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תושבי כפר 
שמריהו היקרים,

ערב השנה החדשה, אנו מברכים "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה". 
אומנם בשנה החולפת לא התמודדנו עם קללות, אך בהחלט נדרשנו להתמודד 
עם לא מעט קשיים, בעיקר מול השלטון המרכזי. במדד אובייקטיבי, בכל שנוגע 
bdi, מבין  במקום הראשון, בדרוג  והשירות לתושב, דורגנו שוב  לאיכות הניהול 
כל המועצות המקומיות והאזוריות. ביום 12.09.11, הוענקה למועצה תעודה משר 
הפנים המעידה על ניהול תקין. המשרד להגנת הסביבה דיווח כי המועצה שלנו 
ואנו מועמדים מובילים לפרס החינוך היישובי.  מובילה בשיעור הִמחְזור לתושב, 
עם זאת, אנו מוסיפים להיאבק על הזכות להקים ולנהל בעצמנו את משק המים 
והביוב, בעלויות נמוכות וברמת שירות גבוהה לתושב. משרד האוצר, משרד הפנים 
ורשות המים מסרבים להעניק לנו עצמאות, אף שברור לכל, שהמועצה ואגודת 
המים מתנהלות כהלכה, ביעילות רבה ומעניקות שירות באיכות גבוהה. אנו ערוכים 
לחידוש  ביוב,  כלכלי מאוזן, להקמת מערכת  מודל  לרבות  תוכנית מקפת,  עם 
ועדיין הממונה על התאגידים  והמדרכות,  ולחידוש כל הכבישים  תשתית המים 
וניהול, עם תאגיד המים  כולל הקמה  מתעקש לאחד את מערכת הביוב שלנו, 
והביוב של רמת השרון. אנו עומדים על עקרון העצמאות ואף גייסנו תמיכה ממרכז 

השלטון המקומי.
בחלק המזרחי של כפר שמריהו, ממזרח למסילת הברזל, מכינה החברה הלאומית 
לדרכים את המכרז לסלילת נתיבי אילון והעתקת מסילות הברזל אל תוואי הדרך. 
להערכתם, המכרז יפורסם לקראת סוף 2011, העבודה תחל במחצית השנייה של 
2012 ותארך כשלוש שנים. כזכור מדובר בדרך ארצית, רובה משוקעת, ממחלף 
יקום. המיזמים העצמיים אותם אנו מקדמים לתקופה  שבעת הכוכבים עד אזור 
הקרובה, מעבר למיזם התשתיות העירוניות, אשר תקוע כאמור לעיל, הם: בניית 
אשכול גני ילדים חדש במתחם ביה"ס )בחלק הצפון מזרחי(, הקמת מחסני חרום 
לאורך שביל  כושר פתוח  לבית העלמין, הקמת פארק  ושטחי תחזוקה מצפון 

הבנים וחשוב מכל, שיפור מתמיד במערכת החינוך.
יוזמות  ופעילות הפנאי הסתיימה שנה מאוד מוצלחת, עתירת  בתחום התרבות 
ועשירה  והיא איכותית,  וחדשנות. התוכנית לשנה החדשה נשלחה לכל בית אב 
ולהתעדכן  וייל  בית  מוזמנים לגלוש מעת לעת באתר  בתכנים מרתקים. הנכם 
באופן רצוף. בצד העשייה הרבה, אנו נערכים באופן שוטף למצבי חרום. תושבים, 
ואת מספרי הטלפונים  כתובת הדואר האלק'  אשר טרם העבירו למועצה את 

הניידים מתבקשים לעשות כן. בעתות חרום, זו הדרך שלנו להתריע ולעדכן.
אני מודה לחברי במועצה על תרומתם לקידום הפעילות ולהשבחתה, לעובדי המועצה 

על שרותם המסור, למתנדבים הרבים ולתושבים על האמון ועל שיתוף הפעולה.
השנה נציין את שנת השבעים וחמש לעליית הישוב על הקרקע. אנו מוקירים 

כבוד והערכה לדור המייסדים.
שנה טובה, שנת שלום ושגשוג,

שלכם,
דרור אלוני

ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

השנה נציין ונחגוג
75 שנה

להקמת כפר שמריהו
וחמש בסדרת אירועים תרבותיים,  אנו מתכננים לציין את שנת השבעים 
ויחזקו את הקשרים בקהילה פנימה ותחשוף  אשר יתפרשו לאורך השנה 
הציוני,  למפעל  התרומה  לרבות  הראשונים,  למורשת  התושבים  את 
לקליטת העלייה ועוד. הדגש העיקרי צריך להיות במסגרת אירועי התרבות 

הקהילתיים, בהם מרבים להשתתף תושבי הכפר.

אלו  בימים  מגבשת  זוז,  סיגל  המועצה  חברת  בראשות  התרבות,  ועדת 
ולשמוע מתושבי הכפר, מחשבות  ותוכנית שנתית, ותשמח לקבל  רעיונות 

ויוזמות מקוריות ומעניינות.

מוזמנים  ואתם  לנושא  מיוחדת  אלק'  דואר  תיבת  פתחנו  זה  לצורך 
לכתוב לכתובת:

75year@kfar.info

לתושבי
כפר שמריהו
שלום וברכה 

לקראת השנה החדשה ברצוני לאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה, שנת 
אושר ובריאות, שנת שלום בארץ, שנה של שגשוג כלכלי ורוחני והרבה נחת 

מהילדים ומהמשפחה.

תקופת החגים היא התקופה הכי יפה בלוח השנה העברי, החוויה המשפחתית, 
הציפייה  גם  כמו  ההישגים,  על  האירועים החברתיים, ההסתכלות אחורה 

לבאות, גורמים לנו להתרגשות מרובה.

פיוט של רבי אמנון ממגנצא  יש  בתפילה אשר אנו אומרים בבית הכנסת 
ויום  "ונתנה תוקף". הפיוט מדבר על הסימבוליות של ראש השנה  הנקרא 
יש שלשה  "בנתנה תוקף"  הדין.  ויום חתימת  הדין  כיום כתיבת  הכיפורים 
רבדים. הרובד הדתי של בין אדם לבוראו, הרובד האנושי, הכולל דין וחשבון 
)כתוב שיום הכיפורים מכפר על  ולחברה הסובבת אותו.  שבין אדם לחברו 
לבקש  צריך   – לחברו  אדם  שבין  בדברים  אך  לבוראו  אדם  שבין  דברים 
האוניברסאלי, שכל  והנוסף,  והרובד השלישי  סליחה מחברו עד שירצהו(. 
והוא נתינת דין לעצמו. בדיקה עצמית של האדם  יכול להתחבר אליו  אדם 
בנוגע למטרותיו ושאיפותיו במשך השנה החולפת ולקראת שנה הבאה. על 
מנת להתמקד בשלושת הרבדים הללו של ימי הדין ותקופת החגים, יצרו לנו 
חכמים מגוון תפילות וטקסים אשר מסייעים לנו להתחבר לעצמנו, לקהילתנו 
ולהרגשה הרוחנית לה אנו זקוקים במשך השנה. השנה בבית כנסת "היכל 
הפעילויות  מגוון  את  להרחיב  ממשיכים  אנחנו  שמריהו  בכפר  הבנים" 
החינוכיות והתרבותיות. אנחנו מאמינים שהתפילות והאירועים סביב החגים 
צריכים להיות נגישים ופתוחים לקהל הרחב, אנו נשים דגש רב על פעילויות 
ושיתופם בנעשה בבית הכנסת. אנחנו מקדמים בברכה כל הצעה  לילדים 
בכפר  הרוח  חיי  וקידום  הכנסת  בית  להווי  לתרום  ברצונכם  אם  ובקשה,. 
שמריהו נא לפנות אלי אישית. בתקווה לראות כל אחד ואחת מכם בקרוב, 

