
1979. היישוב הראשון בהר חברון. בתחילה התיישב הגרעין החלוצי במצודת לוציפר  הוקם בט”ו באב תשל”ט  הקמה: 
ששוכנת בנקודה הגבוהה ביותר בדרום הר חברון ולימים היישוב התרחב לשיפולי הגבעה. היישוב הוקם כיישוב שיתופי 
המתנהל כמו קיבוץ, לאחר מכן עבר הפרטה חלקית ופתח את שעריו לקליטת משפחות שאינם חברי השיתוף והם שותפים 

מלאים בקהילה. היום מהווים חברי השיתוף כשליש מתושבי בית יתיר.

אופי וזרם: דתי קהילתי.
היישוב במספרים: מעל 90 משפחות, צעירות לצד וותיקות.

עסקים ביישוב: חוות סוסים, גלריות אמנים, טיפולים אלטרנטיביים, קיטרינג.
מוסדות ביישוב: בתי כנסת, מקוואות, פעוטונים, גנים, מכולת, מרפאה של “מכבי” – כולל טיפת חלב, סניף בני עקיבא, 

משחקיה, ספריה פעילה ואיכותית, משק חקלאי )רפת, לול, כרמים, מטעים וגד”ש(, מכינה קדם צבאית.

תעסוקה: ענפי חקלאות ביישוב ובסביבתו, חינוך, מכינה קדם צבאית, מקצועות חופשיים ביישובי וערי הסביבה – ערד, 
באר שבע, דימונה, עומר, מיתר, קרית ארבע וירושלים.

מעניין לדעת: ביישוב תחנת רוח עם טורבינה חשמלית שהוקמה במטרה לנצל את הרוחות העזות, אך תקלות וסיבות 
נוספות הכשילו את הפרוייקט. עם זאת, מאז ועד היום הטורבינה מככבת בסמל היישוב, אולי כסמל לרוח הטובה המאפיינת 

את בית יתיר.

קליטה ביישוב:
בתים לרכישה: היישוב נמצא בעיצמו של פרוייקט בנייה רחב, הכולל 23 מגרשים בשלב א’ ו 17 מגרשים בשלב ב’.

בתים להשכרה: מגוריים זמניים.

איש קשר לקליטה: זהבה קווין 052-8903821

יתיר היא קהילה משפחתית פשוטה ואיכותית,
ביקור אחד שווה אלף מילים.

על היישוב
קהילת בית יתיר מונה כיום כ-90 משפחות, ותיקות וצעירות, הבונות יחד קהילה תוססת וחיה.

יתיר מתאפיינת בקשר חם בין המשפחות, דאגה לזולת ואכפתיות.
חברי היישוב משתלבים בעשייה היישובית במזכירות ובועדות השונות, כגון: תרבות, קליטה, דת ועוד... ותמיד יש מקום 

ליוזמות מכל הסוגים.
 

חלק מתושבי היישוב עוסקים בחקלאות בענפים השונים, חלקם עוסקים בחינוך במוסדות הרבים הקיימים באזור, ועוד 
עציון,  גוש  ארבע,  קריית  מיתר,  שבע,  באר  אותנו-  הסובבים  וביישובים  הקרובה,  בסביבה  חופשיים,  במקצועות  רבים 

ירושלים, ערד, ודימונה.

 

שירותים לתושב
בית כנסת

בישוב ישנם שני בתי כנסת - אשכנזי וספרדי.   

שיעורי תורה
כל יום מתקיים שיעור בדף יומי מפי הרב ברוך לוביש.  

במשך השבוע מתקיימים שיעורים קבועים בהלכה ובגמרא מפי רב היישוב - הרב סמוטריץ'.  
בשבתות מתקיים שיעור כללי מפי הרב סמוטריץ' ואנשי הישוב לסירוגין.  

שיעורי ילדים בשבת בבוקר – השיעורים מועברים בסבב ע"י ההורים.  
שיעורי נשים – מדי שבת, וכן, ביום שני בערב עם הרב יוסי חזן- ר"מ במכינה.   

תרבות
ביישוב פעילויות תרבות שונות ומגוונות במשך כל השנה, חלק מהפעילויות מאורגנות ע"י ועדת תרבות  

וחלקן ע"י המועצה האזורית.   
בפעילויות לוקחים חלק כל תושבי היישוב קטנים וגדולים כאחד.  

מקוואות
ביישוב מקווה גברים ומקווה נשים במבנים נפרדים.  

חינוך
ביישוב יש פעוטונים וגנים לכל הגילאים כולל בוקרון וצהרון.  

בגילאי היסודי/חטיבה, לומדים רוב הילדים בבית הספר האזורי בסוסיא, לשם יש הסעות מסודרות.  
כמו כן, בסמוך אלינו נמצאים מוסדות החינוך הבאים: ישיבות תיכוניות – סוסיא, עתניאל, קריית ארבע, באר שבע   

       ודימונה, אולפנות- קריית ארבע, ערד, דימונה, ונווה חנה ]אלון שבות[.

