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קצת היסטוריה
הר עמשא, שהוקם כקיבוץ בשנת 1983, הינו כפר שיתופי הממוקם 
בקצהו המזרחי של רכס יתיר, בגובה של כ 850 מטר מעל פני הים, 
בקצהו של יער האורנים הגדול בארץ, בסמיכות לשמורת הטבע הר 

עמשא. 

בין יער למדבר
הנוף המקדם את פני החברים עוצר נשימה: מצפון משקיפים על 
בקעות  ומערב  ומדרום  יהודה,  מדבר  ממזרח  חברון;  הרי  היישוב 
ערד ובאר שבע. חובבי טבע ימצאו באזור שפע של מסלולי הליכה 
המשלב  הייחודי  האקלימי  המפגש  עמשא.  הר  ובשמורת  ביער 
צמחייה,  של  נדיר  שילוב  של  קיומו  את  מאפשר  והר  מדבר  בין 
צמחים נדירים ובעלי חיים ממינים שונים. באזור תמצאו גם עדויות 
אנושית  התיישבות  של  קיומה  על  המעידות  רבות  ארכיאולוגיות 
מתקופות שונות. שביל ישראל העובר בסמוך מזמן ליישוב מטיילים 

בכל עונות השנה.

הגעה ליישוב 
הר עמשא מרוחק כ-40 דקות מבאר שבע, 20 דקות מערב מדרום 
תחנת  הארץ.  ממרכז  נסיעה  וחצי  וכשעה  מערב,  מצפון  ומיתר 
 20 כ  הוא   6 מכביש  והמרחק  בלהבים  נמצאת  הקרובה  הרכבת 

דקות  )צומת שוקת(.

אוכלוסייה
חיים.  ונתיבי  דעות  אמונות,  של  רחב  מגוון  תמצאו  עמשא  בהר 
גיל  מבחינת  הן  הטרוגנית  אוכלוסייה  היא  ביישוב  האוכלוסייה 
ויוצרים,  )ביישוב חיים אמנים  ידם  המתיישבים, השכלתם, משלח 
ותפיסת  וחקלאים(  חופשיים  מקצועות  בעלי  לצד  אקדמיה  אנשי 
עולמם. המכנה המשותף, המגשר על העולמות השונים, הוא אהבת 

המקום עצמו והרצון לחיות יחדיו תוך כבוד הדדי.

אנו מאמינים "כי האדם עץ השדה". דו קיום עם הטבע והסביבה 
בתכנון  המובילים  הערכים  הם   ולסביבה  לטבע  כבוד  מתן  תוך 

היישוב, בבניית הבתים, בגינון, ובחיים היומיומיים.  

החיים בהר עמשא
הר עמשא הוא בית אמיתי. 

ביישוב גרות משפחות שהגיעו בעקבות חלום לאיכות חיים טובה, 
קהילה מגובשת וחזקה, גידול ילדים באווירה תומכת ומאפשרת. 

שעוסקים  תושבים  גרים  עמשא  בהר  מהמרכז,  המרחק  למרות 
במגוון תחומים בכל רחבי הארץ. היישוב שוקק חיי חברה, פעילויות 
משפחתיים,  וטיולים  מפגשים  והפעלות,  חוגים  הצהריים,  אחר 

מסיבות ושלל פעילויות בהתאמה לכל קבוצת גיל.
העניין.  תחומי  כל  את  ומכיל  מקבל  חוויתי,  חינוך  חווים  ההר  ילדי 
אנו דוגלים בחינוך ששואף לייצר בוגרים עצמאיים בעלי חוזק פנימי 
שמתבססים על אהבת האדם ועזרה הדדית. ביישוב מסגרות חינוך 

איכותיות, אנשי צוות מקצועיים וקבוצות חינוך קטנות.
החיים בקהילה קטנה מעודדים אחריות אישית וערכי עזרה הדדית. 
מתנדבים  ואנו  היישובי  המערך  לטובת  נרתמת  כולה  הקהילה 
בוועדות על פי היכולת האישית ומחלטים החלטות קהילתיות לגבי 

צורת החיים, דרך החינוך ועוד.
ונושמים  הנגב  את  מיישבים   , אמיתית  ציונות  בתחושת  חיים  אנו 

אוויר הרים צלול. אנחנו מזמינים אתכם, לחיות אתנו את החלום.