באירועים חברתיים, בתפילה ובחגים.

שלכם באהבה רבה,

הרב אורי איינהורן
כפר שמריהו, תשע"ב

חגי תשרי - לוח זמנים
ערב ראש השנה, יום רביעי, כ"ט אלול )28.9.2011( | תפילת ערבית: 18:30

יום א' של ראש השנה | דרשת הרב ותקיעת שופר: 10:00 | תפילת מוסף: 10:20 
| פעילות לילדים )בזמן מוסף(: 10:30 | סיום התפילה - אדון עולם: 12:15

| דרשת הרב   )30.9.2011( ב' בתשרי  יום שישי,  ב' של ראש השנה,  יום 
ותקיעת שופר: 09:45 | תפילת מוסף: 10:15 | פעילות לילדים )בזמן מוסף(: 

10:45 | קידוש לאחר סיום התפילה: 12:15
ערב יום הכיפורים, יום שישי, ט' בתשרי )7.10.2011( | הדלקת נרות - תחילת 

הצום: 17:00 | "כל נדרי": 17:10 | דרשת הרב וערבית: 17:30
לימוד למתחילים  | תפילת   )8.10.2011( י' בתשרי  הכיפורים, שבת,  יום 
)בנפרד(: 08:45 | קריאת התורה: 09:30 | דרשת הרב ויזכור: 10:15 | תפילת 
מוסף: 10:30 | פעילות לילדים )בזמן מוסף(: 10:45 | קבוצת דיון על ספר יונה: 
14:00 | תפילת מנחה: 15:00 | דרשת הרב לפני נעילה: 15:45 | תפילת נעילה: 

16:00 | תפילת ערבית: 17:40 | תקיעת שופר וסיום הצום: 17:55
| תפילת ערבית  יום רביעי, כ"א בתשרי )19.10.2011(  ערב שמחת תורה, 

והקפות: 17:20
שמחת תורה, יום חמישי, כ"ב בתשרי )20.10.2011( | הקפות א'-ו': 09:00 | 
קריאת התורה: 09:30 | ברכת כל הנערים - הקפה ז': 10:30 | חתן תורה וחתן 

בראשית: 10:45 | יזכור: 11:00 | מוסף: 11:15

עריכה וכתיבה: יוספה כהן - yosefa.cohen@kfar.info, 054-2300601בכפר
כפר שמריהו בפייסבוקצילומים: מאיר פרוינדליך, יוספה כהן, אורלי פלד, משה שוהם | עיצוב: 
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 - חדשה  לימודים  שנת  בפתחה של  עומדים  אנו 
עם  וגדל,  הספר  בית  ממשיך  בה  שנה  תשע"ב, 
בית  סגל  אם.  כיתות  ב-12  ל-310 תלמידים  מעל 
הספר מתרענן וגדל גם הוא, השנה מצטרפים אלינו 
להוראה  ומורות חדשים, מתמחים  מורים  כעשרה 

ובית ספרנו משמש כבית ספר מאמן עבורם.

מורים,  להכשרת  להכנות,  הוקדשו  הקיץ  חודשי 
ולשיפוצים: יצירת חללי למידה קבוצתיים ואישיים, 
שיפוצן וצביעתן של כיתות הלימוד ושיפור חזות בית 
הספר, התקנת מתקן מים צוננים במגרש הכדורסל, 
והמתמטיקה  המדעים  למעבדת  חדש  ריהוט 
הדעת"  "עת  מערכת  לקליטת  התשתית  והרחבת 

בכיתות ד' החדשות.

ולעובדיה, המקדישים  המועצה  לראש  מודים  אנו 
לילות כימים, לסייע לנו להכין את בית הספר כנדרש 

ובזמן לקראת פתיחת השנה. 

ועל  צוותו  על  הספר  בית  יתמקד  עברו  כבשנים 
במשותף  נקבעו  אשר  ביעדים,  בעמידה  תלמידיו 
בית  והנהלת  עם משרד החינוך, הרשות המקומית 
בשנה"ל תשע"ב,  היעדים  יישום  במסגרת  הספר. 
יושם דגש על "מצוינות מעל ומעבר לדלת הכיתה". 
בכישורים  לשונות  מודעות  על  מבוססת  זו  גישה 

סגנונות  זיהוי  התלמיד,  של  הלמידה  ובסגנונות 
ליצירת  יסייעו  ההוראה,  סגנון  והתאמת  הלמידה 
תנאים טובים ללמידה משמעותית ולקידום ההישגים 
חינוכית,  תפישה  על  מבוססת  הגישה  האישיים. 
מענה  למתן  וחותרת  כמכלול  הלומד  את  הרואה 
והחברתיים. הנושא  לצרכיו הקוגניטיביים, הרגשיים 
ובשיפור  יבוא לידי ביטוי בהעמקת החינוך לערכים 
תחומים  ונקדם  נמשיך  אנו  הלימודיים.  ההישגים 
"עת  שילוב  הרחבת  באמצעות  היתר,  בין  אלה, 
והוספת  ספרית,  הבית  הלמידה  במערכת  הדעת" 

לימודי מורשת גם בכיתות ה'.

בית הספר לקידום תהליכי הל"ה  במסגרת פעילות 
בית ספריים, תיערך השנה  )הוראה למידה הערכה( 
לכל תלמיד. החל  דיגיטלי  ליצירת תלקיט  היערכות 
מכיתה ב' ועד לכיתה ו' לכל תלמיד יהיה תלקיט אישי, 
בו יתועדו ויישמרו כל התוצרים. החידוש העיקרי בביצוע 
 SkyDrive-כלי ה ביישום התלקיט באמצעות  יהיה 

.Outlook Live-שירותי ענן( אשר במערכת ה(

)בתהליך  עבודות  של  מקוון  אוסף  הינו  התלקיט 
גמורות( של התלמיד או התלמידה, המציג את  או 
מאמציהם, התקדמותם והישגיהם בתחום מסוים או 

בכמה תחומים.

