
פסח 2021     כפר סבא - פעילויות ברחבי העיר



21.321.3
יום ראשוןיום ראשון

תיאטרון סיפור 
"מעשה בשלושה אגוזים", 

ויצירת פירמידה לפסח
לגיל 3-7 | שעה: 17:00

תיאטרון מיכל חן פיאנצ'וטקה 
מרכז קהילתי בית הסטודנט, רח' משה שרת 6

חפש את האפיקומן 
בשכונת הראשונים 
לגיל 4-10 | שעה: 17:00

מרכז קהילה ונוער הראשונים, 
רח' רופין 36

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<           

chenkr@ksaba.co.il     

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<

rishonim@ksaba.co.il            09-7658656     

להרשמה ליחצו כאן <<להרשמה ליחצו כאן <<

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

mailto:chenkr%40ksaba.co.il?subject=
mailto:rishonim%40ksaba.co.il?subject=
https://did.li/V3QfT
https://did.li/V3QfT
https://did.li/z9z5q
https://did.li/z9z5q


21.322.3
יום שנייום ראשון

אירוע אביבי במיוחד לפסח 
מועצת הנוער העירונית 

מזמינה את גמלאי וגמלאיות העיר 
לשירה בציבור, בינגו וחיבור בין דורי 

שעה 17:00 | רחבת הדשא בקריית ספיר

צובעים מסכות 
בצבעי טאי דאי 

גיל: בנות ובני נוער | שעה 17:00
מרכז הנוער בירוקה

 פעילות טאי דאי צבעונית במיוחד.
כל משתתף מקבל מסכה וצובע אותה 

בצבעים מיוחדים 

רח' סשה ארגוב 13 

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<

          ליטל 052-7555814           

להרשמה ליחצו כאן <<

https://did.li/tGWYH
https://did.li/tGWYH


22.322.3
יום שנייום שני

חפש את האפיקומן – 
בשכונת הדרים
מרכז קהילתי גלר, 

רח' מור שכונת הדרים

פתיחת תערוכה 
"השמיעי קול' בשיתוף 

הופעת האומנית מעיין רבני
בשעה 19:30

התערוכה תוצג עד לתאריך 3.4
בית האומנים, רחוב גלר 4

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<

geler@ksaba.co.il            09-7656132     

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<

yifatf@ksaba.co.il

mailto:geler%40ksaba.co.il?subject=
mailto:yifatf%40ksaba.co.il?subject=


21-22.324.3
יום רביעייום ראשון - יום שני

 starterhub - סמינר יזמות
מזמין אתכם לסמינר "יזמות - מעבר לסטארט-אפ". 

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<          נטליה 054-7550754           

להרשמה ליחצו כאן <<

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

כיתות: ז'-י"ב  
מהי יזמות ומה לעשות כשיש רעיון למיזם? 

פעילות וסדנאות לחשיבה נכונה 
בעידן הטכנולוגי של היום. 

מרכז הנוער העירוני, 
רח' דוד אלעזר 3

https://did.li/vpLw5
https://did.li/vpLw5


האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

22.3
יום שני

 הופעת
 הרכבי רוק פופ 
קונסרבטוריון כפר סבא
שעות: 17:00 - 19:00 

 
בהתאם להנחיות 
תו סגול, על בסיס 

כל הקודם זוכה

23.3
יום שלישי

 שעת סיפור 
הזמיר מארץ סין -

הספרייה העירונית 
גיל: 3-7

שעת סיפור מקוונת

לצפייה: קישור זמין 
בפייסבוק ספריית הילדים 

בין השעות 09:00-20:00

ללא עלות  

21.3
יום ראשון

חזרה פתוחה תזמורת 
כלי נשיפה ייצוגית
קונסרבטוריון כפר סבא

גיל: לקהל הרחב
שעות: 11:00 - 14:00 

 
בהתאם להנחיות 
תו סגול, על בסיס 

כל הקודם זוכה



24.3
יום רביעי

21.3
יום ראשון

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<          09-7640868

           

להרשמה ליחצו כאן <<

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

23.3
יום שלישי

הרפתקאולוגיה במוזאון
 גיל: כיתות א'-ד'

שעות הפעילויות: 08:00-13:00

מוזאון כפר סבא, רח' ירושלים 35

מחיר ליום: 140 ₪  | לתכנית מלאה: 500 ₪

22.3
יום שני

https://did.li/fejTY
https://did.li/fejTY


24.324.3
יום רביעייום רביעי

פעילות אפיית מצות 
ויצירת פירמידות 
לגיל 4-8 | שעה: 17:00 

מרכז קהילתי גלר,
 רח' מור שכונת הדרים 

חפש את האפיקומן  -
פעילות בשכונת כיסופים

לגיל 4-10 | שעה: 17:00

מרכז קהילה ונוער עציון, 

רח' הרב גולד 14 

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<

etzion@ksaba.co.il            09-7658656     

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<           

09-7656132     

geler@ksaba.co.il 

להרשמה ליחצו כאן <<

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

mailto:etzion%40ksaba.co.il?subject=
mailto:%20geler%40ksaba.co.il?subject=
mailto:%20geler%40ksaba.co.il?subject=
https://did.li/jX8ql
https://did.li/jX8ql


האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

24.3
יום רביעי

תיאטרון סיפור "יציאת מצרים" 
ויצירת מיצג פירמידות 

לגיל 3-7 | שעה: 17:00 
מרכז קהילה ונוער הראשונים, 

רחוב רופין  36

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<           

rishonim@ksaba.co.il          09-7657860     

להרשמה ליחצו כאן <<

https://did.li/9uulC
https://did.li/9uulC


האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

24.329.3
יום שנייום רביעי

סדנאות ארט קיימא 
גיל: 5-11 )בקבוצות נפרדות(

שעות: 10:00-12:00
עלות: 45 ₪

לפרטים נוספים והרשמה: אתר עירוני / לשונית תרבות
לחצו - כל החוגים כל המידע/ 

ארט קיימא: בית תהילה ואריה שרייבמן

להתאמת נגישות פרטנית יש לפנות:
sagih2@ksaba.co.il 

24.3
יום רביעי

 סדנת ריקוד היפ הופ 
להורים ולילדים 
קונסרבטוריון כפר סבא

גיל: החל מגיל 6 
שעות: משעה 17:30 

 
בהתאם להנחיות 
תו סגול, על בסיס 

כל הקודם זוכה

mailto:%20sagih2%40ksaba.co.il%20?subject=
mailto:%20sagih2%40ksaba.co.il%20?subject=


האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

25.3
יום חמישי

סדר פסח מתוק במיוחד 
לבנות ובני נוער

בשעה  18:00
בר מצות ופעילות כיפית
מרכז הנוער העירוני, 

רח' דוד אלעזר 3 

להרשמה ליחצו כאן <<

https://did.li/IRoCN
https://did.li/IRoCN


לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<           

054-7550754     נטליה 

31.31.4
יום חמישייום רביעי

מתחם זולה מפנקת 
במרכז הנוער העירוני

 19:00 - 24:00
רח' דוד אלעזר 3 

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות



30.3
יום שלישי

הפנינג פעילויות 
מוזאון כפר סבא 
בגן הברון מנשה

גיל: לקהל הרחב
שעות הפעילות: 10:00-12:00
גן הברון מנשה, רח' אנגל 48

מחיר למשתתפ/ת: 30 ₪ 
)תשלום מגיל 3(

30.3
יום שלישי

paintbar סדנת
שעה 17:00  | סדנת ציור לכל מי שרצה ולא הע ז אף פעם 

מרכז הנוער קפלן, רח' ירמיהו 6  

להרשמה ליחצו כאן <<

להרשמה ליחצו כאן <<

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<           

09-7640868     

09-7675292 לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<          

שעת סיפור
לגיל הרך | בשעה: 16:00

שעת סיפור חגיגית, "הסביון שרצה המון", 
הכוללת מחרוזת שירי פסח בביצוע הלהקה הייצוגית 

של מרכז המוזיקה לנוער גלריה 29 ועמדת צילום
רחבת הדשא ליד העירייה, רח' ויצמן 135

להרשמה ליחצו כאן <<

https://did.li/pejTY
https://did.li/pejTY
https://did.li/83QfT
https://did.li/83QfT
https://did.li/RRoCN
https://did.li/RRoCN


האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

31.3
יום רביעי

במה פתוחה 
במתחם parking של הגלריה

בשעה 17:00 סבב ראשון | בשעה 19:00 סבב שני
  

אירוע שיא בשני סבבים, באוויר הפתוח.
עד 50 משתתפים בהרשמה מראש. 

הגלריה 29, רח' גלר 29

להרשמה לסבב השעה 17:00 ליחצו כאן <<

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים <<           

09-7733652     

להרשמה לסבב השעה 19:00 ליחצו כאן <<

https://did.li/5j3Hw
https://did.li/5j3Hw
https://did.li/lvulC
https://did.li/lvulC


לחצו כאן לרכישת כרטיסים <<

25.3
יום חמישי

הופעה של ליטל שוורץ
שעה: 21:00 | היכל התרבות העירוני 

30.3
יום שלישי

הופעה של מירי מסיקה
שעה: 21:00 | היכל התרבות העירוני 

28.3
יום ראשון

הופעה של אברהם טל
שעה: 21:00 | היכל התרבות העירוני 

31.3
יום רביעי

הופעה של אביב גפן
שעה: 21:00 | היכל התרבות העירוני 

האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

kupaks@ksaba.co.il  :או התקשרו לקופת ההיכל, בטלפון: 6775* - שלוחה 1  |  או בכתובת מייל
להסדרי נגישות יש לפנות: לקופת ההיכל,  10 ימים לפני האירוע 

https://did.li/zSoCN
https://did.li/zSoCN
mailto:kupaks%40ksaba.co.il?subject=


האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

29.3
יום שני

הופעה של חנן בן ארי
שעה: 20:30 | אצטדיון כפר סבא 

פרטים לרכישת כרטיסים יפורסמו בהמשך



האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

30.3
יום שלישי

שעת סיפור המלך מידאס – 
הספרייה העירונית

שעת סיפור מקוונת

לצפייה: קישור זמין בפייסבוק 
ספריית הילדים 

בין השעות 09:00-20:00

ללא עלות  



האירועים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

4.4
יום ראשון

תרבחו ותסעדו – חגיגות המימונה
עמדת צילום ברחבת קולנוע חן

מסלולי שמחה ברחבי העיר

לפרטים נוספים ליחצו כאן <<

https://kfar-saba.muni.il
https://kfar-saba.muni.il



