי השלום עם מצרים

הועתק קיבוץ סופה אל
מקום מושבו הנוכחי בחבל שלום

2008
קיבוץ סופה 
מחדש פניו 

כקיבוץ מתחדש!

ערבות הדדית

סביבה כפרית

איכות חיים



צעירי סופה 
כאן בקיבוץ מאמינים שהכל מתחיל בחינוך, ובכל הגילאים.

בואו לקרוא על מערכת החינוך באיזור, ועל הצעירים לפני 

ואחרי צבא בקיבוץ.

דף בית | הדור הבא | תעסוקה | החיים בקיבוץ | בואו לבקר

מערכת החינוך בקיבוץ

חינוך הילדים שלנו נמצא בעדיפות עליונה ולכן אצלנו בסופה עושים מאמץ 

להשקיע, לטפח ולפתח את מערכת החינוך.

הגיל הרך:

בימים אלו שוקדים בקיבוץ על פתיחה מחודשת של מערכת החינוך לגיל הרך, 

בשיתוף עם הקיבוצים חולית וכרם שלום.

המערכת תכלול בית תינוקות אוהב, פעוטונים צבעוניים וגני ילדים מרווחים. 

יסודי ותיכון:

גילאי בית הספר היסודי והתיכון לומדים בבתי הספר האיכותיים של המועצה 

האזורית אשכול, בסמוך לקיבוץ מגן.

ואחרי יום הלימודים...

כל ילדי הקיבוץ נהנים מפעילויות לאחר שעות הלימודים במסגרת מערכת 

החינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ.

המכינה הקדם צבאית

40 חבר‘ה צעירים לפני צבא, שהחליטו להשקיע בלימוד 

ותרומה לקהילה לפני גיוסם, צפויים לפתוח את המחזור 

הראשון של המכינה הקדם צבאית מבית מכינת עין פרת, 

באוגוסט הקרוב.

מבני המכינה השונים ימוקמו בקיבוץ, וחניכיה ישתלבו 

בצורות שונות בחיי הקהילה הקיבוצית. 

המכינה של עין פרת היא מוסד חינוכי הפועל מזה כמה 

שנים ועוסק בפיתוח מנהיגות של צעירים ישראליים לפני 

שירותם הצבאי. במוסדות של עין פרת לומדים חניכים 

מכל חלקי החברה הישראלית- בנים ובנות, חילונים 

ודתיים, מכל קצוות הקשת הפוליטית.

תוכנית מאהל ומגדל

תוכנית ”מאהל ומגדל“ שייכת לארגון ”השומר החדש“ 

ששם לו למטרה לחזק את חקלאי הנגב והגליל מתוך 

תפיסת ערבות הדדית ואחריות משותפת.

משתתפי התוכנית הם צעירים ערכיים אחרי צבא, שזוכים 

לתנאי עבודה מועדפת בענף החקלאות בקיבוץ ונהנים 

ממגורים וחיי חברה בקיבוץ.

התוכנית פועלת בהצלחה מזה 3 שנים בקיבוץ, כאשר 

הערך המוסף של עבודת אדמה וחיי קהילה מושך עוד 

ועוד צעירים להצטרף מידי שנה.
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התעשייה בסופה
אם חשבתם שקיבוץ זה רק רפת ולול, בואו להכיר את מגוון 

הענפים הפועלים בסביבת הקיבוץ ובשיתופי פעולה עם 

הישובים השכנים.

תעסוקה בקיבוץ

כקיבוץ מתחדש, כל חבר אחראי באופן ישיר לפרנסתו והוצאותיו. בקיבוץ גרים 

עורכי דין ומהנדסים, אמנים וכלכלנים. אך למי ששואף להצטרף לאחד 

מהתאגידים הקיבוציים - האפשרויות רבות ומגוונות.

חקלאות:

לקיבוץ סופה יש שטחים חלקאיים בסדר גודל של 5000 דונם המנוהלים בשיתוף 

עם הקיבוצים צאלים וגבולות.

משק חי:

בקיבוץ קיים לול (שבעתיד יומר ללול לגידול תרנגולי הודו), ורפת הקיבוץ נמצאת 

בתהליכי אומנה בקיבוץ השכן ניר יצחק.

מפעלים:

בקיבוץ פועל מפעל ”כימדע“ (בשיתוף קיבוץ ניר יצחק) המייצר חומרי גלם 

לתעשיית התרופות.

יזמות פרטית:

בקיבוץ פועלים מספר עסקים עצמאיים של יזמים מקומיים.
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החיים בסופה
אם החלטתם שהגיע הזמן לקום כל בוקר לאוויר נקי 

וסביבה ירוקה, לפגוש חברים שהם שכנים, ולהרגיש חלק 

מהקהילה חמה ועוטפת - מקומכם איתנו.

בואו לקרוא על ענפי השירות בקיבוץ, הקהילה והקליטה.

הקהילה בסופה

הקיבוץ שלנו הוא קיבוץ חילוני, פלורליסטי, שחרת על דגלו כבוד וערבות הדדית 

בין חברי הקהילה. הקהילה מורכבת מחברי קיבוץ ותושבים, כאשר כולם 

שותפים מלאים בכל הפעילויות החברתיות בקיבוץ.

במהלך השנה התושבים והחברים זוכים לבלות יחד במסיבות, הרצאות 

ומפגשים. בחגי ישראל חברי הקהילה מארגנים פעילויות תרבות משותפות, 

ובקיץ כולם מתמקמים בבריכה ומעבירים את חודשי הקיץ החמים בקרירות של 

המים הצוננים.

מלבד לבריכת השחייה, בקיבוץ קיימים גני שעשועים לילדים, כולבו הפועל כל 

ימות השבוע ומרפאת שיניים. המרפאות האזוריות ממוקמות בישובים הקרובים.

אנחנו מאמינים שאין כמו מראה עיניים, ומזמינים אתכם, משפחות המעוניינות 

להתיישב בחבל הארץ הכי יפה בישראל, לבוא ולהתרשם מהסביבה והחברה 

בקיבוץ סופה. צרו איתנו קשר ובואו לביקור!

בואו לבקר!



בואו לבקר אותנו!בואו לבקר אותנו!
תאמו ביקור עוד היום, ואולי נראה אתכם  בקרוב על השבילים

טל' מזכירות: 08-9985911

כתובת: קיבוץ סופה, ד.נ הנגב, מיקוד 8545700
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