יש בתלקיט שיטה לתיעוד מקיף של תוצרי התלמיד 
מאפשר  הוא  מסוים.  תוכן  בתחום  התלמידה  או 
ליצירתיות, לחשיבה  ביטוי לאינטליגנציות מרובות, 
ובאמצעות  ולתהליכים מטא-קוגניטיביים;  ביקורתית 
נקודות  את  לזהות  לתלמידים  הוא מאפשר  זאת 

החוזק בלימודים ואת הנקודות הטעונות חיזוק. 

מוקלטים,  כתובים,  תוצרים  יכלול  התלקיט 
דיגיטלי  ויתנהל כתלקיט  וכדומה  מצולמים, דגמים, 

.SkyDrive

כבכל שנה גם השנה נמשיך ונעמיק את קשרי בית 
וחמש  השבעים  שנת  את  ונציין  והקהילה,  הספר 
לכפר שמריהו לאחר שציינו יובל זה בשנה שעברה 
לישובים". העיסוק  "גשר  לרשפון במסגרת תוכנית 
בקשרי הקהילה הנו במסגרת התפישה הרואה את 

בית הספר כ"בית ספר שוזר קהילה". 

נמרצת,  פורה,  לימודים  שנת  לכולנו  מאחל  אני 
בטוחה ורגועה. 

פתיחת
שנת 

הלימודים
בבית הספר

מאת ד"ר אלכס שניידר, מנהל בית הספר

כמידי שנה, לקראת פתיחת שנת הלימודים, נערך בבית הספר המשותף כפר 
וחוף השרון אירוע הצדעה לאנשי החינוך משלושת היישובים: כפר  שמריהו 
שמריהו, מושב רשפון וקיבוץ גליל ים. האירוע נערך ביוזמת המועצה המקומית 

כפר שמריהו והעומד בראשה.
ראש  אלוני,  דרור   - כפר שמריהו  המקומית  המועצה  ראש  נכחו:  באירוע 
מחוז ת"א של משרד  ברכה, מנהלת  אלי   - חוף השרון  האזורית  המועצה 
החינוך - דלית שטאובר, מפקחים, מנהל בית הספר דר' אלכס שניידר, מורים, 

גננות, אנשי חינוך ומנהלה.
דרור אלוני פתח את האירוע וברך את אנשי החינוך: "התכנסנו היום להודות 
רוח  ותומכי ההוראה  ולתת לכם: המורים, הגננות, הסייעות  לעושים בחינוך 
ולכבד... המועצה המקומית כפר שמריהו מועמדת לפרס  גבית. לעודד, לחזק 
וועדת הפרס. עצם  ידי  נבחן על  ובמהלך החודשים הקרובים  היישובי  החינוך 
המועמדות היא מידה של הערכה. הזכייה תהייה הכרה ממלכתית... אנו גאים בכם 

ונותנים בידיכם את היקר לנו מכל".

גבאי,  והערכה: לתמי אפשטיין  הוענקו תעודות הצטיינות  במעמד מרגש 
יו"ר וועד ההורים. על מסירותה הרבה לקהילת בית הספר. לדורית טבח-לוי, 
על תרומתה המשמעותית לילדי גן כפר שמריהו. לאילנה פפקין, על השקעה 
ומסירות בחינוך ילדי גליל ים. לרויטל אדיר, על מקצועיות ומסירות כמחנכת. 
לשרון אופיר, על מקצועיות ומסירות בהטמעת תכנית מפתח הל"ב. לסיגלית 
ניר, על מקצועיות ומסירות בהקמת פינת החי. למשה גריף, על טיפוח וקידום 

החינוך הגופני.
תעודת הוקרה מיוחדת ניתנה במעמד מייסד "עת הדעת" - מר שמואל מיתר, 
כהן, על  ויוספה  צבי  בן  הופמן, תמי  אירית פליישר, מיכל  לוי,  למורים: ענת 

הטמעת ההוראה המתוקשבת בבית הספר באופן מיטבי.
בסיום, שמענו הרצה מרתקת מפי יואב ארמוני, דוקטורנט במידענות בנושא 

"נוער דיגיטלי". 

אירוע ההצדעה היה מוצלח ומכובד מאוד. בהצלחה לכולם.

אירוע הצדעה לאנשי החינוך
מאת שירי אביב, סגנית מנהל ביה"ס

שמואל מיתר, מייסד חברת 
"עת הדעת", דרור אלוני וד"ר 
אלכס שניידר - מעניקים 
תעודות הוקרה למורי ביה"ס 
על שילוב התכנית והטמעת 
נושא המחשוב בביה"ס

שלום כיתה א', 1 בספטמבר 2011
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החינוך
הקדם יסודי 

בכפר
שמריהו

מאת דרור אלוני, ראש מחלקת חינוך

האחד בספטמבר הוא יום חג לכל משפחה עם 
הילדים  בהן אחד  במיוחד למשפחות  ילדים, 
עולה לכיתה א'. השנה בני הצעיר מתחיל את 

דרכו בביה"ס ואני מלאת התרגשות.
הראשונים  צעדיו  במיוחד, שאת  אני שמחה 
הילדים  גני  מערכת  בכפר.  עושה  בני  בבי"ס 
דלית  דרך  ליאת,  מגן  החל  שמריהו,  בכפר 
נפלאה,  מערכת  היא  וכרמלה,  ענת  ואפרת, 
ונתנה  אוהבת ותומכת אשר העשירה את ילדי 
להם את הכלים להתמודד עם אתגרי ביה"ס 
בכפר  לביה"ס  ביותר. המעבר  הטובה  בצורה 
וגאווה של אמא, אך עם  גורם לי להתרגשות 
פחות חששות. אני שמחה, שביה"ס הוא חלק 

אינטגרלי מהקהילה החמה שלנו.
ודרור  אני שמחה על ההזדמנויות, שהמועצה 
לימודים  יום  נותנת לתלמידים  אלוני בראשה, 
לימוד בקבוצות קטנות,  חי,  פינת  יותר,  ארוך 
ועוד. מילה אישית לדר' אלכס  הקניית ערכים 
נמצאים  לילדים, שכבר  אם  בתור   - שניידר 
הלב  על תשומת  תודה  אסירת  אני  בביה"ס, 
האישית )היכרות אישית עם כל ילד והורה( ועל 
עמידתך האיתנה והקפדנית על ערכים ומשמעת, 
תוך שימוש ביחס מלטף רך ואוהב. ביה"ס בראשו 
אתה עומד מודד את הצלחת תלמידיו בצורה 
רחבה בהרבה מבתי ספר אחרים. התייחסות 
לתלמידים  מאפשרת  האינטליגנציות  לריבוי 

להצליח ומונעת מהם להשתרך מאחור.

