
רווחה

חינוך

חדש מהקולנוע - הנהג של מדלן
מדלן, מזמינה מונית שתיקח אותה לפרק הבא של חייה, לבית האבות בו 

תתגורר. צ'ארלס, נהג רגיש אך מפוכח, נענה לבקשתה לעבור במקומות 

שהשפיעו על חייה. במהלך הנסיעה דרך רחובות פריז, נחשף עברה יוצא 

הדופן של מדלן ותתפתח ידידות שתשנה את חייהם לנצח.

ראשון 22.1 / 20:00

https://bit.ly/3CCJWgH

קובי חוברה: טרומן - גדולתו של האיש הקטן
מי היה האיש שלא רצה להיות אפילו סגן נשיא והפך לנשיא העולם?

מי הכין אותו או לא הכין אותו לתפקיד?

האם היה האיש הנכון בזמן הנכון. או להפך?.....

שני 23.1 / 11:00

http://bit.ly/3ZEjm0E

אורנה גורן: סיני גן העדן האבוד
אורנה גורן ארכיאולוגית בהכשרתה, אוצרת מוזיאונים ומי שהקימה את 

המוזיאון לתרבות הבדויים בלהב, חיה במשך מספר שנים בדרום סיני 

עם בעלה שהיה קמ"ט ארכיאולוגיה ושני ילדיהם. על החיים באזור ייחודי 

זה ועל הקשרים המיוחדים שנוצרו עם האוכלוסייה המקומית.

חמישי 26.1 / 17:30

http://bit.ly/3kmpDOe

תרבות - השבוע בבית וייל

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

מאירועי השבוע שחלף:
ביום שישי האחרון תלמידי בית הספר והצוות החינוכי, התארחו בקיבוץ גליל ים. מזג האוויר היה מושלם וכך 

גם האירוח של הורי וילדי הקיבוץ. אנו מבקשים להודות לשרי כפיר, אשת הקשר עם בית הספר, וכמובן, לכל 

ההורים בכל שכבות הגיל שלקחו חלק: בניהול האירוע, בהכנות, בארגון, בהפעלה ובליווי. וכמובן תודה רבה 

לילדי גליל ים המקסימים על חוויה מיוחדת, מהנה ומעצימה. 

בשבוע הבא מתוכננות פעילויות שונות: 

# ביום ראשון, כיתות ו יבקרו במוזיאון המדע בחדרה.

# ביום שני יצוין יום המאה לכיתות א' + ב' )100 ימי לימודים( והצגה לשכבות ה' + ו' בנושא מוגנות ברשת. 

# ביום חמישי תתקיים הדרכת שוטרת לכיתות ה' בנושא משמרות הזה"ב.

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

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.

עדכון בנושא הדואר

פיקוח עירוני
 

כפר שמריהו
תושבים ותושבות יקרים,

להלן עדכוני השבוע בתחומים השונים בישוב   19.1.23

קורס מיומנויות מחשב לבני הגיל השלישי
ללימוד  כלנית קבוצה  רביעי מתכנסת במרכז  יום  בכל 

מיומנויות מתקדמות ושימושים מיוחדים בטלפון החכם. 

קשר  ליצור  מוזמנים   – הבא  למחזור  ההרשמה  החלה 

עם דנה  050-5529422.

קורס הליכה נורדית 
מרץ  בתחילת  מתחילים  נמשכת,  לקורס  ההרשמה 

מהרו להירשם.

פרטים נוספים אצל דנה 050-5529422

צילום: מחלקת החינוך.

צילום: צוות מחלקת רווחה.


