
מפת דפיברילטורים בכפר
 

כפר שמריהו
תושבים ותושבות יקרים,

להלן עדכוני השבוע בתחומים השונים בישוב   22.12.22

חינוך

פעילות של יום שלישי 27/12/2022 בשעה 11.00 
באודיטוריום.

סרט ומפגש עם היוצרת.
הסרט " פישטייל" מספר את סיפורם של מהגרי העבודה בארץ...

למפגש תגיע הבמאית עמנואל מאייר. עלות 45 ש"ח. לתושב כפר 35 
ש"ח.

 Return to dust – חדש בקולנוע: הבית שלנו
הבמאי לי ריג'ון לוקח אותנו אל מחוז הולדתו בצפון סין, על הגבול 
עם מונגוליה, ומגיש דרמה לירית, אנושית ויפה שנפרשת על רקע 

השינויים החברתיים והאורבניזציה של המדינה.
שלישי 27.12 / 20:00

למידע נוסף וכרטיסים:

https://bit.ly/3PlPjpE

שעת סיפור: האגדה על השיח הקטן / עם יפעת תקוע 
עבור גילאי 3-5

רביעי 28.12 / 17:00

https://bit.ly/3UW8Oq1

טיול מועדון+
ביקור במרכז מורשת יהדות בבל 

שלישי 3.1.23 / 09:00
למידע נוסף וכרטיסים:

https://bit.ly/3gMs4bs

פיקוח עירוני
 

תרבות - השבוע בבית וייל

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

אירוע קהילתי 

 

חנוכה שמח

תנועה וחנייה

מסיבות ואירועים

בהשתתפות  חינוך  וצוותי  תלמידים  הורים,  כ-250 

ומנהלת מחלקת חינוך  ראש המועצה סרג' קורשיא 

קהילתית  נר  בהדלקת  שני,  ביום  חגגו  חלפון  אדוה 

של  נהדרת  מהופעה  נהנו  המשתתפים  וייל.  במרכז 

הכנסת  בית  רב  של  נרות  הדלקת  ו',  כיתות  תלמידי 

ומסופגניות  הרקדה  איינהורן,  אורי  הבנים  היכל 

לעובדי המועצה שעמלו  רבה  תודה  חמות מהתנור. 

קירלי,  דלית  הספר  בית  למנהלת  החגיגי,  הערב  על 

מורי כיתות ו' ברי דדון וליליאן אברהם, אנשי הנהגת 

ההורים קרן שמיר, מיכל רוזנבך, שיר בלושטיין, יהודית 

צביון, מארין רקנאטי, נטע חנניה, מיכל גליקמן, קרן 

ארביב, שרי כפיר, דניאלה לוגסי וסילבי גינסברג. תודה 

בכובעה  )גם  ציוני  ענת  ני"ר  שבט  צופי  להנהלת  גם 

כגננת( וגפן מאור וכן לגננות כרמלה זביב ואפרת בן 

סימון ולילדי הגנים עבור קישוטי חנוכה.

צילום - עובדי המועצה

ביטול פניית הפרסה בכניסה לכפר
החל מתאריך 1/1/2023 יוצב שלט האוסר פניית פרסה ברחוב המעפילים פינת רחוב הזורע בכניסה לכפר.

פינת דרך  לכיכר ברחוב המעפילים  ימשיכו עד  פניית פרסה,  נוסעים מכיוון מערב למזרח המעוניינים לבצע 

השדות )ורחוב השקד( ושם יסתובבו בכיכר.

הסיבה למהלך היא מניעת חסימת צומת הכניסה לכפר ברחוב הזורע ע״י רכבים המבצעים פניית פרסה.

בעוד מספר חודשים נבחן את יעילות המהלך ונוודא כי לא גרם לעלייה בנפח התנועה במרכז המסחרי.

חנייה במרכז המסחרי
בחודשים הקרובים נבצע עבודות תשתית במרכז המסחרי על מנת להוסיף מקומות חנייה.

סה״כ צפויים להתווסף 17 מקומות חנייה במרכז.

במקביל, החל בתאריך 1/1/2023, חנייה בכחול לבן במרכז המסחרי תהיה בחינם לתושבי הכפר בלבד.

מבקרים ובעלי עסקים יחנו בתשלום )באמצעות אפליקציות חנייה כגון פנגו, סלו ודומיהן(.

