
פרטים נוספים והסדרי נגישות 
באתר העירוני, ייתכנו שינויים

חגיגה של פעילויות!



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



30/6

פרטים באתר העירוני וב- 
להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות 

במייל: mazia@ksaba.co.il או בטל': 09-7649164

הכניסה חופשית!

יום חמישי | כיכר העיר

אליעד
פותחים את הקיץ

עם

לוי
רן 

: ע
לום

צי

19:30 פתיחת שערים
19:45 להקות מחול ושירה מקומיות

20:30 תחילת מופע



davidg@ksaba.co.il :להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לרשות הספורט העירונית: טל’: 09-7640838 | מייל

4/7
20:30-17:00

של כפר סבא

התור למתקנים ייסגר בשעה 20:00 | חניה בקניון ערים
כניסה לכל התחנות 15 ₪ בלבד | חלק מהפעילויות ללא תשלום

הפנינג והפעלות ספורט לכל המשפחה
גולף, קיר טיפוס, באנג'י, טרמפולינה, ביתני קליעה  משחקי שולחן, מיני 
סייף,  כדור, קראטה,  ג'ימבורי, מתנפחים, משחקי  נינג'ה,  למטרה, מתחם 

טאקוואנדו, שחמט, אייקידו, טניס שולחן.

19:30 מופע קרקס אפריקאי

כפר סבאספורטפסטיבל



עיריית כפר סבא, המחלקה לגיל הרך 
וקניון ערים בפרויקט ייחודי לילדי העיר

שלישי שמח
לגיל הרך!

מיועד 
לגיל 2-6

כניסה חופשית!

יולי-אוגוסט

אחת לשבוע נפגשים ברחבת בכיכר (ליד גלידה גולדה) בקניון ערים
לפעילות ייחודית (הצגות, הופעות ועוד הפתעות)

ימי שלישי | בין השעות 19:00-17:00

לקטנטנים ולקטנטנות
המחלקה לגיל הרך באגף קהילה מזמינה אתכם/ן לאירועי הקיץ

הפנינג מים לגיל הרך 
22/7 | יום שישי | 13:00-9:30

סמוך לעץ המוצצים, ויצמן 135 | מיועד לגיל 2-4

מגוון אטרקציות: 
משחקי מים, בועות סבון, מתחם גיגיות 

ועוד הפתעות מרעננות.

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים



היריון
להורים שבדרך

כנס
ולידה

יום ו' 29/7/2022 
באודיטוריום קריית ספיר, רח’ ירושלים 33

08:30-10:00   התכנסות
                         כיבוד, יריד מציגים וצילומי היריון

10:00-11:00     ברכות מפי ראש העיר, רפי סער
                         הצגת המחלקה לגיל הרך, חוה הייטי אלל

                         ד״ר גיל שכטר מאור, מומחית היריון בסיכון 
                         ומנהלת חדרי לידה במאיר

11:00-11:45      סטנדאפ עם עדי אשכנזי
12:00               הגרלות מפנקות במיוחד

בתוכנית:

ליעד הפקות ואירועים

עלות כרטיס: 50 ₪ בלבד | מספר המקומות מוגבל
tarbut.kfar-saba.muni.il :הרשמה ותשלום בטל’: 6775* שלוחה 1 ובאתר

ניתן לזכות באחד מהפרסים הבאים:

     כיסא בטיחות
מתנת

wise baby מתנת

מזרן ג'ימבורי מתקפל טרופיקל +   
משטח פעילות טראזו

ובעוד עשרות פרסים יקרי ערך

       עגלת תינוק
מתנת

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: המחלקה לגיל הרך 09-7640830 |      אגף קהילה וחברה

אוברול 
ממותג מתנה 
לכל יולדת ועוד 

מגוון הפתעות

עיריית כפר סבא מלווה אתכם מהרגע הראשון

אגף
קהילה

ערכת מתנה 
לכל יולדת מתנת

בשווי 150 ₪

מרכז הורים עירוני

אין אפשרות להחליף את המוצר למוצר אחר. 
הצבע ינתן לפי זמינות במלאי



עולים לגן עירייה?
רוצים/ות להכיר חברים חדשים לקראת השנה הבאה?

