
חינוך

קובי חוברה: אדולף היטלר - מתי היטלר נהיה היטלר? 
ויעוץ  מחקר  עם  והרצאות  הוראה  המשלב  היסטוריון  חוברה,  קובי 

היסטורי לקולנוע ולתאטרון.

שני 9.14 / 11:00

הקתדרה בכפר: אייקון אופנה - סדרת הרצאות עם 
יערה קידר 

על חייהם ויצירתם של אנדי וורהול, אלכסנדר מקווין, דיוויד בואי ורונית 

אלקבץ דרך אהבתם לאופנה.

100 ש"ח הנחה באמצעות הקוד - אייקון.

https://wa.me/972529990513 טלפון 5288* או בווטסאפ

מפגש ראשון 9.1.23 / 20:00

 https://bit.ly/ICONOFNA

ד"ר יושקובסקי: דילמות סביב תרבות יהודית על מפת 
אוקראינה

שלישי 10.1 / 11:00

הצגת ילדים: אלאדין / תיאטרון השעה הישראלי
עבור גילאי גן עד ג'

שלישי 10.1 / 17:00

טרום בכורה – הסרט "קירבה" זוכה פרס ה"גרנד פרי" 
בפסטיבל קאן 2022 + הרצאה של ירון שמיר

רביעי 11.1 / 20:00

תערוכות על המסך- ואן גוך
שיתוף פעולה של מרכז וייל עם סינמטק ירושלים בפרק נוסף

מסדרת האיכות של ה- BBC על האמנים הגדולים

חמישי 12.1 / 11:00

המקהלה העליזה עם הפסנתרן והמוסיקולוג רועי עלוני
חמישי 12.1 / 17:30

תרבות - השבוע בבית וייל

לרכישה לחצו כאן

לרכישת כרטיסים לכל האירועים לחצו כאן

 

חבילות מהדואר 
דואר ישראל החל בתהליך סגירת סניפים כחלק מתוכנית התייעלות.

הסניפים באזורנו ייסגרו: כפר שמריהו, רשפון, הרצליה ועוד; חבילות הדואר היו צפויות להימסר בחנות אורטופול 

בכיכר דה שליט. מרגע שנודע לנו כי סניף הדואר בכפר צפוי להיסגר פעלנו להשגת שתי מטרות:

א. שימור נקודת איסוף חבילות דואר בכפר - הצלחנו בנקודה זו. 

לאחר דין ודברים עם נציגים של חברת דואר ישראל, הצלחנו להגיע לסיכומים הבאים:

א. חלוקת מכתבים לתיבות הדואר בסניף הדואר תימשך כרגיל ותבוצע פעמיים בשבוע.

ב. לאחר עבודה מאומצת מול מנכ״ל הדואר וגורמים נוספים בחברה, הצלחנו להעביר את חלוקת החבילות 

לחנות עולם החי במרכז המסחרי ברחוב החורש 2 )צמוד לקפה אפרת(.

שימו לב שחלוקת החבילות תתבצע בשעות 12:00 עד 18:00 בימי חול, ובשעות 10:00 עד 12:00 בימי שישי. 

)החלק המודגש צריך להיות מודגש בניוזלטר(

החנות פתוחה משעות הבוקר, אך רק בשעות הנקובות ניתן יהיה לאסוף חבילות דואר )עקב צורך בסנכרון עם 

מחשב הדואר(. 

בחודשים הקרובים נסיים את מהלך הוספת החניות במרכז המסחרי כך שאנו מקווים כי אי הנוחות מהעברת 

מקום חלוקת החבילות תהיה מינימלית.

ב. מזעור פגיעה בעובדת הדואר שמחה  

שמחה עובדת שנים רבות בסניף הדואר בכפר והפכה לחלק בלתי נפרד מהקהילה. ניסינו לפעול בשני אופנים: 

ניסיון  תוך  הדואר  עם  ושיחות  מימון המועצה;  הדואר תחת  סניף  מועצה שתפעיל את  כעובדת  גיוס שמחה 

לשכנעם כי תמשיך בעבודתה בחברת דואר ישראל. לצערנו משרד הפנים מסרב לאשר תקן של עובד דואר 

תחת המועצה. לכן לא הצלחנו להעביר את שמחה לעבודה תחת המועצה. אנו ממשיכים בשיח עם הדואר 

לגבי האפשרות של המשך העסקתה של שמחה אך איננו מתחייבים כי נצליח.