בהצלחה לכל התלמידים,
אמא גאה

המעבר מהגן
לבית הספר

מאת: כרמית, אמא גאה,
תושבת כפר שמריהו

בפיקוח  ילדים  גני  פועלים שלושה  בכפר שמריהו 
משרד החינוך - שניים בבעלות המועצה המקומית: 
גן תאנה וגן רימון, והשלישי - גן דלית ואפרת, לבני 
שלוש עד ארבע, במבנה של המועצה אך בבעלות 
פרטית. צוות הגננות של שלושת גני הילדים מתואם 
ידי מחלקת החינוך של המועצה ושותף לתכנון  על 

השנה הפדגוגית ולבקרה התהליכית.

לגיל  עד  שלוש  מגיל  פדגוגי  רצף  תופסים  אנו 
רב  ומתכננים את הפעילות בראייה  שמונה-עשרה 
שנתית. הדגשים שאנו נותנים בכיתות הגן ונמשכים 
לתוך החינוך היסודי הם: השפה המילולית והחשיבה 
הכמותית; הסביבה בה אנו חיים: עונות השנה והטבע 
ולחן,  מילים  עם  הכרות  האזנה,  מוזיקה:  בכפר; 
קלסית  למוזיקה  חשיפה  ישראל,  בחגי  המוזיקה 
נכונה,  תנועה  וקואורדינציה:  יציבה  הנגינה;  ולכלי 
ויצירה  והכנה לטניס, אומנות  נכונה  וישיבה  עמידה 
זה  בפרק  לילדים  מוקנים  אשר  היסודות,  ועוד.... 

בחייהם, מהווים מסד חשוב להמשך התפתחותם.

ובדיוני  המעברים  בתוכנית  משולב  הגננות  צוות 

"צוות עיר", בו דנים בהיבטים חינוכיים רב גיליים. 
בתוכנית  משולבים  ורימון  תאנה  הילדים  גני 
עד  הלימודים  יום  את  הקובעת  חדש",  "אופק 
 17:00 לשעה  ועד   14:00 מהשעה   .14:00 לשעה 

מפעילה המועצה צהרון.

השנה הצטרפו גן תאנה וגן רימון לתוכנית האוריינות 
מחשבים  שמונה  התקינה  והמועצה  המתוקשבת 
חדשים במתחם הגן, סיפקה מחשבים ניידים ומערכת 
תצוגה לגננות. קהילת גני הילדים משולבת, כמו בית 

(Outlook Live) Live@Edu הספר, במערכת

ילדים חדש  גני  לפני כשנה החלנו בתכנון אשכול 
כלנית  למרכז  מבנה  יכלול  אשר  ביה"ס,  במתחם 
הקמפוס  את  לפתוח  קיווינו  הפסיכולוגי.  ולשרות 
החדש בעוד כשנה אך בשל חילוקי דעות עם מושב 

רשפון, הפתיחה נדחתה לחודש יולי 2013.

זו העת להודות לצוות הגננות, הסיעות, מרכז כלנית 
ולבני  להם  ולשלוח  המסורה  עבודתם  על  ושפ"י 

משפחותיהם ברכת שנה טובה.

חצר המשחקים, גן דלית ואפרת

רוני שורץ - אלופת ג'ודו מקומית
ונאוה,  שמואל  של  בתם  שורץ,  רוני  הג'ודאית 
שמריהו. בכפר  וגרה  בגרה  גדלה,   ,27  בת 

 48 במשקל  נשים,  בג'ודו  בינ"ל  מתחרה  רוני 
בדירוג  ו-20  העולמי  בדירוג   30 מדורגת  ק"ג, 
 14 רק  בעולם,  הג'ודאיות  מכלל  האולימפי. 
 הראשונות, בדירוג האולימפי, יתחרו באולימפיאדה.

וביולוגיה  המחשב  במדעי  ראשון  תואר  סיימה 
 ועובדת ב"אניגמה" מערכות מידע כבודקת תוכנה.
ומאחלת  מסייעת  מעודדת,  המקומית  המועצה 

לרוני הצלחה.

רוני עם שני הרשקו, מאמן נבחרת ישראל
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עוסקת  הנדסה  מחלקת 
נושאים של תכנון  במגוון 
ציבורית  תשתית  עירוני, 

ורישוי ופיקוח על הבניה. 
ר  בסקטו ה  בני י  שו רי
הפרטי: נכון להיום פעילים 
אתרי  כשלושים  בישוב 
התקדמות  ברמת  בניה, 
גם השנה הקפידה  שונה. 
בדיקות  על  המחלקה 
ובניה  ביסודיות  תוכניות 
בהתאם לתוכנית מאושרת. 
השנה אושרה תוכנית בניין 
עיר, אשר מגדירה ומחייבת 
אופי גדרות הפונות  לרחוב 
מטרת  ציבורי.  ולשטח 

לציבורי.  בין הפרטי  ליצור ממשק אסטטי  התוכנית 
ניתן לבחור גדר נמוכה בסגנון כפרי  על פי התוכנית 
ונוסטאלגי לבין גדר גבוהה עם אדנית פורחת בחזיתה 

במטרה לשמור על אופי הישוב וחזקת הרבים.
ישוב חדשה,  עירוני: בהמשך להפקת מפת  עיצוב 
אשתקד, עוצבו לוחות אחידים למספרי בתים, אשר 
בין  עוסקת,  כעת המחלקה  בית.  בעל  לכל  חולקו 
והכוונה,  רחוב  ועיצוב מערך שלטי  בתכנון  השאר, 
ריהוט רחוב, לרבות ספסלים, מתקני אשפה,  כולל 
עמודים לקשירת אופניים וכדו'... לאורך שביל הבנים 
יותקנו אחד עשרה מתקני כושר ציבוריים, על תשתית 
ונוחיות  יצוק, בחיפוי משטח גומי לבטיחות  של בטון 
המשתמשים. לאור פניות של תושבים להקמת קיר, 
יגן בפני רעש מכביש החוף, בוצע תכנון לקיר  אשר 
דמוי  העיצובי,  המוטיב  אורכו.  לכל  אחיד  אקוסטי, 

כורכר, מזכיר, שהכפר נבנה על גבעת כורכר.
תשתיות הישוב: השנה נסללו שני רחובות חדשים 
בית הספר  היה  בו  במקום   - והתמר  הצבעונים   –
אמריקאי, שטח הרחובות 3,600 מ"ר. בשלב זה בוצעו 
חלק מהעבודות, כולל הנחת תשתיות תת-קרקעיות, 
העבודות  זמני.  ואספלט  הרחובות  התקנת תאורת 
הבניה  עבודות  שרוב  לאחר  תתבצענה  הסופיות 
חדשים:  נסללו שלושה שבילים  יסתיימו.  במתחם 

שביל גן שעשועים, שביל החרוב ושביל היוגב.
בטיחות התנועה: ברחובות קרן היסוד )בחלק המערבי(, 
הזית ודרך האביב בוצעו שינויים בכיוון התנועה. השינוי 
הכביש,  רוחב  למול  התנועה  מצב  ניתוח  בעקבות 
התנועה למשתמשים. במערב  בטיחות  לשפר את 
את  נשלים  בהמשך  הרחבה,  בוצעה  הנוטע  רחוב 
פיתוח הרחוב על פי תוכנית תשתיות והעיצוב החדש. 

