
איכות הסביבה

שיפור פני העיר
 

חינוך

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

שעת סיפור בספריה: סינדרלה / תיאטרון בובות 
באמבולה

על  גרים,  האחים  של  המפורסמת  למעשיה  בובות  לתיאטרון  עיבוד 

המשרתת שהפכה לנסיכה.

מיועד לילדים מגיל 4 עד 8

ראשון 29.1 / 17:00

https://bit.ly/3XhiPQC

קובי חוברה / זיגמונד פרויד-אל נפש האדם וחזרה
שני 30.1 / 11:00

http://bit.ly/3R1GMcp

קונצרטים פתוחים "מחצית שנה" בספרית וייל של בית 
הספר לאומנויות המוסיקה"

שני 30.1 / 18:00-19:00

שלישי 31.1 / 17:00-19:00

פרופ' איריס מילנר / מועדון קריאה: ״האירוע״ מאת 
הסופרת אנני ארנו

)כלת פרס נובל 2022(

רביעי 1.2 / 19:30

מנחם טילמן / סוד עלייתם של האוליגרכים הרוסיים
חמישי 2.2 / 17:30

http://bit.ly/3wlQm0b

 הקרנת סרט

הפלאמלים – לכל המשפחה
כחלק מהעלאת המודעות לנושא שמירה על הסביבה ולקיחת אחריות 

אישית.   הם צריכים להציל את עצמם, את בני מינם, ואפילו לשנות את 

מסע  של  המשפחה  לכל  הרפתקאות  סרט  לתמיד!   - ההיסטוריה  פני 

בזמן.

5/2 בשעה 17:30 בבית וויל. 

 http://bit.ly/3ZP5bpL

תרבות - השבוע בבית וייל

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

לרכישה לחצו כאן

רישום לגני ילדים ולכיתה א’ 
לשנת הלימודים תשפ”ד 2024-2023

הלימודים  לשנת  א’  וכיתה  הילדים  לגני  הרישום 

ליום  עד  ויימשך  ה-23/1/23  שני,  ביום  החל  תשפ”ד 

ראשון ה-12/2/23. הרישום נעשה אינטרנטי בלבד.   

גני ילדים רישום אינטרנטי בלבד 

/https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin

לפרטים נוספים יש לפנות לאודליה, 

מנהלנית גני הילדים בטלפון  054-6282822.  

כיתה א’ רישום אינטרנטי בלבד 

https://did.li/xeGlC

לפרטים נוספים יש לפנות ליעל, 

מנהלנית בית הספר, בטלפון 09-9509506.

* הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי 

מחוץ לתחומי כפר שמריהו מתבקשים להגיש בקשה בכתב לוועדה לאישור לימודי חוץ לא יאוחר מיום 15.2.23 

יינתנו אישורים בדיעבד. כל שאר הפרטים  ולא  ידון כל מקרה לגופו  לאחר הגשת כל המסמכים הרלוונטיים 

באתר המועצה

https://did.li/j4dIw

מאירועי השבוע שחלף:

וקיימתי  שלנו  המיוחדים  הילדים  בגני  ביקרתי  גנים: 

לילדים  להקריא  נהניתי  סיפור,  שעת  הגנים  לילדי 

השיח  על  ״האגדה  הסיפור  את  ביחד  איתם  ולחוות 

הקטן״  מאת אסנת ישפה. 

במוזאון  ביקרו  ו'  כיתות  ראשון  ביום  גשר:  ביה"ס 

המדע בחדרה, בהשתתפות בתי ספר יסודיים מחוף 

השרון.

בשלל  ה-100"  "יום  את  ציינו  א'-ב'  כיתות  שני  ביום 

שעברו  לימוד  ימי  מאה  לכבוד  מתמטיות  פעילויות 

ה'-ו'  כיתות  היום  באותו  עוד  השנה.  מתחילת 

העוסקת  הגב"  את  שמפנים  מצב  "אין  הצגה  צפו 

בסיטואציות חברתיות.

ביום חמישי כיתות ה' עברו הדרכה ע"י שוטרת בנושא 

משמרות הזה"ב לקראת שנה הבאה.

למפגש  ביה"ס  תלמידי  כל  יתכנסו  שישי,  יום  מחר, 

סיום מחצית א'. הילדים יקבלו תעודות, במכתב אישי שמשקף עשיה והתקדמות של כל תלמיד בשיח אישי עם 

המחנכים.

בשבוע הבא יצוין בבית הספר "שבוע השפה העברית", במהלכו נקיים מגוון פעילויות העשרה, הצגות, סדנת 

משחק, כיתות וירטואליות, חידונים ועוד. בשיאו של השבוע נקיים חידון וירטואלי, שבו נאתר את משפחת "אלופי 

העברית" של בית הספר.

צילום: מחלקת החינוך.

צילום: מחלקת האחזקה

תזכורת:
#הוצאת פחי אשפה מותרת בימי הפינוי בלבד )על מנת להרחיק תנים( ימי א' ג' ו'.

# מתבצעת אכיפה על הוצאת גזם מעל הכמות המותרת ללא תיאום, תיאומים נעשים מראש ובקבלת אישור. 

אביב זמיר, מנהל מחלקת האחזקה, 054-2300683.

#רשימת אתרי מחזור מעודכנת

https://did.li/tM3fT

הקרנת סרט
הפלאמלים – לכל המשפחה

כחלק מהעלאת המודעות לנושא שמירה על הסביבה 

ולקיחת אחריות אישית.   הם צריכים להציל את עצמם, 

 - ההיסטוריה  פני  את  לשנות  ואפילו  מינם,  בני  את 

מסע  של  המשפחה  לכל  הרפתקאות  סרט  לתמיד! 

בזמן  5/2 בשעה 17:30 בבית וויל. 

 http://bit.ly/3ZP5bpL

עובדות קסומות על עצים
בחשיבות  להכיר  הזדמנות  וזו   ! בפתח  בשבט  ט"ו 

העצים בהתמודדות עם שינויי האקלים. רובינו חולפים 

בוגרים  עצים  פני  על  שבילים  פארקים,  ברחובות, 

מקרוב  ולהביט  לרגע  לעצור  לפעמים  כדאי  וותיקים. 

על העץ להכיר בנוכחותו, אישיותו הייחודית וסגולותיו 

המופלאות, “כי האדם עץ השדה”.

מפגש מנהלי שירותים פסיכולוגיים ממחוז תל אביב
זליגמן,  לירן  ד"ר  של  בניהולו  שמריהו,  כפר  של  הפסיכולוגי  השירות 

ביקורן  אירח מנהלות שירותים פסיכולוגים ממחוז תל אביב. במהלך 

למדו על מודל העבודה הייחודי של כפר שמריהו, מפי מנהלת מחלקת 

החינוך, אדוה חלפון, וערכו סיור במרכז כלנית המתחדש ובגני הילדים.

צילום: מחלקת שפ”ח

לצפייה בקובץ 
pdf מוגדל

כל טוב
סרג’ קורשיא
ראש המועצה

השירות הפסיכולוגי
 

כפר שמריהו
תושבים ותושבות יקרים,

להלן עדכוני השבוע בתחומים השונים בישוב   26.1.23

להרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

לאתר המועצה לחצו כאן

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

לרשימה המפורטת לחצו כאן

פריחת תורמוסים לא 
להיכנס לשטח ! תודה

הקמת גינת צמחי 
מרפא בבית וויל