איפה עובדים?
קיימים מגוון אפשרויות תעסוקה באזורינו וישנם תושבים שנוסעים 
בכל הארץ. ערד ומיתר ממוקמים כרבע שעה מהישוב. באר שבע, 
וירושלים  דקות,   40 של  נסיעה  במרחק  נמצאים  תמר  ויישובי 
של  רחב  מגוון  עוסקים  התושבים  נסיעה.  וחצי  כשעה  אביב  ותל 
עובדים  דרך,  מורי  אקדמיה,  אנשי  וגננות,  מורים  עו"ד,  תחומים; 
סוציאליים, אנשי הייטק, מהנדסים, מדריכי כושר, אחיות, מתכנני 
ערים, גיאולוגים ועוד. אם חשבתם על יזמות או פתיחת עסק תוכלו 
להצטרף לשורה של אנשי תיירות, נותני שירות לקהילה המקומית 
ולתיירים הפוקדים את אזורנו במהלך השנה. בישוב קיימים מספר 

עסקים פרטיים שונים ומגוונים.

יש רופא בסביבה?
הינו  השירות  המועצה.  ע"י  המסובסד  שר"פ  שירות  קיים  ביישוב 
מוקד 24/7 שבו ניתן לקבל ייעוץ רפואי טלפוני הניתן על ידי רופאים 
שיניים,  רפואת  משפחה,  רפואת  ילדים,  רפואת  בתחומי  בכירים 
הצורך  במידת  ופרמקולוגיה.  גריאטריה  קרדיולוגיה,  והריון,  נשים 
חירום  במקרה  לסיוע.  אחיות  או  מרשמים  למיון,  הפניה  נשלחת 

מוזנק אמבולנס המלווה ברופא.
בערד, יתיר ומיתר תחנות טיפת חלב וקופות חולים כללית ומכבי 

המקבלות מטופלים כרגיל.

איפה עושים קניות?
שופרסל און ליין מגיע לישוב פעמיים בשבוע, לפי צרכי התושבים. 
בערד,  מגוונות.  בשעות  טוב  כל  המציעה  מכולת  ביתיר  בנוסף 
וסופרים  קניות  מרכזי  מספר  ישנם  מיתר  והיישוב  מיתרים  צומת 
תמיד  הקהילתית  הוואצאפ  קבוצת  בנוסף  גדולות.  רשתות  של 

מאפשרת "לעשות קניות" אצל השכנים.

שרותי דואר
דואר נע מגיע ליישוב פעמיים בשבוע ומחולק באופן קבוע בכל יום 

בשעות הצהריים על ידי המזכירה היישובית.

עוד חשוב לדעת!
תושב המתגורר בהר עמשא זכאי ל7% הטבת מס. תושבי הישוב 
נהנים מסל שירותים רחב הניתן על ידי המועצה כחלק מעקרונות 
המועצה לקידום החינוך, התרבות והצמיחה הדמוגרפית בישובים. 

תמר  האזורית  המועצה  של  התיישבותי  כלכלי  לפיתוח  היחידה 
במגוון  עצמאיים  עסקים  ובעלי  ליזמים  עסקי  וליווי  מענה   נותנת 

תחומים.

התפיסה הקהילתית 
בהר עמשא

אנו מאמינים כי יצירת חיי קהילה בריאים, ויחסי שכנות טובה 
מושתתים על שותפות ותרומה פעילה של חברי הקהילה.

שונות  בוועדות  אנו מתנדבים  כחלק מהתפיסה הקהילתית 
מתמודדים  החיים,  דרך  את  בוחרים  אנו  שבעזרתן  ביישוב 
עם אתגרים, מקבלים החלטות לגבי אופי היישוב ומקיימים 

את הפעילויות הקהילתיות לאורך השנה.

והבלתי  הפורמלי  החינוך,  נושאי  בכל  עוסקת  חינוך  ועדת 
פורמלי. מובילה תהליכי למידה של צורכי הקהילה בנושאי 

חינוך ומאפשרת מענה להורים.

נפח  ובעלי  תוססים  קהילה  חיי  מאפשרת  תרבות  ועדת 
סדנאות  הגילאים;  כל  עבור  בפעילויות  משמחת  תרבותי, 
יוצרת  וחוגים.  סרטים  הקרנות  הורים,  הדרכות  יצירה, 

פעילויות בחגים ומארגנת טיולים וסיורים קהילתיים.