ופסי  ברוב מעברי החציה 
יותקנו עד  ההאטה בישוב 
אור  מחזירי  השנה  סוף 
ברחוב  ונורות מהבהבות, 
המעפילים, מזרחה לצומת 
השדות  דרך  רחוב  של 
יותקן צג מהירות, תפקידו 
להרתיע את הנהגים הלא 
פתיחת  לקראת  זהירים. 
החדשה  הלימודים  שנת 
יוצבו  בקרבה לבית הספר 
)סמוך  ילדים  יות  דמו
לכבישים( - פיילוט לעידוד 
בסביבת  זהירה  נהיגה 

תנועת ילדים.
ת:  ו י מ ו א ל ת  ו י ת ש ת
רחוב  ומתחם  בכלל  ניקוז  מערכות  תכנון  במהלך 
הנוריות בפרט, הסתבר שקיימת בעיה חמורה של 
לכביש  הסמוכים  היישוב  חלקים של  בכמה  ניקוז 
2: מתחם הנוריות, כאמור, רחוב דרך האביב ושביל 
נמצא  נובעת מכך שכביש החוף  התפוזים. הבעיה 
ומכך שבתוואי הכביש  גבוה מהקרקעות הסמוכות 
לא בוצעה תשתית בעלת קיבולת המתאימה לאיסוף 

הנגר. המועצה מתכננת בשיתוף רשויות שונות את 
הפתרון.

מבני ציבור: אשכול גני הילדים נמצא בשלבי תכנון 
מתקדמים ועתיד להיפתח לשנת הלימודים תשע"ג. 
גם בית הספר יחדש פניו בתוך כמה שנים. בשלב זה 
אנו מגבשים במשותף עם וועד מקומי רשפון ועם וועד 
הורים את הפרוגראמה הכמותית לבית הספר החדש. 
העלמין(  לבית  )מצפון  החדש  הלוגיסטי  במתחם 
בעתיד,  לביוב, שתופעל  תחנת שאיבה  מתוכננים 
מחסני המועצה לתחזוקה ולחרום, סה"כ כ-500 מ"ר 
ניתן לפנות את מחסן  יהיה  בנויים. לאחר הקמתם, 
לוין. נמצאת בהכנה תוכנית  המועצה הסמוך לבית 
לפיתוח מועדון הספורט, הצורך המיידי, עליו מתריעה 
אגודת הספורט, הוא בחדר כושר חדש וגדול, שעונה 
ניתן היום לקבל  ולא  לסטנדרטים עכשוויים. מאחר 
היתר בניה למבנים נוספים בשטח המועדון, מחלקת 
יהי ניתן לבנות חדר  הנדסה מכינה תוכנית שמכוחה 
ואף  כושר חדש, בית קפה, מבנה לחוגים, מלתחות 
מסחר מצומצם למוצרי בריאות, ספורט ופנאי. מתחם 
שבט ני"ר של הצופים עובר שיפוץ יסודי. גן הפסלים 
אשר צמוד למרכז וייל, ישופץ באופן שיאפשר תנועה 

בטוחה ושימור פסלים ועצי הברוש הנטועים בו.

מאת לריסה וקסלר, מהנדסת המועצה

תכנון
ובניה

הדמיה, מראה סופי מתוכנן של רחוב התמר

לוחית מספור אחידה בכל הבתים

דוגמא לגדר גבוהה עם צמחייה
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שמירת
הסביבה –
משתפים 

פעולה
מאת משה שוהם, מנהל מחלקת אחזקה

ושמירת הסביבה, המועצה המקומית כפר שמריהו

פינוי גזם ופסולת גן משטחים פרטיים:
נוכח מקרים רבים בהם מושלכת פסולת גזם, בכמות 
חריגה, מצאנו לנכון לבקש את שיתוף הפעולה של 

התושבים לשמירת חזות הכפר.

מקומות פינוי
• בצדי הדרכים מוצבות עמדות לאיסוף גזם. נבקשכם 
להימנע מהשלכת פסולת גן לעמדה מלאה. אין להשליך 

לעמדות הגזם פסולת ריהוט, חשמל ואלקטרוניקה.
• פסולת בניין יש לאגור במאצרות מיוחדות, בהתאם 
לתקנות הבנייה ולפנות לאתרים המיועדים לכך על 

ידי הקבלנים.
ויש  • אין להשליך פסולת מחוץ לעמדה המיועדת 

לשמור את ניקיון סביבתה.
הכניסה  יום את  בסוף  לנקות  לדאוג  • על הקבלן 
לאתר הבניין ומסביב למכולה, לכסות אותה בסוף 
יום חמישי בצהריים  ולפנותה לאלתר עד  יום  כל 

)להחזירה רק ביום ראשון בבוקר(.
הצבתה,  לפני  היתר,  דורשת  מכולה  של  • הצבה 

ממהנדסת המועצה.

מועדי הפינוי
• פינוי אשפה ביתית מתבצע בימים א', ג' ו-ו' בבקר.

• פינוי גזם ופסולת גן מתבצע בכל ימי העבודה בשבוע. 
• פסולת בניין יש לפנות בהתאם לתקנות הבנייה, על 

ידי הקבלן המבצע.
• לפינוי פסולת ריהוט, חשמל ואלקטרוניקה יש לתאם 

עם מחלקת האחזקה של המועצה.

גזם ופסולת גן 
• ענפים, עלים ושאריות אורגניות, מעבודת אחזקה 

שגרתית בגינה הפרטית, יושלכו לעמדות הגזם.
• מכלי מתכת ושקיות ניילון יש להשליך לפחי האשפה 

הביתיים. 
ופחיות אלומיניום, מומלץ להחזיר  • בקבוקי זכוכית 

במרכולים.
וישמש  ולמחזור  לגריסה  מיועד  המפונה  • הגזם 
לחיפוי קרקע. השלכת אשפה ביתית, פסולת בניין 

או כל חומר אחר למכלים מחייבת פעולת הפרדה 
נוספת העולה לקופה הציבורית ממון רב. 

