
 

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 ראש המועצה

 serge@kfar.org.il*   6388866-054*    9506699-09טל'  *  0004691כפר שמריהו  81וד קרן היס
www.kfar-shemaryahu.muni.il 

  
 
 

 2022עדכון תחילת דצמבר  –אספקת החשמל בכפר 

 

 עדכון נובמבר( –)ראו פירוט מלא של הסוגייה בעמוד הבא 

נפגשתי יחד עם  1/12/2022לאחר שיחות עם מנכ"ל חברת החשמל הנכנס בסוף חודש נובמבר, ביום 
עובדי מחלקת אחזקה והנדסה עם הצוות המקצועי של חברת החשמל. מטעם חברת החשמל הצוות 

 מנה את מנהל הנפה, ראש תחום השגחה, מנהל השרות האזורי ומנהל מחלקת תפעול.

הצוות של חברת החשמל הגיע מוכן לפגישה עם זיהוי מוקדי בעיות אספקת החשמל לכפר. הצוות ציין 
כהכנה לפגישה, כבר הוציאו צוותי תיקון לשטח והחלו בתיקון ליקויים אשר  כי במהלך בדיקותיהם,

 משפיעים על אספקת החשמל לכפר.

קבענו להיפגש בהקדם לסיור בכפר ובאזור )בחינת קווים המזינים את הכפר אך נמצאים ביישובים 
 סמוכים(.

ר פוגעים באספקת מטרת הסיור היא בחינת עבודות התשתית הנחוצות על מנת לתקן ליקויים אש
 החשמל לכפר.

 לוח הזמנים ייקבע לאחר הסיור בשטח.

 התרשמתי כי חברת החשמל נכונה להשקיע זמן ומשאבים לתיקון הליקויים.

 

 אמשיך לעדכן
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 2022עדכון סוף נובמבר  –אספקת החשמל בכפר 

בשבועות האחרונים עלתה סוגיית אספקת החשמל בכפר לאור הפסקות חשמל תכופות בחלקים 

 נרחבים בכפר. 

 חשוב לי לשתף אתכם בטיפול המועצה בסוגייה.

הרוב המוחלט של הפסקות החשמל לאחר בדיקה עולה כי בשנים האחרונות  – מקור הפסקות החשמל

 ות להפסקות חשמל שאירעו לאחרונה:. דוגמאבכפר מקורן מחוץ לשטח השיפוט של הכפר

  מקור התקלה בשנאי אשר נמצא בארסוף16/11/2022יום רביעי , 

  מקור התקלה הוא בקו המתח המזין את כל האזור 28/11/2022יום ראשון , 

הזנת החשמל לכפר נעשית כחלק מרשת החשמל של חברת החשמל. תקלה בקווים שמזינים את קווי 

 הפסקת חשמל. המתח הנכנסים לכפר יגררו

לאחר שהייתי בקשר עם בעלי מקצוע בחברת החשמל, החל מיום שישי אני בקשר רציף עם מנכל 

חברת החשמל הנכנס, מר מאיר שפיגלר. המנכל, אשר נכנס לתפקידו בתחילת החודש, קשוב ומעוניין 

 לסייע.

החשמל כאשר סדר הטיפול בקווי המתח של אזור השרון נעשה על פי תוכנית עבודה סדורה של חברת 

העדיפויות מנוהל ברמה לאומית ולא ברמה אזורית. למרות זאת, מנכ"ל חברת החשמל ואני פועלים 

 יחד לפתרון הבעיה.

במרבית הכפר ישנם קווי מתח עיליים אשר חשופים לפגעי מזג האוויר. בכל  – הטמנת קווי מתח גבוה

מונע כמעט את כל התקלות אשר מקורן  שנה מבוצע גיזום על פי הנחיות של חברת החשמל. הגיזום

הטמנת קווי המתח לא הייתה מונעת את רובן המוחלט של תקלות החשמל מפגעי מזג האוויר. 

 .שאותן אנו חווים בכפר

 להטמנת קווי המתח יש אלמנט אסתטי לו אני שותף.

לת תוכנית העבודה של המועצה בראשותי היא סיום פרויקט הטמנת הביוב ומייד לאחריו התח

)חשוב לציין כי פרויקט הקמת ביה"ס החדש לא תעכב את פרויקט  פרויקט הטמנת קווי מתח החשמל

 הביוב או החשמל שכן ממומן ברובו מכספי תרומה וכספים המגיעים ממשרד החינוך(.

היות וקווי המתח יוטמנו מתחת למדרכות ולא מתחת לכבישים, אין כפל עבודה עם פתיחת הכבישים 

ט הנחת צנרת הביוב. כאשר הנחנו את צנרת הביוב, הנחנו גם קווי תקשורת לסיבים כחלק מפרויק

 אופטיים וקווים חדשים להולכת מים.

חשוב לציין כי במתחמים חדשים, כדוגמת מתחם ביה"ס האמריקאי, חברת החשמל מטמינה את קווי 

 המתח הגבוה על חשבונה. ברחובות הקיימים העלות היא על המועצה.

 .יד לאחר סיום פרויקט הביוב נתחיל בפרויקט הטמנת קווי המתח הגבוהמכאמור, 
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