של  הסביבתי  המערך  בכל  עוסקת  סביבתיים  נושאים  ועדת 
הישוב, החיבור לטבע ודאגה לתושבים מפני מפגעים סביבתיים.

היישוב  מתכנני  עם  בשיתוף  עובדת  ותכנון  חזות  ועדת 
והפיתוח  הציבורית  הבניה  את  לתכנן  מנת  על  והמועצה 

הנופי בהתאם לאופי הקהילה. 

ועדת קליטה מנחה את דרך המלך לגבי אופי הקהילה המרכיבה 
אנשים  מגוון שבסיסו  יישוב  להקים  לנו  ומאפשרת  הישוב  את 

בעלי אג'נדה משותפת לחיים קהילתיים ואיכות חיים גבוהה.

הנהלת היישוב מורכבת מהוועד המקומי והנהלת האגודה. 
החלטות  קבלת  לאפשר  כדי  פעולה  משתפים  הגופים  שני 

בכל הנושאים המרכזיים הקשורים לתקציבים ועוד.

להשתלב  תוכלו  אתם  גם  שוטף.  באופן  מתכנסות  הועדות 
ולהביא   תוכלו  והמגוונת,  העשירה  התרבותית  בעשייה 
מניסיונכם לקידום כל תחום שבו תרגישו שאתם רוצים לתרום, 

לשפר או לשנות.



גני ילדים
כאשר   ,6 גיל  עד  לידה  מגיל  חינוך  מסגרות  קיימות  עמשא  בהר 
 .6 3 עד  3 וגן רב גילאי לגילאי  כיום ישנה תינוקייה ופעוטון עד גיל 
בספטמבר 2019 תסתיים הקמת מבנה קבע בין השכונות שביישוב 
עבור מסגרות החינוך ובו שתי כיתות גן, תינוקייה ופעוטון לפי צרכי 

הקהילה.  

בית ספר יסודי
ילדי הר עמשא לומדים כיום במספר מסגרות חינוך לפי השקפת 
עולמם של ההורים, כך שרוב הילדים לומדים בבית ספר תמר וישנם 
הדמוקרטי  בה"ס  כולל  בערד,  הספר  בבתי  שלומדים  ילדים  גם 

"קדם" או מספר מסגרות חינוך חילוניות ודתיות אחרות.
וסמוך לבניין  זוהר  נווה  בית הספר האזורי "תמר" ממוקם ביישוב 
המועצה האזורית תמר. בבית הספר לומדות כיתות א'-ו' בכיתות 
קטנות של עד 20 תלמידים והוא נמנה כאחד מבתי הספר היסודיים 
היפים, הטכנולוגיים והמתוקצבים ביותר בישראל. כמו כן, מוצעת 
לתלמידים מתכונת עשירה בתחומי מוזיקה, אומנות וספורט. לכל 
כיתה מחשבים ניידים ומשחקי רובוטיקה ובכיתות הנמוכות מרכז 
התלמידים  עבור  ובטוחה  רגועה  סביבה  שמאפשר  ודמיון  משחק 

הצעירים. 
לצרכי  בהתאם  ז'-ח'  לכיתות  ימשיך  הספר  בית  הקרוב  בעתיד 

הקהילה במועצה.

חינוך בלתי פורמאלי
במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי נהנים ילדי הר עמשא מכיתה א' 
גילאית מגוונת ועשירה כולל בחגים  י"ב מתוכנית פעילויות רב  עד 
ובחופשים. צוות  הנוער מעורב בכל היבטי הפעילות ביישוב בתחומי 

החינוך, התרבות, הגיל השלישי ועוד.

חינוך
בהר עמשא

החינוך הוא אבן יסוד של הקהילה שלנו. בישוב קיימות מסגרות 
חינוך מגיל לידה עד גיל שש. לאחר מכן ילדינו מתחנכים במסגרות 
וכן  הקרובה,  ובסביבה  בערד  תמר,  האזורית  במועצה  החינוך 

במערכת החינוך הבלתי פורמלי בתוך היישוב.