• כמות גזם חריגה משמעה כמות שמעבר לתכולת 
48 שעות מראש עם מחלקת  ויש לתאם  עמדה 

האחזקה של המועצה.
• המועצה תקצה עד משאית פינוי גזם אחת לתושב, 
כל משאית  לכך,  מיוחד. מעבר  פינוי  אשר תאם 

נוספת תחויב בתשלום.
איסור להשתמש במפוחי  • נבקש להזכירכם שחל 
מיושב. שימוש במפוח עלים מהווה  עלים בשטח 

עברה על החוק ובעלי הבתים מסתכנים בכך.
• נבקשכם להנחות ברוח הנחיות הללו את הגננים 

ואת העובדים במשק הבית.

אשפה ביתית
• פחים ביתיים מרוקנים שלוש פעמים בשבוע – בימים 

א', ג', ו', בשעות הבקר. 
• אשפה, שאינה מוכלת בפח האשפה, יש להוציא אך 

ורק בבוקר ימי הפינוי בימים א',ג',ו' בשעות הבוקר.
• המועצה מבצעת בימים אלו אכיפה כנגד בעלי נכסים 

שפחי האשפה שלהם מוצבים בשטח הציבורי.

צואת כלבים
ברצועה  קשירתם  לוודא  מתבקשים  כלבים  בעלי 
ניילון, הפזורות על מתקני  ואיסוף צואתם לשקיות 
תלישה בצדי הדרכים. לצערנו עדיין נמצאים גללים 
על מדרכות ושבילים ברחבי הכפר, דבר מהווה מפגע 

ומטרד לתושבי הכפר.

המועצה המקומית כפר שמריהו מבקשת לשרת את 
מיטבי. אחת  באופן  ואת הבאים בשעריה  תושביה 
ממשימות המועצה היא שמירת איכות הסביבה. אנו 
עושים זאת על ידי עובדי ניקון, גינון ואחזקה, על ידי 
ידי מערך איסוף  מערכת איסוף אשפה ופסולת ועל 

פסולת למחזור.

מערך איסוף פסולת למחזור בכפר 
שמריהו כולל:

מתקני איסוף בקבוקים ומיכלי פלסטיק
20 עמדות

המתקן מיועד לכל סוגי בקבוקי הפלסטיק בכל גודל 
)חומרי ניקיון, שתיה 1.5 ליטר וכו'(.

מכלי איסוף לנייר על סוגיו
24 עמדות

מכלי אגירה בנפח של 1,100 ליטר.

מתקנים לאיסוף אריזות קרטון
4 מכלים

המכלים מיועדים להנחת אריזות קרטונים בלבד. 
ברחוב  וייל,  מרכז  חניון  הזורע,  בחניון  ממוקמים: 
המעפילים סמוך לחניון רוטנברג ושביל החיטה סמוך 

לשער האחורי של אגודת הספורט.

מתקנים לאיסוף סוללות
בנין המועצה,  וייל,  הציבור: מרכז  ממוקמים במבני 
בית ספר וגני הילדים. מוקד ראשי למצברים ממוקם 

במחסני המועצה.

שמריהו  כפר  המקומית  המועצה 
במחוז  ראשון  מקום  בהיותה  גאה 

ת"א ברמת המחזור לתושב
החל משנת 2008 נדרשות הרשויות 
מהפסולת   25% למחזר  המקומיות 
ת  תקנו " קף  מתו ת  צרו י מי שהן 
ר"  חזו למי פסולת  י  נו פי ו ף  סו אי
כך  על  וח  ולדו  )1988 )התשנ"ח, 

למשרד להגנת הסביבה.

המועצה הנחתה את הפקחים להגביר את האכיפה 
פגיעה ברשות  כל  על  קנסות  יכולת הטלת  ובידנו 

הרבים. למועצה התקבל פקח חדש:
מתן בר-גיורא, 054-4453069

למנהל  לפנות  מוזמנים  הנכם  ושאלה  פניה  בכל 
המועצה  של  הסביבה  ושמירת  אחזקה  מחלקת 

המקומית כפר שמריהו:
משה שהם, 054-2300681

תודה על שיתוף הפעולה
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וייל לתושבים מניב תוכנית  שיתוף הפעולה בין מרכז 
אנחנו  ומהנה.  חדשנית  יצירתית,  מגוונת,  פעילות 
משתדלים לתת מענה לרוב הטעמים האומנותיים, תוך 
שימת דגש על איכות, חדשנות ומקוריות. כמן כן, אנחנו 
ופתוחים  ואמין לכולכם  זמין  משתדלים לתת שירות 

לקבל הארות והערות בכל נושא ותחום.
ייל ו מרכז  באתר  מפורסמות  התוכניות  כל 

אשר  ובחוברות,   www.weilcenter.org.il
וייל  במרכז  להשיגן  וניתן  הדואר  בתיבות  חולקו 

ובמשרדי המועצה.

אודיטוריום
ומרתקת,  עשירה  תוכנית  מוצעת  הקרובה  לשנה 
ומקום בתיאטרון, בקולנוע,  זמן  גבולות של  החוצה 
זרמים  המשלבים  ובמפגשים,  במחול  במוסיקה, 
תרבותיים וקשת רחבה של סגנונות. כל הרפרטואר, 
אשר נבחר, בתשומת לב ובאהבה, מתוך קשב לטעם 
המגוון, בשיתוף תושבים, אשר תורמים מזמנם לאיכות 
חיי התרבות והקהילה בכפר ועל כך מגיעה להם תודה. 
יערך סוף שבוע, המוקדש  נובמבר  במחצית חודש 
לסרטי אנימציה ומיועד לילדים ולמבוגרים. זהו ניסיון 
ובטוחים בהנאתכם.  לנוכחותכם  ואנו מצפים  חדש 

מריאנה לסר תעמוד לרשותכם בכל דבר ועניין.

הרצאות
בנוסף  השנה.  פעילותה  את  מרחיבה  הקתדרה, 
למפגשים עם גיל שוחט, ד"ר שלי גולדברג, סדרת 
תנ"ך אחר, והסדרה ההיסטורית, הוספנו סדרה בנושא 
רז.  יעקב  פרופ'  ירצה  אותן  בודהה"  עם  "פגישות 
במהלך השנה נפרסם אירועים חד פעמיים להנאתכם. 
את התוכנית, בשיתוף הקתדרה, מרכזת רונית כהן, 

אשר קשובה לבקשותיכם בכל עת.

חוגים
תוכנית החוגים לשנת הפעילות הקרובה נבנתה על ידי 
נורית סרור, תוך שימת דגש על איכות המדריכים, במגוון 
תחומים: אומנות, ספורט, השכלה, עבור כל הגילאים. 
השנה מוצעת להורים ולילדים  תוכנית מוסיקלית של 
התזמורת הקאמרית הקיבוצית "צלילים צעירים". חווית 

של צלילים, סיפורים ואמנים שילדים אוהבים.

