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דבר ראש העיר

תושבות ותושבים יקרים,

הקיץ הזה הולך להיות קיץ בלתי נשכח בכפר סבא,
עם עשרות אירועים לכל גיל ולכל האוכלוסייה, ברחבי העיר כולה.

הופעות, סדנאות, הצגות, קונצרטים, מסיבות לילדות ולילדים, אירועים קהילתיים, לנוער 
לאזרחים ותיקים, אירועים בשכונות ובמרכזים קהילתיים - הם רק על קצה המזלג ממה 
שיחכה לכם במהלך חודשי הקיץ וכולכם מוזמנות ומוזמנים לבוא וליהנות איתנו מההיצע 

הנרחב.

בהזדמנות זו אני מאחל חופשת קיץ מהנה ובטוחה לכל תלמידות ותלמידי העיר, 
ובהצלחה ושירות קל ונעים לבוגרות ובוגרי כיתות י"ב - העומדים בפני גיוסם לשירות 

בצה"ל.

שלכם/ן,          
רפי סער              

ראש העיר              

הצטרפו לקבוצות
הוואטסאפ השכונתיות

ותקבלו את כל העדכונים ישירות לנייד
כל האירועים, עדכונים, חדשות, 
הודעות ופעילויות במקום אחד

להתחברות לקבוצה
באזור מגוריך, 

סרוק את הברקוד >

לפרטים נוספים: אגף קהילה וחברה, טל': 09-7640801



פעילות נוער

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

HOT CINEMA -סרטים ב

רכישה בקופות HOT CINEMA כפר סבא בלבד, תקף לכל ההקרנות בהצגת 
תעודת זהות/ספח/משוב תושבי כפר סבא בלבד. | מוגבל לכרטיס אחד לכל 

ת.ז | המבצע עד גמר המלאי, מיועד לנוער בלבד כיתות ז'-י"ב.

להסדרי נגישות פרטניים: אגף קהילה וחברה, מחלקת הנוער, 
Liorrz@ksaba.co.il :טל’: 09-7640750 | מייל

כרטיס ב- 15 ₪

ימי ראשון, שני ורביעי
 בין התאריכים 10/7-15/8

מתחם אושילנד

מסדרים לכם
את הקיץ!



DJ ערן יוסף פיצות חופשי, שתייה חופשית

להסדרי נגישות פרטניים: אגף קהילה וחברה, מחלקת הנוער, 
Liorrz@ksaba.co.il :טל’: 09-7733652 | מייל

מועדון הבלה, התע"ש 10
למסיימי/ות כיתות ז’-ח’ | כרטיסים במכירה מוקדמת: 40 ₪

21:00 פתיחת דלתות
12/72/89/8 26/7

DJ אינפיניטי

פעילות נוער

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

21:00-24:00 | 30/8
 

צילום: גיא לוי פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

יולי – אוגוסט

אבי אברומי
DJ GAL MALKA

אירוע הקיץ
לנוער כפר סבא

מיקום יפורסם בהמשך



מרכז הנוער העירוני, רחוב דוד אלעזר 3 - מאחורי הבמה ברחבת הקניון
מרכז הנוער הגדול באזור השרון, הכולל אולמי פעילות מפנקים.

ניפגש בימים א', ג', ה' | בין השעות 02:00-21:00
מה בתוכנית? ערבי סרטים, קריוקי, מסיבות, סדנאות אוכל ופעילות,

הפעילויות מיועדות לבני ובנות נוער בלבד בכיתות ז'-י״ב.
LishayL@ksaba.co.il :לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7640765 | מייל

מרכז הנוער קפלן, רחוב ירמיהו 6
מרכז נוער הנותן מענה לשכונות במזרח העיר

פתוח בימים א׳, ג׳, ה' | בין השעות 02:00-21:00
מה בתוכנית? ערבי סרטים, מתחם זולה מפנק, קריוקי, מסיבות, סדנאות אוכל 

ופעילויות מגוונות.
הפעילויות מיועדות לבנות ובני נוער בלבד בכיתות ז'-י״ב.

HagarS@ksaba.co.il :לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7675292 | מייל

מרכז הנוער בירוקה, רחוב סשה ארגוב 13, צמוד למינהלת השכונה
מרכז נוער חדש פועל בשכונה הירוקה!