הבלתי  לחינוך  ורכזת  הרך  לגיל  רכזת  חינוך,  ועדת  ביישוב 
פורמלי שיחד פועלות למען קידום נושאי החינוך. בין אם מדובר 
בהכשרת צוות החינוך, הכנת מערך חינוכי שיתבסס על מדיניות 
החינוך ביישוב או חיזוק החינוך הפלתי פורמלי תוך שילוב קבוע 

של הנוער בקהילה. 

מערכת החינוך שמה דגש על הזיקה לטבע ולחיי הקהילה תחת 
ניהול מוצלח של צוות גננות, סייעות ומדריכת נוער שמאפשרים 

לילדינו ילדות בלתי נשכחת. 

הספר  בית  בשעות  ומגוון  ייחודי  חוגים  מערך  מתקיים  כן  כמו 
ולאחריו. ובעתיד צפויה להתקיים פעילות תנועת נוער של האיחוד 

החקלאי ופעילויות נוער אזוריות.  

בונה  "קהילה  חזון  למוטו את  לה  המועצה האזורית תמר שמה 
חינוך וחינוך בונה קהילה". התקציב לילד במועצה אזורית תמר 
הוא הגבוה ביותר בישראל לכל ילד במערכת החינוך הפורמלית 

והבלתי פורמלית. 



תהליך הקליטה להר עמשא 
כולל את השלבים הבאים:

 סיור ראשוני . 1
נערך בימי שישי ושבת בבוקר, יש לתאם מראש.

 מפגש/ים קהילתי/ים. 2
בתאום מראש למפגש והכרות עם חברי הקהילה, אירוח ו/

או השתתפות באירועי הקהילה.

 שיחה עם ועדת קליטה. 3
שיחה לצורך תאום ציפיות הדדי.

 ביצוע מכון אבחון. 4
יום האבחון אורך יום שלם בעלות של כ900 ₪ לזוג, על שני 

בני הזוג להגיע ללא ילדים.

ועדת קבלה. 5

המגרשים בשכונה החדשה הינם בגדלים שונים החל מחצי דונם 
מגרש  של  לפיתוח   ₪ אלף   200-450 בין   העלויות  דונם.  ועד 
50 אלף ₪ דמי הצטרפות לאגודה  סטנדרטי של ובנוסף תשלום  
השיתופית. כמו כן יידרש תשלום של דמי טיפול בעלות כוללת של 

.₪ 6000

לאחר קבלת תשובה חיובית מועדת הקבלה, יש צורך לחתום על 
חוזה הצטרפות שבו יוקצה לו מגרש לאחר תשלום מלא עבורו תוך 
התחייבות לבניית ביתו תוך 24 חודשים מרגע החתימה. בכך ישלים 

את ההליך ויחשב כחבר אגודה לכל דבר.

 תהליך הקליטה 

בהר עמשא

גם  כוללים  מקום  וככל  ומעשירים  נפלאים  עמשא  בהר  החיים 
אתגרים לא מעטים בשל ריחוק היישוב. מסיבה זו תהליכי קליטה 
ציפיות  את  להתאים  היא  מטרתם  אשר  שלבים  מספר  כוללים 

המועמדים לחיים בפועל בהר עמשא ולבחון את מידת ההתאמה.



אנחנו כאן 
בשבילכם

ועדת קליטה
הקליטה  רכז  קליטה,  ועדת  ידי  על  תלוו  הקליטה  תהליך  לאורך 

והתושבים.

ושילוב  המגורים  מקום  העבודה,  החיים,  שמעבר  מנת  על  זאת 
עבורכם  ביותר  הטובה  בדרך  יעשה  החינוך  במסגרות  הילדים 

כמשפחה, כחברי קהילה חדשים. 

הקהילה  ובחיי  השונות  בוועדות  להשתלב  תוכלו  הקליטה  לאחר 
המגוונים.

ולפנות  הקליטה  במייל  שאלות  ולשאול  להתעניין  מוזמנים  אתם 
ישירות לרכז הקליטה.

מעבר ליישוב חדש כרוך בהרבה שאלות ותהיות. 
אנחנו כאן בשבילכם, לענות, לסייע 

ולתת מענה לכל שאלה ותהיה.

מחכים לכם בבית.
ועדת הקליטה  

ותושבי הר עמשא.

לפרטים: 052-4626239 עידן
klita@haramasa.co.il
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