
חינוך

הקתדרה בכפר: קלאסי פוגש ג'אז עם גיא מינטוס
ממוסיקה  וירטואוזים  במעברים  מינטוס  גיא  הבינלאומי  הפסנתרן 

עוצרי  ג'אז  לעיבודי  ובטהובן  שופן  באך,  מיצירות:  פופולארית  קלאסית 

נשימה.

ראשון 15.1 / 20:00

https://bit.ly/3CePtK7

המרצה המבריק קובי חוברה על יוסף סטאלין - "האל 
האדום"

שני 16.1 / 11:00

https://bit.ly/3vWhlz6

הקתדרה בכפר - מועדון טרום בכורה בקולנוע
שלישי 17.1 / 10:00

https://bit.ly/3I8ZyKD

חוקרת התרבות, אוכל, יין ואומנות אורלי אלדובי על 
"המטבח האיטלקי והמאהב הלטיני"

חמישי 19.1 / 17:30

https://bit.ly/3GxJtgY

קונצרט מקהלת ברתיני והבארוקדה
חמישי 19.1 / 20:00

Vesperae – תפילות ערבית

קונצרט 2 בסדרת 'הכוראלית הקטנה'

https://www.eventer.co.il/vesperae_weilcenter

חדש מהקולנוע - "הנהג של מדלן"
ראשון 22.1 / 20:00

https://bit.ly/3CCJWgH

תרבות - השבוע בבית וייל

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

איסוף חבילות מהדואר 
ניתן לאסוף חבילות המגיעות מדואר ישראל בחנות "עולם החי" ברחוב החורש 2.

על מנת למנוע הפרעה לתנועה ועל מנת שלא לחסום כניסה לחנייה פרטית המועצה פועלת לשיפור החנייה 

במרכז המסחרי:

החל מ 1/1/2023 החנייה במרכז המסחרי הינה בחינם לתושבי הכפר בלבד. כך בעלי העסקים מחנים את רכבם 

מעט צפונה מהמרכז המסחרי ומפנים חניות לתושבי הכפר.

בחודשים הקרובים נערוך שיפוץ במרכז המסחרי ברחוב הראשונים אשר יוסיף מעל ל 15 חניות במרכז.

בבואכם לאסוף חבילה מהדואר, אנא שימו לב לסביבה כאשר אתם מחנים את רכבכם. כך שכנינו המתגוררים 

במרכז המסחרי ימשיכו ליהנות מגישה חופשית לחנייה שלהם ללא הפרעות.

הפסקות חשמל יזומות בחלקים נרחבים מהכפר.

בהתאם לסיכום של המועצה עם מנכ”ל חברת החשמל, החברה משדרגת את קווי המתח המזינים את הכפר 

על מנת לשפר את השירות ולצמצם את כמות הפסקות החשמל. ביום ראשון ה 15/1/23 יתבצע השלב הראשון 

של הפרויקט, השלב השני ביום רביעי ה 18/1/23. נעדכן עם התקדמות העבודות.

הפסקת חשמל יזומה - ביום 15/1/23 החל מהשעה 08:30 ועד 16:00:
רחוב דרך הגנים – מכיכר הראשונים ועד קרן היסוד

רחוב החורש – ממספר 13 ועד 44 כולל

רחוב דרך הבאר – מרחוב הזורע עד רחוב החורש

הפסקת חשמל יזומה - ביום 18/1/23 החל מהשעה 09:00 ועד 16:00:
רחוב דרך השדות – מרחוב התלמים ועד סופו הצפוני

רחוב הקוצר – מרחוב דרך השדות עד רחוב הזורע 

רחוב הרקפות

רחוב הנרקיסים

רחוב האילנות

שביל היסמין

דרך הרגבים

מאירועי השבוע שחלף:
הספר  בית  יועצת  בשיתוף  ההתבגרות  בגיל  ורגשית  פיזיולוגית  התפתחות  בנושא  סדנה  הועברה  ו'  לשכבת 

והמחנכים. עוד השבוע שכבות ב' – ו' תרגלו ב"שעת הקוד"- לימודי ראשית התכנות לצעירים בעזרת תוכנה 

ייחודית.

היום, חמישי, התקיים " יום כתום": פעילות של פיקוד העורף לכל תלמידי בית הספר בנושא התמודדות בזמן ירי 

טילים ורעידת אדמה, הפעילויות הותאמה לגיל התלמידים.

ביום שישי נצא לטיול בית ספרי לגליל ים )תלוי במזג האוויר...(

הכלבה  על  המפורסם  בסיפור  שעוסקת  "לאסי"  בהצגה  לצפות  ג'-ד'  שכבות  תלמידי  צפויים   – הבא  בשבוע 

שהלכה לאיבוד ועוברת מסע מיוחד בדרכה הביתה למשפחתה האהובה. ובשכבות ה'- ו' יצפו בתלמידי מגמת 

המוסיקה מבית הספר בחוף השרון שיציגו את "הכבש השישה עשר".

השלכת פסולת במקומות שאינם מיועדים לכך
לאחרונה מתגברת תופעה של השלכת פסולת ביתית למקומות בהם מוצבים מיכלי מיחזור או עמדות איסוף 

גזם ואנו נאלצים לאכוף. נבקש להדגיש כי השלכת פסולת ביתית הינה לפחים הירוקים אשר בבעלותכם בלבד 

וכי השלכת פסולת במקומות שאינם מיועדים לכך תגרור אחריה אכיפה כחוק. על המעוניינים לזרוק פסולת 

גדולה כגון ריהוט ישן וכו׳ או כמות גזם חריגה לפנות למחלקת אחזקה במועצה ולתאם איסוף. 09-9506699 או 

לאביב זמיר, מנהל מחלקת אחזקה 054-2300683.

חל איסור לזרוק זבל בעמדות הגזם. מחלקת פיקוח אוכפת הפרות.

לצפייה בקובץ 
pdf מוגדל

כל טוב
סרג’ קורשיא
ראש המועצה

עדכון בנושא הדואר

פיקוח עירוני
 

כפר שמריהו
תושבים ותושבות יקרים,

להלן עדכוני השבוע בתחומים השונים בישוב   12.1.23

 

שדרוג קווי החשמל בכפר