סניף בני עקיבא
הסניף מונה כ-55 חניכים וצוות הדרכה של כ-10 מדריכים הפעילות בימי שלישי ובשבתות.  

מועדונית
מבנה אטרקטיבי בישוב המיועד לפעילות ילדים אחה"צ. במבנה חדר ג'ימבורי, בית בובות ענק, מטבח לילדים,    

       חדר יצירה  וחדר מחשב עם פופים. 
הילדים מגיעים למועדונית פעם בשבוע ע"פ הרשמה בקבוצות גיל.  

תלמוד תורה
העשרה תורנית לילדי הישוב פעם בשבוע.   

הילדים לומדים לפי שכבות גיל עם מלמד במשך 45 דקות.  

מכולת
בישוב יש מכולת שופעת ומגוונת במחירים טובים.  

המכולת פתוחה מידי יום מבוקר עד ערב.  
במכולת קיים כספומט לשימוש הציבור.  

מרפאה
ביישוב יש מרפאה של מכבי, הכוללת גם “טיפת חלב”.  

כמו כן, יש בסוסיא ובכרמל מרפאות של קופ"ח לאומית.  

ספריה
ביישוב ספריה קטנה אך איכותית, שניזונה בקביעות מן הספרייה האזורית.  

בספרייה פעילויות מגוונות לילדי היישוב – שעת סיפור, יצירות ועוד.  

חוות סוסים
ביישוב ישנה חוות סוסים אטראקטיבית במיוחד.  

בחווה חוגי רכיבה וטיפול בסוסים לילדים, פינת ליטוף ומשחקיה הפועלת ע”פ עקרונות המונטוסורי.  
הטיפול בחווה מוכר ע”י קופות החולים.  

משק חקלאי
ביישוב ומחוצה לו משק חקלאי מגוון: רפתות, לולים, כרמים ומטעים.  

מכינה קדם צבאית
קיימת ביישוב כבר 25 מחזורים. חלק משמעותי מצוות המכינה מורכב מתושבי היישוב.  

במכינה קיים כולל בוגרים הפתוח גם ללומדים נוספים מהיישוב והסביבה.  

נוער
בישוב ישנו רכז נוער אשר מארגן פעילויות שונות מעת לעת )הרצאות, פעילויות חוץ, סרטים וכו'(.  

כמו כן, מספר פעמים בשבוע ישנו מועדון לנוער שנפתח לפעילות של אחה"צ, לגילאי ז' –ח'.   
בערבי שבתות לאחר ארוחת ליל שבת ישנה שיחה לחבריא ב' הניתנת ע"י אחד מאנשי הישוב.  

חוגים
ביישוב קיימים חוגים רבים כדורגל, פסיפס, אומנות, פילאטיס, תלמוד תורה, התעמלות, מוסיקה.   

באזור ישנם חוגים נוספים: כדורסל, מוסיקה, אומנויות לחימה ועוד.  

משרד הישוב
המשרד מספק  שירותי דואר, חלק משירותי משרד הפנים ומהווה מרכז לבירור כל עניין הקשור לישוב.  

       ניתן לשלם את כל תשלומי המועצה, מים, מיסים ומכולת דרך המשרד.

 תהליך הקליטה
יצירת קשר ראשוני עם זהבה קוין 052-8903821.  

סיור התרשמות ביישוב באמצע השבוע.  
שבת קליטה- אירוח אצל מגוון משפחות מן הקהילה להתרשמות הדדית מעמיקה.  

במוצ"ש שיחה מסכמת עם נציגי ועדת קליטה.  
מבחן מיון פסיכוטכני – פרוצדורה המתחייבת מטעם החטיבה להתיישבות.  

וועדה בין מוסדית – נציג של היישוב ונציגים של המועצה.  
חתימת חוזה – לגבי שכירות בית – מהווה חתימה לפרק הפורמלי של תהליך הקליטה.  

במידה ומעוניינים בתהליך של קליטה ישירה, כלומר קניית בית ללא מגורים לפני כן ביישוב, תהליך הקליטה  
       כולל שתי שבתות קליטה.

 

אפשרויות מגורים

מגורים זמניים
קראוון קטן -  52/45 מ”ר, שלושה חדרים.  

קראווילה -  60 מ”ר, ארבעה חדרים.  
אשקובית קטנה – 42 מ”ר, שלשה חדרים.  

אשקובית בינונית – 48 מ”ר, ארבעה חדרים.  
אשקובית גדולה – 60 מ”ר, ארבעה חדרים.  

כמו כן, ישנם מספר בתים בבעלות פרטית המוצעים להשכרה.  

מגורי קבע
  היישוב נמצא בעיצמו של פרוייקט בנייה רחב, הכולל 23 מגרשים בשלב א’, ו 17 מגרשים בשלב ב’.

            בפרוייקט ישולבו בתים חד-משפחתיים, דו-משפחתיים, בנייה רוויה ומגרשים לבנה ביתך.
בהמשך בנייה של עוד 15 יחידות ביניהם 4 מגרשים לבני ביתך.  

בית יתיר
להתיישב ברוח אחרת


