קיבוץ מנרה
מידע כללי
חינוך

הגיל הרך :נכון להיום  -מעון וגן בקיבוץ משגב עם –  7דקות נסיעה.
מנרה ערוכה לפתוח במקום בית תינוקות עבור ילדי הנקלטים
בית ספר יסודי" :עלי גבעה" בקיבוץ כפר גלעדי.
בית ספר על יסודי" :הר וגיא" בקיבוץ דפנה.
הסעות מועצה מסודרות לגן ולבתי הספר שהם אזור הרישום של
הישוב.

צהרון לילדי כיתות א'-ו'
פתוח פעמיים בשבוע (שלישי ושישי) ,בשאר הימים מתקיים בביה"ס
יום לימודים ארוך (כולל ארוחה חמה) .הצהרון פועל גם בכל
החופשים.

נערים בכיתות ז'-י"ב
יש מועדון נעורים עם פעילות מודרכת מספר פעמים בשבוע.
לכל ילדי המועצה האזורית – חוגי ספורט (שחייה וכדורסל) ,לימודי
מוזיקה ומחול במכרז קלור בקיבוץ כבר בלום (כולל הסעות).

תרבות
במהלך השנה מתקיימים אירועי תרבות משותפים :חג המשק
(יומולדת של מנרה) ,פורים ,סדר פסח קיבוצי ,שבועות ,חג העוף
(ארוחת ערב בלול) ועוד.

שירותים
מרפאה כללית ומרפאת שיניים
מרכולית
ספריה
אולם ספורט

תעסוקה
חקלאות
המטע  -הוא הענף החקלאי העיקרי  .המטעים והכרמים של הקיבוץ
נמצאים בהר בשטח של כ 0101 -דונם .במטע מגדלים בעיקר תפוחים
(כ 671 -דונם) ופירות קיץ כמו נקטרינה ,גודגדן ,אפרסק משמש ועוד.
הכרם תופס שטח של  221דונם ,מגדלים בו זני ענבים שונים עבור
יקבי רקנאטי .לאחרונה נוטע כרם צעיר עבור יקב הרי הגליל  .בעמק
החולה נמצא פרדס אשכולית אדומה בשטח של  031דונם.

חוות הלולים לפטם בשטח  3דונם – אחת חוות המוצלחות בצפון.

גידולי שדה (גד"ש)  -כ  2011 -דונם בעמק החולה .מגוון הגידולים
הוא רחב ,מגדלים את מירב גידולי השדה והירקות כגון :כותנה ,תירס
למינהו ,עגבניות ,חמניות ,שעועית ,בצל ,אבטיח ,אגוזי אדמה ועוד...

תעשייה
מפעל "מנרה מערכות" – פיתוח תכנון וייצור מערכות חשמל
לתעשיות ביטחוניות .המפעל מתפתח ומגייס עובדים חדשים.

תיירות
"נופש במנרה" –  00חדרי אירוח לזוגות ולמשפחות .האירוח הקיבוצי
הוותיק בארץ.

עסקים
קולות רמים – חברת הגברה העובדת עם מיטב האומנים בארץ.
אתר צוק מנרה ,בו שותף הקיבוץ :הרכבל הארוך במדינה ,פעילות
סנפלינג ,מגלשות ועוד .ניתן להשתלב בעבודה לפי צרכי המקום.

מידע נוסף

הטבות:

הטבת מס :הנחה של  00%עד לתקרת הכנסה שנתית של .₪ 210,131
אזור עדיפות לאומית א'.

זמן נסיעה למרכזים עירוניים:

קרית שמונה 00 -דקות.
חצור הגלילית  /ראש פינה –  01דקות
צפת –  01דקות
טבריה –  01דקות
תחבורה :אוטובוס של אגד  6פעמים ביום.