מועדון+
אתכם  מזמינה  הקרובה  לשנה  המועדון  תוכנית 
את  אישי  באופן  לפגוש  דעת,  לרכוש  להשתתף, 
מחווית  וליהנות  במועדון+  שנארח  המרצים  מגוון 
תרבות מיוחדת, מעשירה ומגוונת. התוכנית נבנתה ע"י 
עירית וייזר, מנהלת המועדון, תוך הכרות עם טעמכם 
לבוא  אישית  כהזמנה  זאת  ראו  והמגוון.  האיכותי 

ובטיולים  ולקחת חלק בהרצאות, במפגשים, בחוגים 
המוצעים לכם.

ספריה
השנה תמשיך הספריה להיות אבן שואבת לכל אוהבי 
הידע המצטבר  הספר. הספריה פועלת לשמר את 
ולקהל  לילדים  גישה לאינטרנט מבוקר  ומאפשרת 
הרחב. את הספרים החדשים, מעגל הקוראים ושעות 
הסיפור עורכת עבורכם רונה אטיאס, תוך שימת לב 
לכללי התנהגות בספריה. שעות פתיחת הספריה 

מפורסמות באתר מרכז וייל.

בית ראשונים
הזורע  ברחוב  נמצא  קליימן,  בית משפחת  הבית, 
20, שוחזר ומהווה כמוזיאון לכבוד דור מייסדי כפר 
והתצוגות באתר מתארות בדרך  שמריהו. השימור 
בלתי אמצעית את אורח חיי החלוצים. הינכם מוזמנים 
לבקר באתר ולראות את דרכו של היישוב, בדגש על 

שנות הקמתו מ-1937.
לתיאום: עירית ויזר 054-2300692

מאת פנינה רבינוביץ, מנהלת מרכז וייל לתרבות

מרכז וייל
לתרבות

קייטנת קיץ "ספורט בכפר"
 2011 יולי  חודש  במהלך 
התקיימה במרכז וייל קייטנת 
בהנהלתם  בכפר",  "ספורט 
בן-ישי.  ויונתן  אסף  של 
כ-270  השתתפו  בקייטנה 
ילדים וילדות, בוגרי גן טרום 
ד',  כיתה  בוגרי  עד  חובה 
ומהרצליה.  מהכפר, מרשפון 
את הילדים הדריכו צוות של 

כ-40 מדריכים, רובם תושבי כפר שמריהו ורשפון. 
השנה הקייטנה התקיימה במתכונת חדשה, בה נהנו 
הילדים מידי שבוע מיומיים של פעילות במועדון 
הספורט כפר שמריהו, שלושה ימי פעילות במתחם 
וייל, בית סניור, מגרשי הספורט  הממוזג של בית 
וייל.  וכן אודיטוריום  בביה"ס, החורשה של הצופים 
וכללה משחקי  הפעילות בקייטנה הייתה מגוונות 
חברה וכדור רבים, אימוני כדורגל וטניס - בהדרכת 
יצירה,  ריקוד, פעילויות  חוגי  מדריכים מקצועיים, 
בישול ועוד... במהלך הקייטנה יצאנו לפארק החיות 
"זנזיבר", למגרשי ה"גולפיטק", למשחק באולינג 
היישוב שוהם.  קייטנות של  בין  ולטורניר כדורגל 

בהן  הפעלות,  התקיימו  יום  מידי 
שונים  לתחומים  הילדים  נחשפו 
כמו תיפוף על כלים שונים בסדנת 
מכוניות  הסעת  מתופפים,  מעגל 
על שלט במסלול, פעילות זהירות 
ציות  ותרגלו  למדו  בה  בדרכים 
לחוקי התנועה, הופעת קוסם, סדנת 
בנוסף  ועוד.  לוליינות  ג'אגלינג, 
"כוכב  בימת  בקייטנה  התקיימה 
לילדים  ניתנה  נולד" באולם האודיטוריום. הבמה 
אשר הפגינו את כישוריהם הייחודיים בשירה, ריקוד 
ומשחק. אתר אינטרנט מיוחד ליווה אותנו במהלך 
כל ימי הפעילות, אליו הועלו תמונות וסרטונים, אשר 
תעדו את הפעילויות והכישרונות של הילדים. האתר 
זמין גם בימים אלו ואתם מוזמנים לצפות בתמונות 

.www.weilcenter.org.il :ובסרטונים

לצוות  תודה רבה  לומר  אנו מבקשים  זו  בהזדמנות 
וייל ואגודת הספורט כפר שמריהו  המסור של מרכז 
ולעובדי המועצה על סיועם להצלחת הקייטנה. הקייטנה 
והמדריכים בריאים,  הסתיימה בהצלחה, כל הילדים 

שלמים ומסופקים וכולנו מצפים לקייטנות הבאות...

תאטרון כפר שמריהו
קבוצת תאטרון כפר שמריהו מתחילה את פעילותה 
מחזה  הקבוצה  תעלה  השנה  ספטמבר.  בתחילת 
המבוסס על הסרט "זכרונות" של פליני. את המחזה 
בסגנון  ראשונים,  בבית  יוני  בתחילת  השנה  נציג 

תאטרון רחוב. הפקה מיוחדת מקורית ומעניינת.
חדשים  ושחקניות  שחקנים  מזמינים  אנחנו 

להצטרף לקבוצה ולהנות יחד איתנו.
לפרטים נוספים: אהובה יצחקי 050-8220241
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הערכות למצבי חירום - עדכון הקב"ט
מאת ירון בלנרו-פלג, קב"ט

המצב המדיני והביטחוני באזורנו מחייב הערכות רצופה ושיפור מתמיד ברמת 
המוכנות של אזרחי מדינת ישראל ומוסדותיה למצבי חירום, במיוחד למצב 
מלחמה. האיום הביטחוני, הרלוונטי לנו, בכפר שמריהו, מתייחס לכמות רבה של 
טילים, חלקם בעלי יכולת נשיאת ראש בלתי קונבנציונאלי, המסוגלים לפגוע 
במרכז הארץ. אנו מעריכים שבמצבי חירום, לפחות בשעות הראשונות, נדרש 
להתמודד בכוחות עצמנו בכל הנגזרים מהמצב: פצועים, הרס בתים ותשתית 

וכדו' - אנו נערכים לכך.
במהלך החודשים מאי, יוני ויולי 2011 עברו עובדי המועצה ומתנדביה מספר 
תרגולים, אשר העלו את רמת המוכנות והכשירות למצבי חירום. במצבי חירום, 
יש חשיבות רבה ליידוע הציבור במצב העדכני ובכללי עשה ואל תעשה. אנו 

מפעילים מרכז מידע לציבור על בסיס מתנדבים - תושבי בכפר.
ופפוש  גניגר  יוקי  בחודש מאי מתנדבי מרכז המידע לציבור, בראשות ד"ר 