ניתנו  ניתנו תווי חניה לבעלי העסקים הזהים לתווי החניה של תושבי הכפר. מספר תווי החנייה אשר  בעבר 

לבעלי העסקים הוא כ- 40.

בעלי העסקים עודכנו בנוגע לשינוי.

בנוסף, יוקצה מקום לפריקה וטעינה.

ההיגיון מאחורי המהלך הוא שתושבי הכפר המחנים במרכז המסחרי עושים זאת לזמן קצוב של שעה - שעתיים, 

בעוד שבעלי עסקים מחנים את רכבם במשך יום שלם.

וטעינה במקביל לחניית בעלי העסקים ברחבי  כי הוספת מקומות חנייה, הגדרת איזור פריקה  אנו מאמינים 

הכפר מחוץ למרכז המסחרי יקל על מצוקת החנייה במרכז ויצמצם את בעיות התנועה.

 

מסיבות ואירועים פרטיים )גם בערב השנה החדשה(:

מספר נקודות חשובות עבור קיום מסיבות ערב השנה האזרחית בביתכם:

אירועים מעל 500 איש חייבים ברישיון תחת קיום אירוע- ועל כן, במידה והינכם עורכים אירוע כאשר מספר 
המשתתפים עולה על 500 יש לפנות בהקדם אלינו 

מסיבות בשכר - חל איסור לקיים מסיבות בשכר, עריכת מסיבות בשכר תוביל לסגירת המסיבה על 
ידי משטרת ישראל וכן לפתיחת תיק ברשות המיסים.

חשוב לציין כי גם גביית ״החזר הוצאות״ או ״השתתפות בעלויות״ ע״י כל משתתף נחשבת מסיבה בשכר. 
הסיבה לאיסור מסיבות בשכר הוא הצורך לשמור על האיזון בין ההנאה לחוגגים מחד אל מול מזעור 

ההפרעה לשכנים מאידך. כך הכפר לא יהפוך למרכז מסיבות.

זיקוקים - חל איסור לעשות שימוש בזיקוקים מכל סוג שהוא, הנ"ל מותנה באישור משטרת ישראל. 
שימוש בזיקוקים מהווה סיכון בטיחותי ולכן מצריך אישורים.

בנוסף, רעש של זיקוקים פוגע בנפגעי פוסט טראומה מהשירות הצבאי ופוגע בבעלי החיים בכפר.

בטיחות - במידה והוספתם פריטים באירוע כגון ספות, שולחנות, במה, פנסי תאורה ועוד, חשוב להביא 
מהנדס קונסטרוקציה לבדיקת המתקנים אחרת תהיו חשופים לתביעות ממשתתפי האירוע במקרה של 

פגיעה.

חנייה - יש לתאם מול מחלקת הפיקוח את נושא חניית האורחים.  
חנייה על מדרכה מאלצת את שכניכם לרדת לכביש ולסכן מבוגרים, הורים עם עגלות, ילדים צעירים 

ולמעשה את כולם.
מחלקת הפיקוח תאכוף איסור חניה על מדרכה, חסימה של נתיב תנועה וכו׳.

הצבת גנרטור בשטח ציבורי - יש להגיש את הבקשה אשר מצורפת בלינק המצ"ב לשם קבלת 
הנחיות ואישור הצבה:

 http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/?CategoryID=1066

וזאת לא יאוחר מ 7 ימי עסקים טרם עריכת האירוע.

rishuy@kfar.org.il מחלקת הפיקוח תשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה, דבר ועניין במייל
וכן בטלפון 09-9506699 שלוחה 4

בעוד שאנחנו במועצה נכונים לסייע ככל שניתן, חשוב לציין כי אכיפת מטרדי רעש, הפרת חוק שעות 
המנוחה וכו׳ נמצאים באחריות המשטרה בלבד ולנו כמועצה אין כל סמכות אכיפה.

אני סמוך ובטוח כי נדע לחגוג תוך שמירה על שכנות טובה.

ביום שישי האחרון חגגו ילדי הגנים את חג 
החנוכה. ביום שני התקיים טורניר כדורגל 

בנות לתלמידות כיתות ג' + ד' כמו כן התקיימה 
הפסקה פעילה בנושא חנוכה שהפעילו תלמידי 

כיתות ה. ציינו את חג החנוכה בגנים ובביהס. 
אכלנו סופגניות והכנו לביבות במטבח הלימודי. 

ביום שלישי ועד יום שני הבא, כולל, יצאו 
תלמידי מערכות החינוך לחופשת חנוכה. ביום 

שלישי יחזרו לספסל הלימודים. 

