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26.12.112 אתרים מקומיים חוק ומשפט הקניון העירוני

לוחות מקומיים בחירות 2013

פורום עירוני מופעים מקומיים

בעלי מקצוע אינדקס אתרים

המומלצים אוכל ומסעדות

צור קשר ארכיון עיתונים

אזור הדרום אזור הצפון אזור המרכז אזור השרון

באר שבע אילת

עוטף עזה אשדוד

שדרות אשקלון

נהריה גולן גליל

עכו חדרה

חיפה והקריות 

ירושלים גבעתיים

פתח תקווה חולון בת ים

ראשון לציון יהודה ושומרון

רחובות רמת גן

תל אביב 

נתניה הוד השרון

רמת השרון הרצליה
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ראשי  כפר סבא  קהילה  ביה"ס היסודי בשכונה הירוקה בכפ"ס ישמש כקומפלקס חינוכי רב

תרבותי

קהילה

ביה"ס היסודי בשכונה

הירוקה בכפ"ס ישמש

כקומפלקס חינוכי רב

תרבותי
אירית מרק   05.01.2012

בית הספר יכלול שתי קומות ובהן 18 כיתות, שיתפרשו על פני 13 דונם. בית הספר ישלב במתחם

אחד בית ספר לכיתות א'-ו' ומרכז ספורט קהילתי

בית הספר החדש בשכונה הירוקה יתוכנן על פי תפיסה תכנונית חדשה, המבוססת על שילוב מבנה

ביה"ס בקהילה. תפיסה זו פותחה על ידי האדריכל אלי אליקים, ממשרד אליקים אדריכלים, שזכה

בתחרות מבין חמישה משרדים. התכנון החדש, לדבריו, מעמיד את המבנה החינוכי במרכז המרחב

הציבורי, כך נמסר ממשרד האדריכלים. 

המבנה שיוקם ברחוב זליוונסקי במרכז השכונה החדשה הנמצאת בשלבי בניה, ישמש כקומפלקס

חינוכי רב תרבותי שישלב במתחם אחד בית ספר לכיתות א'-ו' ומרכז ספורט קהילתי לכלל הציבור. 

אלמנט חינוכי בולט נוסף הוא הדגש על תכנון ובנייה ירוקה שבא לידי ביטוי בניצול שטחים– הקמת גינה

קהילתית באזור מרכזי בתוך בית הספר בגודל של 800 מ'. חיסכון כספי - על גג אולם הספורט יוצבו

קולטים פוטו-וולטאים להפקת חשמל. מחזור - מי המזגנים ינוקזו לתעלה דקורטיבית שתישפך אל

בריכה מלאכותית קטנה, ויועברו משם לשימוש חוזר, ויצבו פחי מחזור ברחבי בית הספר.

מערכות הצללה- ניצול מקסימאלי של תאורה והצללה טבעית לשם חיסכון בחשמל. הקניית ערכים

ירוקים- בלב הרחבה המרכזית של בית הספר יוקם שעון שמש, בעל משמעות סימבולית של חשיבות

שימוש באנרגיה מתחדשת וחינוך לשימור הסביבה והטבע.

בית הספר היסודי החדש יהיה בין הגדולים בכפר סבא. הוא יכלול שתי קומות ובהן 18 כיתות,

שיתפרשו על פני 13 דונם. בית הספר ייבנה בשלושה שלבים של 6 כיתות בכל שלב ובנייתו צפויה

להתחיל בשנת הלימודים הקרובה. 

רוצה לדבר על זה בפורום?

שתף שלח לחבר הדפסת כתבה תגובה לכתבה עמוד ראשי

חדשות

כששותים – נפגעים

אור ירוק: ''בכל שנה יש בממוצע כ-300

תאונות דרכים עם נפגעים, שבהן הנהג

היה תחת השפעת אלכוהול/סמים. אכיפה

משטרתית מוגברת יכולה למנוע את
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אתי גן אל זכתה בפרס למתנדבים

מצטיינים בעמותות למען הקשיש.

המשבר בין חברי סיעת הירוקים מחריף.

ודף הפייסבוק של העירייה נחסם בפני

הפעיל החברתי אילן ערב

קהילה

עושים שוק מהמחירים

שלוש רשתות המזון באזור התעשייה

המזרחי של כפר סבא, cost 365 , "יינות

ביתן" ו"יש", מנהלות מזה שבועיים

מלחמת מחירים חסרת תקדים. והקונים?

הם, כמובן, מרוצים ומצביעים ברגליים
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מרכז תרבות אגדליה
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כפר סבא, לא מפסיקה לשבור שיאים

ולתת תחושת גאווה לאוהדי הספורט

בעיר. השבוע היא עלתה לרבע הגמר

גביע האתר האירופי תוך ניצחון מרשים

ועתיר אוהדים מול ז'וק ספליט הקרואטית
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חיפוש בלוחות מקומיים

לוח יד שניה

בחר קטגוריה

בחר אזור

Google בניה ירוקה  בית בכפר  בית ספר  כפר סבאמודעות  

"איך לקנות דירה

בזול?"
invest-with-0-m…

בוא ללמוד לקנות דירה
עם 0 שקל השקעה

קורס נדלן בשיטת "לא
הרוחת-לא שלמת".

פתרונות מחשוב

לעסקים
www.offix.co.il/…



שתף שלח לחבר הדפסת כתבה תגובה לכתבה עמוד ראשי

 

פקה פקה – הרכילות של כפר סבא

בי''ח מאיר אימץ את ביה''ס סאלד לילדים

עם צרכים מיוחדים וערך לילדים מסיבת

חנוכה. עפרה שטראוס השתתפה בקידוש

בביה''כ ''בית דורשי'' ואדם גרינפלד נכה

צה''ל והילה קום תלמידת כצנלסון ייצגו

את ישראל בריקוד בפסטיבל ברוסיה

מדורים טורים ודעות

בעקבות התעללות מינית

כמה חודשים לפני החתונה סיפרתי לבעלי

על התעללות מניית חד פעמיתש עיברתי

בגיל 6 מצד דודי. בעלי כנראה לא מצליח

להתמודד עם המצב. הוא כל הזמן בלחץ,

חסר סבלנות, וכל דבר קטן מלחיץ אותו

כלכלה וצרכנות

היי צפונה

החורף הקר שנחת עלינו מביא את עונת

התיירות לצפון הארץ לשיאה. סקירה,

חלקית בהחלט, על ההיצע שיש לחלק

הירוק של ישראל להציע: צימרים, בתי

מלון, טיולים וגם אפשרות להביא את

הכלב יחד איתכם

עסקים בכפר סבא 

אינסטלציה ושיפוצים אברהם

מוניות 2000 כפר-סבא

מנחם טרינצ'ר - משרד עו''ד

ונוטריון

מוניות כפר-סבא בעמ

מלכה ושות' משרד עורכי דין
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נדלן השקעות
www.nadlan-investments.com

נכסים למכירה והשכרה ביפו בלעדי למשרד!

Like Send One person likes this. Be the first of your friends.
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תמיכה בשרתים,
רשתות וציוד היקפי

אבחון ראשוני בשליטה
מרחוק חינם

המשפחתון של

זויה בכפר סבא
www.facebook.…

גן ילדים מ 3 חודשים
עד 3 שנים, כולל

שישי, המלצות חמות
צוות חם ומנוסה

יש לך הון עצמי

של $25000?
ZoharHoldings.com

יש לנו בשבילך הצעה
נפלאה להשקעה ערבות

בנקאית לתשואה,
מימון 50% ועוד


