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ניסיון שני ברתמים :גרעין דתי במקום הקיבוצניקים שעזבו
מאת יניר יגנה
השכנים בקיבוץ רביבים מרוצים
קיבוץ רתמים בנגב ,שהתרוקן מחבריו בשנים האחרונות ,חזר אתמול ואוכלס בחברי גרעין דתי-לאומי28 ,
משפחות שנכנסו לבתיהן החדשים .היישוב אמור לאכלס בעתיד כ 300-משפחות ולהיות אחד היישובים
הקהילתיים הגדולים ברמת הנגב .בימים אלה יוזמת המועצה האזורית עבודות פיתוח ביישוב ,בהיקף של שני
מיליוני שקלים.
רתמים הוקם ב ,1983-ואולם נעזב בשנים האחרונות
כמעט מכל חבריו חברי הגרעין הדתי ,שהתגוררו בשלוש
האחרונות בקיבוץ טללים ,החליטו לקחת לידיהם את רתמים,
שהפך למרכז קהילתי ,כפרויקט להתיישבות.
יחד עם תנועת אור ,לעידוד התיישבות בנגב,
והמועצה המקומית רמת נגב,
הם הצליחו להביא את המשפחות לרתמים.

חברי הגרעין הדתי נכנסים לבתים ברתמים אתמול
תצלום :אלברטו דנקברג

חלק מחברי הגרעין ,מהזרם הציוני דתי ,בא ממרכז הארץ .חלק אחר בא מהתנחלויות בגדה ,בכוונה ליישב את
רמת הנגב .לדברי תמר גרין ,מחברי גרעין" ,אחרי ההתנתקות היה לנו חשוב להימנע ממצב שהשבר בחברה
שלנו יתקבע .באנו לכאן כדי ליישב את חבל הארץ הזה ,שברובו אינו מיושב .אנחנו באים למקום שקט שבו אנחנו
והילדים שלנו נוכל להגשים את הערכים שלנו".
השכנים מקיבוץ רביבים שמחים על הצטרפות הדתיים למועצה.
" סוף סוף יש אנשים שהם שותפים בחזון יישוב הנגב" ,אומר תומר פריאל,
מזכיר רביבים" ,הם הכי קרובים אלינו אידיאולוגית בנושאי ההתיישבות".
עם כניסת הגרעין הדתי ,ארזה אתמול יעל דרורי-אזרן ,שהתגוררה ברתמים
יותר מ 20-שנה ,את מזוודותיה ועברה לרביבים ,יחד עם עוד משפחה.
שתי המשפחות הן התושבים המקוריים האחרונים" .לכל פיסת דשא,
לכל עץ שניטע פה הייתי שותפה" ,היא אומרת" ,אני נוטשת את גן העדן
הפרטי שלי .ביקשתי מהחבר'ה החדשים שישמרו טוב על המקום".
לדברי רוני פלמר ,ראש תנועת אור ,בנגב יש קיבוצים נוספים שננטשים,
ושגרעינים של דתיים אמורים ליישב אותם .גם במועצת רמת נגב שמחים על התושבים החדשים .ראש המועצה
שמואל ריפמן אמר ש"התיישבות ביישוב כושל הוא חיסכון למדינה".
קיבוץ רתמים
נוסד ב 1983-על ידי גרעין נח"ל של תנועת הצופים .עקב בעיות חברתיות קשות התאחד ב 1994-עם קיבוץ
רביבים הסמוך .חלק מדירות הקיבוץ הפכו לכפר נופש ,שנסגר בשנת

