
 

 

 
 

 לחמדיה  80
ברוב עם ושמחה. קהילת חמדיה, בנים    לישוב  80חג ה  ביום חמישי האחרון נחגג  

היום  הוותיק שובנות ואורחים רבים מלאו את המדשאה הסמוכה לחדר האוכל  
 . משמש כמועדון למפגשים ואירועים

הועלו לבמה סיפורי    ,במופע רב משתתפים, שמח ומרגש שכולו עשייה עצמית
השנים במילים, בשירה ובריקוד. האנשים    80מקום ואירועים שהתרחשו לאורך  

וחלקם מצטרפים חדשים  המרכיבים את הקהילה ובני המקום  וותיקים  , חלקם 
לקהילה צומחת    הפך הישוב  בזכותם   . חמדיה  חיזקו והצמיחו את   שהשתלבו מצוין,

אתגר  ומתפתחת   מכל  לצמוח  ואף  להתגבר  ויודעת  מאתגרים  נרתעת  שאינה 
 . העומד בפניה

יה  יהפאפשר לראות את ההרחבה היפ, ובונים בה את ביתם משפחות צעירות, בני ובנות חמדיה מצטרפים לקהילה בשנים האחרונות  
 ברכות לישוב ביום חגו, ואיחולים להמשך עשייה, פיתוח וצמיחה!וילדים בכל שלל הגילאים רצים בשבילים. למרחוק, 

 
 מבנים מקבלים משמעות חדשה

תוכנן על ידי האדריכל שמואל ביקלס )שתיכנן גם את    חדר האוכל בשדה נחום
. המקום היה שוקק חיים  60-ונבנה בראשית שנות ה    המשכן לאמנות בעין חרוד(

התכנסות   כמקום  גם  שימש  האוכל  כחדר  יעודו  ומלבד  רבות,  שנים  לאורך 
שונים. לאירועים  למקום    לקהילה  הצורך  נותר  אולם  ננטש,  האחרונות  בשנים 

 י ומותאם לקהילה ההולכת וגדלה של הישוב.התכנסות ראו
המועצה והישוב שופץ חדר האוכל הישן והפך    ,בתמיכת החטיבה להתיישבות

ציינו את  השבוע    .למפגשי קהילה רבי משתתפיםחדשני ויפהפה  להיות אולם  
הילת שדה נחום הפעילה  ישמש רבות את ק   הוא , ואנו בטוחים כי  המקום יחד עם נציג החטיבה להתיישבות והנהלת הישוב  פתיחת

  והתוססת בשלל האירועים המתרחשים בישוב.
   מוזמנים להקליק כאן <<,  לקריאה נוספת על ההיסטוריה של חדר האוכל

 
 מבטבע 

  הביולוגי המגוון לניטור  פרויקט - מבטבע של  הפתיחה למפגש הירדן בגאון  האזורית  בספריה התאספו המועצה מרחביתושבים  30 -כ
  בהגברת  שלו  והפוטנציאל  בעולם  האזרחי  המדע   של  חשיבותו  על   הרצה  אשר,  מגרמניה  חוקר,  פאר  גיא   ר" ד  הוזמן  למפגש.  בעמק

  הפרויקט   את  הציג  במועצה   הסביבתית  היחידה  מנהל,  לוי  אלאור.  נתונים  מבוססת  מדיניות  וקביעת  במחקר  הקהילה  של   השותפות
  הוא   מבטבע  . במועצה  הפתוחים  השטחים  עתיד  בקביעת  אקטיביים  שותפים  להיות  ניםיהמעוני  הנוכחים  של  ערה  להשתתפות  וזכה

  את   יותר  טוב  להביןו  להכיר   מנת   על  העמק  של  הפתוחים  בשטחים  והצומח  החי  את  מתעדים  המועצה   תושבי  בו  אזרחי  מדע  פרויקט
  אילו   ולקבוע  הפתוחים  השטחים  את  מושכל  באופן  לנהל   יסייעו  שיאספו   הנתונים.  אותנו  הסובב  יהביולוג  והמגוון  האקולוגיות  המערכות 

  הרצאות  הכוללת  הכשרה   מתוכנית ויהנו, קטלב ענבר  ר" ד  - הפרויקט   רכזת י" ע ילוו התכנית   מתנדבי. לפתח  ניתן ואיפה  לשמר   אזורים
 . וסביבה טבע בנושאי וסיורים

 
 גינות קהילתיות 

  , ובשלפים  רופין  כפר,  נחום  בשדה תחדשות  מ  הקהילתיות  והגינות  מתקרר  האוויר
 . ושתילה עבודהל מתכנסים  קהילהה חבריו

 וערוגות  צל ,  פרי  עצי  בוסתן   של  דונם  שלושה  פני  על הגינה   מתפרסת  נחום  בשדה
  בה  וחברים  רחוב  שם  על   היא  ערוגה   כשכל  חדשה   גינה  קמה  בשלפים   . שתילה

  והערוגות   צורתה  את  הגינה   משנה   רופין  בכפר.  יחד   בה  עובדים  אשר   השכנים 
  שאיפה   מתוך  בתוכה  פרי  צל   מתחמי  לשלב  שואפת  הגינה.  צורות  במגוון  עוצבו

  , הקהילה  לתושבי  מפגש  מוקד  היא  הגינה  . בו  לשהות  שנעים  למרחב  תהיהש
ול  ולכן ישוב  ,  בה  הפעילים  צוותיםל  המתאימים  השימושים  יש   גינה  כלבכל 

 הנהנים גם מפעילות וגם מתוצרת חקלאית עצמאית.
 
 

 , שבת שלום
 , קרין יורם
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