
 
צמח הרותם הינו צמח החי בתנאי "

מדבר, אין לו יומרות להיות צאלון 
גלום ומעוצב.  הוא חי בצניעות, אך 
בתאוות חיים שאין דומה לה. הוא 
יונק מהקרקע ומהאוויר כל חלקת 

, מהאדמה לוקח את חיים אפשרית
  צמה ומהרוח שואב את הידע.והע

פריחתו אינה מתבטאת בגדילה 
בשכפול  דנית לגובה אלאייח

 ובהתפשטות" ) פ'. אבי שמידע (.
 

 רותם יח"ד ישוב חילוני דתי סביבתי
 עקרונות הישוב:

 "ואהבת לרעך כמוך"
הישוב רותם קם מתוך רצון להקים 

קהילת אנשים מכל גווני החברה 
 היהודית ישראלית.

בשאיפה לחיות בשכנות טובה מתוך 
 סבלנות, הקשבה וכבוד הדדי.

ורת תוך זיקה של כבוד למס
 היהודית וערכי הציונות.

הישוב רותם שואף  
 להקים "קהילה ירוקה" המבוססת

 על איזון והרמוניה עם הסביבה

 הטבעית השואפת לפתח מערכת

 .קיימא"-"בת
במטרה ליצור לובי מקומי, לעניינים 

הקשורים בהפיכת אזור המגורים 
ל"ירוק" תוך שמירה על הטבע, 

וק טיפול ומניעת מפגעי סביבה, וחיז
 הקשר אל האדמה.

שמירה הגנה וחיזוק הקשר לערכי 
טבע, נוף ומורשת, תוך שימוש 
בגישות וטכנולוגיות ידידותיות 

 לסביבה.
 

רותם מבקשת להשתמש בקרקע 
אדמה בראש ובראשונה, הבכבוד. זו 

אדמה שמספקת חיים. האדמה 
ברותם תישאר כפי שנבראה ע"י האל 

מבראשית. האדם שישב עליה יהיה 
 "לעובדה ולשמורה"לטובתו. אחראי

אין לנו חלומות להפוך גבעה בתולית 
למגרשי חניה, כיכרות, ומשטחי 

חלומות להפיח את  אספלט. אין לנו
השממה ע"י מבנים סדורים עם גגות 

 אדומים הנראים למרחוק.
יש לנו חלום להפיח את הריקנות 

הגדולה שפשטה ולחיות חיים מלאי 
תוכן. קרוב לאמא אדמה ולאדם 

שבתוכנו בחיבוק גדול. יש לנו חלום 
 להתמקד בחיים עצמם. 

ברצוננו למצוא את 
מקורות הפרנסה שלנו בתוך הישוב 

ע"י פיתוח תחומי יצירה רבים 
ומגוונים. מתוך שאיפה לצור חברה 
החיה בפשטות חומרית אך עוסקת 

בעשייה והתקדמות תמידית בתחום 
 התרבות האומנות והרוח.

עשיה קהילתית אנו רוצים גם לקדם 
חינוכית ורואים חשיבות בהקמת 

 מוסד חינוכי בסמוך לישוב.

 
 ( רותם ישוב יהודי ישראלי. 1
גרים דתיים וחילונים   ( ישוב שבו 2

ביחד מתוך רצון לממש את העיקרון 
 של "ואהבת לרעך כמוך".

( כל אדם צריך לנהוג בכבוד  3
 ורגישות כלפי שכניו..

נים( ( שטח האשקוביות )קרווא 4
והחצרות הסמוכות להן מוגדר 

כרשות הרבים בשטח זה יש לשמור 
 על קדושת שבת וחג.

אין להדליק אש בשטח הנ"ל. עישון 
סיגריות בשטח הנ"ל מותר )נדרשת 

התחשבות של אדם בשכניו(. יש 
הרכבים הנוסעים להחנות את 

  בשבת בחניה שבכניסה לישוב.
 