ביום שני צפו תלמידי כיתות א' + ב' בהצגה "מיכל בעולם המסכים" שדנה בשימוש מושכל במסכים וכיתות ג' + 

ד' צפו בהצגה "החברים ברשת" שעוסקת בהתנהלות בטוחה ברשתות החברתיות. 

היום )חמישי( כיתות ה' השתתפו בסיור במוזיאון המדע בחדרה בשיתוף תלמידי כיתות ה' מחוף השרון. 

ועוד היום בבית הספר התקיימה פעילות בנושא מחזור פסולת דיגיטלית, לאורך כל היום תיקנו צוותים מיומנים 

מכשירים אלקטרוניים שיצאו מכלל שימוש ונתרמו למשפחות נזקקות. מכשירים שלא ניתן היה לתקנם נשלחו 

למתקני מחזור המיועדים לכך. 

ביום שישי הבא )13.1( יתקיים הטיול המסורתי השנתי הבית ספרי לקיבוץ גליל ים. אנחנו מתרגשים ומצפים.

ריקון בריכות שחייה
בבריכות קבועות – בריכות בטון, פיברגלס ובריכות מתועשות על פי רוב יהיו פתחי ניקוז ומערכת שאיבה לריקון 

הבריכה, חשוב לוודא זאת בעת התקנה או בניית הבריכה. 

בכדי לרוקן את הבריכות בכפר שמריהו יש להשתמש במשאבה טבולה, קחו בחשבון שבמידה והבריכה מכילה 

כמות מים גדולה מאוד זה עלול לקחת המון זמן ובמקרה כזה תוכלו להזמין ביובית או חברה מתמחה אשר 

תוכל לשאוב את המים מן הבריכה במהירות רבה.

אם תרצו לעשות זאת בעצמכם, עליכם לחבר את הצינור בין המתאם הקיים בבריכה, תוך שדואגים שהפתח 

השני של הצינור ימוקם באזור שאליו ניתן לרוקן את המים. הריקון ייעשה בשטח ביתכם, במידה ותרצו לרוקן 

את הבריכה אל השטח הציבורי יש לעשות זאת על תוך הקפדה כי ריקון המים ייעשה ישירות אל הקולטנים. 

שימו לב, חל איסור לרוקן את הבריכה אל השטח הציבורי באופן מאולתר ויש לעמוד בהנחיות מחלקת הפיקוח 

ואיכות הסביבה בעניין. אנו מודים על שיתוף הפעולה.

השלכת פסולת במקומות שאינם מיועדים לכך
לאחרונה מתגברת תופעה של השלכת פסולת ביתית למקומות בהם מוצבים מיכלי מיחזור ואנו נאלצים לאכוף. 

פסולת  השלכת  וכי  בלבד  בבעלותכם  אשר  הירוקים  לפחים  הינה  ביתית  פסולת  השלכת  כי  להדגיש  נבקש 

במקומות שאינם מיועדים לכך תגרור אחריה אכיפה כחוק.

קבוצת הליכה נורדית 
בעיצומה,  נורדית  ההליכה  לקבוצת  ההרשמה 

מהרו להירשם, מתחילים ב-1.3

פרטים אצל דנה:  050-5529422.

לצפייה בקובץ 
pdf מוגדל

כל טוב
סרג’ קורשיא
ראש המועצה

עדכון בנושא הדואר

רווחה

פיקוח עירוני
 

כפר שמריהו
תושבים ותושבות יקרים,

להלן עדכוני השבוע בתחומים השונים בישוב   5.1.23

 

 ביקור מפקד פיקוד העורף

השבוע  ביקר  מילוא,  רפי  האלוף  העורף,  פיקוד  מפקד 

חי  אל"מ  דן,  מחוז  מפקד  עם  יחד  המועצה  במשרדי 

מאז  היכרות  בפגישת  נוספים  מקצוע  ואנשי  רקח, 

המועצה,  ראש  החדש.  לתפקידו  הפיקוד  אלוף  כניסת 

סרג' קורשיא, הציג את יעדי ואתגרי היישוב כשהאלוף 

מילוא שיתף את היעדים והאתגרים העומדים בפניהם 

וציין לשבח את היערכות היישוב לעתות חירום בזכות 

תרומתם של מתנדבי מכלול החירום, של מתנדבי יחידת 

החילוץ בפיקודו של שי רז ושל עובדי המועצה, במיוחד 

של קב"ט הכפר חן בן עמי.
צילום: עובדי המועצה


