פורסם בתאריך 18/10/08
כפר רתמים
היישוב :רתמים הנו יישוב דתי ,המונה  12משפחות .החברים התגבשו לגרעין אחד
בשנת  ,2000במטרה להקים יישוב דתי-קהילתי עם אופציה ליזמות פרטית בכלל
וחקלאות בפרט .בשלב הראשון מתגוררים חברי הקהילה ביישוב זמני בקיבוץ טללים,
במתחם נפרד מהיישוב ומנהלים חיים כיישוב עצמאי ,בהמתנה לשעה בה יוכלו לעלות
ליישוב הקבע בכפר רתמים .בינתיים הם מתפללים בבית הכנסת של מרכז הקליטה
הנמצא ביישוב ,יחד עם העולים" .ייחודיות בית הכנסת שלנו הינה בכך שבבית כנסת
אחד מתפללים אשכנזים ,אתיופים ,ספרדים וקיבוצניקים חילונים ,במקום אחד ומתוך
כבוד הדדי" ,מתגאים המתפללים.
מיקום :סמוך לצומת טללים במועצה אזורית רמת הנגב.

תאריך הקמת הקהילה.2006 :
היסטוריה" :החלטנו לעלות ליישוב ערב פתיחת שנת הלימודים" ,מספרים המתפללים.
"ביום שישי ,יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים ,הגיעו המשפחות לשטח המדברי
והמקסים ובמהירות התארגנו בתשעת הקראוונים שעמדו לרשותנו .התפללנו שיצליחו
לחבר אותנו לפני שבת למים ,חשמל וגז ,וכנראה שתפילותינו התקבלו .שעה לפני כניסת
שבת חיברו אותנו לציוויליזציה .נכנסנו לשבת חלוצית מיוחדת שלא נשכח".
גיל מתפללים ממוצע.27 :

סגנון תפילה :בית הכנסת פונה לכולם והוא היחיד באזור .על כן ,נוסח התפילה משתנה
בהתאם לחזן ולעיתים גם תוך כדי התפילה" .ערב שבת יכול להתחיל בנוסח ספרדי,
להמשיך בניגונים בנוסח אשכנז ולהסתיים במנגינה ובמבטא אתיופי" ,מסבירים
המתפללים" .הבונוס הוא ברכת הקייס האתיופי בסוף התפילה .סגולה בדוקה
להצלחה".
שמות הגבאים :עמירם בראור ועודד חיבה.
חזנים בולטים :יוני גרין ודוד כהן.
פעילות קהילתית בשבת :בכל שבת מתקיים במועדון קידוש ,אותו תורמות בסבב
המשפחות ביישוב .בשבתות מיוחדות וחגים מתקיימת סעודה משותפת ולעיתים
קרובות מתארגנת גם סעודה שלישית ספונטנית בחצר אחת המשפחות .לאחר תפילת
שחרית בשבת בבוקר יש שיעור לילדים במרכז הקליטה.

פעילות קהילתית במהלך השבוע :בכל יום ראשון מתקיים שיעור תורני על-ידי הרב
חיים קן מירוחם וכן ניתן שיעור בימי חמישי לפני תפילת שחרית .בנוסף ,משתתפים
תושבי הקהילה בקבוצת הכדורסל והטריאתלון של המועצה האזורית ולעיתים משחקים
כדורסל במוצ"ש.
פעילות חסד :הקהילה מפעילה פעילות קהילתית במרכז הקליטה המקומי ,בעיקר סביב
החגים והשבתות'.
מחיר דירות באזור :כרגע אין אפשרות לקנות דירה מכיוון שהתושבים עדיין גרים
ביישוב הזמני שבקיבוץ טללים" .כשנעבור ליישוב הקבע תחל תוכנית 'בנה ביתך'" ,הם
מסבירים.
גני ילדים ממ"ד" :ילדינו הולכים לגני קיבוץ טללים".
בתי ספר ממ"ד" :בירוחם ישנו בית ספר מצויין .הילדים נוסעים  20דקות באמצעות
ההסעות של המועצה האזורית.
השכלה תיכונית :יש בתי ספר וישיבות טובות בירוחם ובמצפה רמון.
מרחק ממוסדות השכלה גבוהה :כשלושים דקות מאוניברסיטת בן גוריון ומכללות
בבאר שבע ,כשעה ממכללת ספיר.
מספר מקוואות" :מכיוון שאנו שוהים ביישוב זמני ,אנו נעזרים בינתיים במקווה במרחב-
עם (יישוב קהילתי דתי נוסף במועצה) השוכן במרחק של כ 15-דקות נסיעה או
במקוואות בעיר הקרובה ירוחם ,כ 20-דקות נסיעה" ,מספרים המתפללים.
מרחק ממרכזי אוכלוסיה 25 :דקות מבאר שבע וכשעה וחצי מתל-אביב וירושלים.
תוכניות פיתוח עתידיות" :חזון היישוב הוא לגדול לכדי  300משפחות דתיות ומגוונות".
בנוסף ,ישנה אופציה ליזמות פרטית בכלל וחקלאית בפרט.
תמהיל בעלי מקצועות 30% :סטודנטים 20% ,מחנכים ועו"ס 20% ,מהנדסים5% ,
רפואה 15% ,ביטחון 5% ,מנהלים 5% ,מזכירות.
דילמה איתה התמודדה הקהילה" :לפני העלייה לקרקע היינו צריכים להחליט האם
להישאר כגרעין מפוזר ולחכות לרגע בו נוכל לעלות למקום הקבע או לאזור אומץ ולעלות
ליישוב זמני בו נקבע עובדות בשטח ונתחיל להתגבש כקהילה וכיישוב .החלטנו לעלות
ליישוב הזמני למרות אי הוודאות .התוצאה הינה שהכפלנו את הגרעין והצלחנו לקדם את
העליה ליישוב הקבע".
טיפ לחיי קהילה טובים :עין טובה ,שמירת הלשון ,אכפתיות ומעורבות בקהילה.
עלות כיסא בימי הנוראים :מי שבא ,ברוך הבא.
תרומה משמעותית לקהילה :ספר תורה.
כתובת האתר באינטרנט