טפרסון, עברו השתלמות על-ידי פיקוד העורף. 
במהלך חודש יוני, במסגרת תרגיל נקודת מפנה 5, תורגלה כל המדינה. המועצה 
הפעילה את מרכז ההפעלה אשר שוכן במרתף בית הכנסת. במהלך התרגיל 

תורגלנו העובדים והמתנדבים בתרחישי חירום שונים ונתבקשנו להציג מענה.
ב-13 ביולי לקחנו חלק בתרגיל רחב היקף של נפת גלילות, הכוללת את הרצליה, 
רמת השרון, כפר שמריהו, גליל ים, מפעלים בטחונים, בסיסי צבא ועוד. במסגרת 
התרגיל תורגלנו, לראשונה, לאורך יממה רצופה. בתחילה תורגלו עובדי המועצה 
בפגיעת טיל קונבנציונלי במפגש רחוב המעפילים ומסילת הרכבת. עובדי המועצה 
בראשות מנהל מחלקת האחזקה משה שהם, תרגלו סיוע בחסימות לכוחות 
הביטחון השונים. התרגול המרכזי, דימה נפילת טיל כימי בלב שכונת נווה אמירים 
בהרצליה. תושבי האזור התבקשו לפנות את בתיהם על פי תוכנית פיקוד העורף. 
כמאה חיילים, אשר דימו משפחות מפונות, פונו למרכז הפינוי בבית וייל. עובדי 
המרכז ומתנדביו קלטו את המפונים. מחלקת הרווחה בראשות אילה בר-טור 
ומתנדביה סייעו בתהליך הקליטה והפסיכולוג שלנו, ד"ר בוב צ'רניק, בחן דרכים 
לסיוע נפשי. בהמשך התרגיל נתבקשה מחלקת האחזקה לתת מענה למשבר 
מים: מתקן לחלוקת מים נפרש ושימש חלופה לאספקה הסדירה. במשך היממה 

ניתן מענה לכתשעים תרחישים שונים.
המועצה רואה חשיבות רבה ברמת המוכנות לחירום. החוסן האמיתי נמצא 
ובנכונות מתנדבים לסייע בעת הצורך. פעילות המתנדבים  הידיעה  ברמת 

תתבטא בחוסן יישובי בשגרה ובחרום.

להתנדבות במצבי חירום ניתן ליצור קשר עם:
ירון בלנרו-פלג - קב"ט המועצה: 057-7707777

bitachon@kfar.org.il :'או בדואר אלק

מועדון הספורט כפר שמריהו
מאת אבנר עמרני, מנהל המועדון

במועדון הספורט מנויים כארבע מאות בתי אב ומתגבשת מגמה לפיה 
תושבים ותיקים ומשפחות חדשות, חוזרים ומגלים את יתרונות החברות 
וספורטיבי  נעים  ומפלט  במועדון. המקום מהווה מקום מפגש לתושבים 

מהחום המהביל של הקיץ. 

המנויים המועדון נהנים מ:
גן  טניס,  כושר, מגרשי  חדר  בריכה,  המועדון:  חופשי במתקני  שימוש 
שעשועים, מבחר חוגים הכלולים במחיר המנוי, בית ספר לשחייה, בית ספר 
לטניס, קייטנות לילדים בחופשת פסח וחודש אוגוסט, מסעדת "מאירסון".

בקיץ הורחבו שעות הפעילות של המועדון, בימי חול עד לשעה 22:00 וביום 
שישי ושבת עד לשעה 19:00. בשבתות הקיציות, בחופש הגדול, התקיימו 

פעילויות לילדים אשר כללו הצגות ומתקנים מתנפחים.

במועדון מתקיימים אירועים קהילתיים:
עונת הקיץ נפתחה בהפנינג מרהיב, שאליו הוזמנו כלל התושבים של כפר-

שמריהו ומושב רשפון. בחג האהבה, כמדי שנה, ערכנו ערב שירי אהבה 
בליווי שקופיות.

הנכם מוזמנים לקחת חלק בפעילויות המועדון, החוגים ומתקני הספורט.

מחנה הקיץ של תנועת הצופים
מאת אלעד ויינשטיין, מרכז השבט

ני"ר למחנה הקיץ המסורתי של תנועת  יצאו חניכי שבט  כבכל שנה, 
ויצאו אליו כל  הצופים. המחנה נערך ביער ציפורי, אשר בגליל התחתון, 

חניכי השבט מכיתות ד' עד י"ב.
חברי השכבה הבוגרת החלו להכין את המחנה מיד לאחר הפסח, בתהליך 
ארוך, אשר כלל תכנון, כתיבת תיקי הדרכה וימים ארוכים של עבודה ובנייה. 

המחנה התקיים בין התאריכים 19-10 ביולי 2011.
הקיבוץ. היה  הבוגרת,  ע"י השכבה  נבחר  נושא המחנה, אשר  השנה 

עסקנו בערכים הקיבוציים המסורתיים כגון: שותפות, שיתוף פעולה, חיי 
קבוצה מלאים, נתינה לפי יכולת וקבלה לפי צרכים, עבודת צוות ועוד. כל 
שכבת גיל בנתה לעצמה את המחנה היחודי שלה בתוך שטח המחנה 
ימי שהותם ביער. הילדים למדו רבות על  והתגוררו בו במהלך  השבטי 
החיבור לטבע ועל דרכים להשרדות בו, על חיי קבוצה בתנאים מינימליים 

ועמדו באתגרים צופיים רבים.
שכבות הנעורים )ו'-ח'( יצאו, במהלך ימי המחנה, לגיחות מחוץ ליער עם 
שאר בני גילם משבטי הההנהגה: כיתות ו' יצאו למסלול המג'רסה, כיתות 
ז' יצאו לכנרת לפעילות רפסודיה, בה בונים ומשיטים רפסודות בכינרת 
וכיתות ח' יצאו לא"ש לילה ארוך ביער ציפורי, במהלכו לנו במאהל צופי 

מינימלי ועברו פעילות לילית ממושכת.
בין שבטי הההנהגה,  נערכה  השבט גרף פרסים רבים בתחרות, אשר 
הזוכים  בעיקר בתחומי המחנות הגדודיים. כל הכבוד לכלל הגדודים 
ולחברי השכבה הבוגרת על העבודה המאומצת והתוצאות מעידות על 

מאמץ ראוי ומוצלח.
בתאריך 22 ביולי, מספר ימים לאחר המחנה, נערכה פעולת סיכום שנה 
שבטית, בה סכמו הקבוצות את השנה וכל החניכים נפרדו מהמדריכים 
שלהם. תודה לסגל שעוזב והצלחה בשירות. איחולי הצלחה לחברי הסגל 

החדשים. שנת פעילות חדשה תפתח ב-16.09.11. בהצלחה לכולם.

חזק ואמץ

כנס מתגייסים, יולי 2011, בית ראשונים.