חדרי פעילויות מאובזרים בשולחנות משחק, אולם אירועים גדול, חצר זולה מפנקת 
ביותר!! פעילויות נוער מפתיעות וייחודיות.
פתוח בימי ב׳ | בין השעות 24:00-17:30

ימי ד' | בין השעות 01:00-20:00
בחודש יולי 2 סדנאות הדפסות בתלת מימד.

ימי שני | 20:30-17:30 - סדנת קרקס בהנחייה וליווי של שחקני קרקס אמיתיים. 
10 מפגשים, תעודה בסיום.

הפעילויות מיועדות לבנות ובני נוער נוער בלבד בכיתות ז'-י״ב.
RevayaL@ksaba.co.il :לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7733062 | מייל

הגלריה 29 - מרכז מוזיקה לנוער, רחוב גלר 29, בין חטיבת שזר לשרת

מרכז המוזיקה העירוני לנוער.
המרכז כולל חדרי חזרות, אולם הופעות, אולפן הקלטות ועוד.

פתוח בימים ב', ד' | בין השעות 01:00-20:00
הפעילויות מיועדות לבנות ובני נוער נוער בלבד בכיתות ז'-י״ב.

liorRZ@ksaba.co.il :לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7733652 | מייל

פעילות נוער

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

מרכזי נוער



פעילות נוער

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

 
 

צופים
28/6-7/7 - מחנה קיץ- יער סוללים.

18-21/7 - קורס חמישיות )קורס מסכם לכיתות ט'(: בכפר הנוער עיינות.

הנוער העובד והלומד
28/6-9/7 קיץ XL לכיתות ו'-ח' - כפר סבא
3/7-14/7 קייצת לכיתות ד'-ה' - כפר סבא

30/6-7/7 סמינר מדצים לשכבת ט' - יער כפר החורש
10-14/7 מחנה ז'-ח' - יער כפר החורש
15-17/7 מחנה ט'-י"ב -יער כפר החורש
18-20/7 מחנה  ד'-ו' - יער כפר החורש

18-20/7 כייפת לכיתות ג' - כפר סבא
24-27/7 רפסודיה שכבת י"א -חוף חוקוק

31/7-3/8 סמינר הכשרות י'-י"א- יער כפר החורש

השומר הצעיר
4-8/7 מחנה קיץ- יער כפר סאלד

22-29/7 מד"צופי - קורס ההדרכה הרשמי של התנועה- יער כפר סאלד
22-29/7 קייצות - הדרכת קייטנות בכל הארץ על ידי חניכי י"א בקבוצות מעורבבות מכל 

הארץ.

כנפיים של קרמבו
25-28/7 סמינר הדרכה

סמינר תנועתי למדריכים/ות ומרכזים/ות של השנה הבאה בסניף "כנפיים של קרמבו. 
הסמינר כולל הסברים על התפקיד, כלים מעשיים ותיאורטים, בניית ציפיות ופעולות, 

אופן ניהול צוות ועוד. 

מחנות קיץ לחניכי/ות תנועות הנוער

בני עקיבא
18/8 מחנה ניצנים - יער ציפורי

14-15/8 מחנה נבטים - יער ציפורי
15-16/8 מינה ניצנים - יער ציפורי.

14-16/8 מחנה מעלות - יער עין זיתים
10-12/8 מחנה מעפילים - משמר הכרמל

14-17/8 מחנה הרא"ה - נודד בהרי ירושלים
16-21/8 מחנה סיירים - יער עין זיתים

16-17/8 מחנה יובל ואופק - נאות קדומים



פעילות נוער
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הכניסה חופשית!

מרחב פתוח המספק מענה לבנות ובני הנוער באזור הנוחות שלהם.
צוות היחידה לקידום נוער יחד עם "נירים בשכונות" יגיעו למספר מרחבים 

פתוחים ברחבי העיר עם מחצלות, משחקי קופסה, נשנושים מפנקים ושאר 
הפתעות לשיח פתוח. 

מחצלת יוקמו:
ברחבת קניון ערים, שכונת עלייה, שכונת קפלן ועוד.

בימים שני ורביעי | בין השעות 02:00-22:00

אגף
קהילה

לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות ליחידה לקידום נוער, 
noar@ksaba.co.il :המחלקה לנוער בטל': 09-7640707 או במייל
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פעילות נוער
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פעילות נוער

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים



פרטים נוספים והסדרי נגישות 
באתר העירוני, ייתכנו שינויים

חגיגה של פעילויות!

מצפים לפגוש אתכם/ן
ולחגוג איתכם/ן את הקיץ!