חנוכה שמח להורים ולילדים וחופשה נעימה!

צילום - מחלקת החינוך

מצבורי גז
כחלק מהיערכות המועצה המקומית כפר שמריהו למצבי חירום ורענון המידע, אנו מבקשים מהתושבים 

לעדכן על קיומם של צוברי גז שברשותכם. מידע זה חשוב ביותר ועשוי למנוע אבידות בנפש.
 

לנוחיותכם, ניתן לפנות בטלפון 09-9506699 או דרך המייל:
 sviva2@kfar.org.il או  rishuy@kfar.org.il

לא ייעשה כל שימוש במידע זה לטובת כל מטרה אחרת* *
 

בהזדמנות זו נרענן את סדר הפעולות כאשר מתעורר חשד לדליפת גז:
 

1. יש להתייחס לכל דליפה קטנה כגדולה, באזור שבו קיימת דליפה של גז. אין להפעיל כל מכשיר חשמלי 
היכול לגרום לניצוץ. בנוסף, יש להרחיק כל מקור הצתה אחר )סיגריה, מכשירים אלקטרוניים וכו'(.

2. בכל מקרה של דליפת גז יש לסגור מיד את ברז הגז. ככל שזמן הדליפה יהיה קצר יותר, כך ריכוז הגז 
שישתחרר יהיה קטן יותר והסכנה תפחת.

3. אם הדליפה במקומות סגורים, יש לפתוח פתחים )חלונות, דלתות וכו'( במטרה לאוורר ולשחרר את הגז 
כלפי חוץ. יש לפתוח את החלונות בזהירות על מנת לא לגרום לחיכוך.

4. יש לדווח על הדליפה מיד לשירותי הכבאות – בחיוג למספר 102, למשטרה ולחברת הגז.
5. אם מקור הדליפה אינו ידוע או שלא ניתן להפסיקו – יש לפנות מיד את המבנה.

6. יש לבודד אנשים מאזור הדליפה ולהרחיקם עד להגעת כוחות החירום.
 

נמליץ כמובן, לערוך ביקורות תקופתיות הניתנות ע"י חברות הגז ללא עלות.

אסור להפעיל ציוד גינון מרעיש באזורי מגורים בשעות מסוימות.
השעות שבהן אסור להפעיל ציוד גינון שגורם לרעש הן:

בימי חול, בין השעות 19:00 ל-07:00 למחרת.
בערבי ימי מנוחה, בין השעות 17:00 ועד 09:00 למחרת.

בימי מנוחה, בין השעות 14:00 ל-16:00.

חוג מחשבים מתקדם לבני הגיל השלישי  
מוציאים לדרך חוג מחשבים מתקדם לבני הגיל השלישי כחלק מפעילות הרווחה. הפעילות תתקיים אחת 
לשבוע מתאריך 4/1/23 בשעות 13:00-10:00 במרכז כלנית. על המשתתפים להגיע עם מחשב נייד שלהם 

וטלפון סלולרי חכם. 
בקורס נעסוק באפליקציות וכלים חיוניים, טיקטוק – לא רק לילדים, תרגומים, וואטסאפ – חידושים ויצירת 

גיפים מיוחדים, ספרים דיגיטליים , מוסיקה ופלייליסטים, ניהול יומן ועוד .

להרשמה נא לפנות לעו"ס דנה בוקשפן 050-5529422

קורס הליכה נורדית 
מחלקת רווחה מזמינה אתכם ליהנות יחד, באימון טבעי בהליכה נורדית לשיפור שיווי המשקל, גמישות 

וכושר. הקורס יתקיים אחת לשבוע מתאריך 2/3/23 בימי חמישי בשעות 12:00-11:00 במרכז כלנית.

להרשמה נא לפנות לדנה בוקשפן 050-5529422

התחדשנו במכשיר דפיברילטור במבנה המועצה, זה 
ממוקם בכניסה למבנה המועצה.. מומלץ להיכנס 

לקישור ולצפות בהדרכה לשימוש במכשיר. 
שלא נצטרך

https://youtu.be/5Qf3oHn85vE :הקישור

צילום: עובדי המועצה

רווחה

לצפייה בקובץ 
pdf מוגדל

כל טוב
סרג’ קורשיא
ראש המועצה

לצפייה בהדרכה לחץ כאן 

להגשת בקשה לחץ כאן 