עסקים פרטיים ומפעלי תעשיה לא 
 בשבת.יופעלו 

( במטבח הציבורי ובאירועים  5
 ציבוריים יש לשמור על הכשרות.

( יש להקפיד על לבוש צנוע במבני  6
 ציבור.

( אין לגדל, לשכור, להשתמש  7
 קשים בישוב. \בסמים קלים 

( ניתן לפסול מועמדות של אדם  8
מהישוב אם אינו מכבד את הכתוב 

לך תקופת ניסיון של בתקנון במה
 שנה. בתום תקופת הניסיון תתקיים 

הצבעת תושבים שבו תתקבל 
 החלטה באם לקלוט את המשפחה.

בתקופת הניסיון המשפחה לא תהיה 
זכאית לקבל שטחים או זכויות 

 אחרות הקיימות אצל התושבים.
( החברים שומרים לעצמם את  9

הזכות לפסול חבורתו של אדם 
וא על בסיס מהישוב, בכל שלב שה

 התנהגות לא הולמת וחריגה.
 

החברים מתחייבים לכבד את 
 החלטות הקבוצה ולפעול על פיהם.

 

 

 

 

            
 קיימא : -עשרת העקרונות לישוב בר

. שימור המשאבים הטבעיים של  1
 הישוב באמצעות ניהול מושכל.

. שיתוף הציבור בקבלת החלטות  2
בעשייה ישובית ע"י עידוד יזמות 

מקומיות, פתיחת ישיבות המזכירות 
לתושבים ואסיפות חברים כל שבועיים 

 שלוש לעידכון ושיתוף בהחלטות.
. טיפוח ושמירה על השטחים  3

 הפתוחים.
. פיתוח מערכות תעבורה ונגישות לכל  4

אירגון הסעות ציבוריות וקידום סלילת 
 מסלולי אופניים ושבילי הליכה.

עידוד  : . צמצום נפח פסולת הישובית 5
הפרדת הפסולת הביתית והקמת מרכזי 

 מיחזור ושימוש בקומפוסטרים.
. עידוד כלכלה מקומית תמיכה  6

 בעסקים הפועלים בישוב .
אי מתן אישור להקמת מפעלים ואו 

חקלאות הפוגעת בסביבה ) חקלאות 
אורגנית בלבד (.ועידוד סחר חליפין 

 בקהילה.
י . אימוץ מדיניות של צדק סביבת 7

תי  הקמת קרן למתן הלוואות ללא חבר
ריבית למשפחות בישוב, ומתן תמריצים 

 לטיפוח מגורים וסביבה ירוקה.
טיפוח  קידום חינוך סביבתי: . 8
  תנדבות ופעילות תושבים למען סביבתה

 חייהם. שיתוף ילדים ונוער בעשייה
 ישובית פעילה למען הסביבה והקהילה

ו . ניהול סביבתי של הישוב ומוסדותי 9
: קנייה מועדפת של מוצרים ירוקים 

 וממוחזרים, שימוש חוזר בנייר.
. התקשרות ויצירת שותפיות בין   11

ישובים ערים וקהילות לפיתוח  הישוב 
ולקידום  נושאים סביבתיים 

 וקהילתים.
 -לרשות ולישוב ברעשרת העקרונות ) 

 קיימא לפי פיסגת יוהנסבורג (.
 

 

             
ים וההצלחות של קצת על המאבק

 : תושבי רותם
  רהכהישוב רותם הצליח לקבל ה

כישוב סביבתי במשרדי הממשלה וזכה 
לתיכנון )פוגרמה( אקולוגית לבנית 

 . שכונות הקבע
 

תה במאבק עתושבי רותם הצליחו לעת 
תוך  נגד הקמת מחצבה בסמוך לישוב

קידום העיניין הסביבתי בישובים 
 הסמוכים.

 
להקמת הגדר תושבי רותם התנגדו 

סביב )החשמלית( ע"י פועלים ערבים 
והקימו אותה בעבודה משותפת של 

                                החברים ועוזרים מבחוץ.

  