 אגף קהילה וחברה ישמח לסייע לכם/ן 
ביצירת מפגשי היכרות וגיבוש לילדות ולילדים העולים לגן עירייה

הרשמה באתר העירוני < לשונית קהילה
הגשת הבקשות תתאפשר עד לתאריך 13/7/22 

גנים להכיר

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: אגף קהילה- מחלקת קהילה ופנאי, 
liata@ksaba.co.il :טל': 09-7640828 או במייל

** מספר הפעילויות מוגבל



לכל המשפחה

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

מינהל קהילתי ירוקות וסביוני הכפר, רחוב סשה ארגוב 13 
שלישי משפחתי במינהל הקהילתי 

ימי שלישי | 17:00 
הצגות לילדים/ות

5/7 - עוץ לי גוץ לי, תיאטרון "חוצפה קטנה"
12/7 - פינוקיו, "תיאטרון השעה הישראלי"

26/7 - החלילן מהמלין, תיאטרון "חוצפה קטנה" 
2/8 - הלל, "תיאטרון אורנה פורת"

סדנאות לגיל 8 ומעלה
5/7 - סדנת הכנת סבונים

12/7 - סדנת גומי קליי 
26/7 - סדנת קישוט עוגיות
2/8 - סדנת פצצות אמבט

הקרנת סרט בגינה 
יום חמישי 7/7 | 20:30 | גינת קדושי קהיר, שכונת סביוני הכפר

הקרנת הסרט משפחה מנצחת 

מסיבת "פול מון" צבעונית לבוגרות ובוגרי כיתות ד'-ו' 
יום שלישי, 26/7 | 19:30

הפנינג כוחות הבטחון וההצלה
יום רביעי, 24/8 | 17:00 

לפרטים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למינהל קהילתי בירוקות 
orlypk@ksaba.co.il בטל': 097640764 או במייל

מרכז קהילתי בית הסטודנט, רחוב משה שרת 6 
קבלת שבת קהילתית עם יואב וחברים

יום שישי, 1/7 | 11:00 
הרצאה להורים עם שרון כהן

יום שני, 4/7 | 20:30 | "מהילד שבי אל הילד שלי" - הרצאה על ילדים, הורות וחינוך. 
הקרנת סרט לכל המשפחה 

ימי ראשון )10/7, 31/7( | 17:00 
סדנת תיפוף על דרבוקות 
יום שני, 18/7 | 17:15 | לגיל 3-8  

 לפרטים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למרכז קהילתי בית הסטודנט, 
litalre@ksaba.co.il :בטל': 09-9630547 או במייל

מרכזים קהילתיים



לכל המשפחה

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

מרכז קהילתי אלי כהן רחוב ויצמן 189 
סדנת פיסול חווייתית בדאס "דמויות מהאגדות"

יום שלישי, 5/7 | 18:00-16:30 | לגיל 5-8. 

חוויית "טיסה" מיוחדת בתא טייס אמיתי!
יום רביעי 13/7 | 16:00-18:00  - התנסות בעמדות מחשבים בסימולטור טיסה, 

סדנת מטוסי F16 מגבס, עמדת קליעה למטרה, עמדת צילום ועוד.

סדנת שוקולד 
יום רביעי 20/7 | 17:45-16:30 | לגיל 8-12

 לפרטים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למרכז קהילתי אלי כהן, 
Elicohen@ksaba.co.il :בטל': 09-7662195 או במייל

מרכז קהילתי גלר, רחוב מור 31, שכונת הדרים 

הצגה: " המשאלה הגדולה" תיאטרון אורנה פורת
יום רביעי, 6/7 | 17:00 | מגיל 3.5 ומעלה

מתגלגלים
מתגלגלים, משחקים, קופצים ורוקדים עם כדורים

יום חמישי | 21/7 | 17:00 | מגיל 3 ומעלה
הפנינג סוף הקיץ בגלר

סדנאות, הפעלות ועוד
יום חמישי | 25/8 | שעה 17:00 | מגיל 3 ומעלה

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למרכז גלר,
geler@ksaba.co.il :בטל': 09-7654772/09-7656132 או במייל

מרכז קהילתי הראשונים, רחוב רופין 36

הפנינג קיץ לכל המשפחה
יום חמישי, 21/7 | 16:30 

יצירה, משחקי מים, בועות סבון ומופע תיפוף. 

משחקכיף
מתקני ג'ימבורי ומשחקייה בכרטיס אחד 

ימי שני 18/7, 25/7 | 18:30-16:00 | לגיל לידה עד 4

 לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למרכז קהילתי 
rishonim@ksaba.co.i :הראשונים, בטל': 09-7657860 או במייל



לכל המשפחה

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

מרכז קהילתי עציון, רחוב הרב גולד 14

סדנת עפיפונים
יום ראשון, 10/7 | 17:00 | לגיל 4-8

סדנת הכנת סוכריות גומי
יום שלישי, 19/7 | 17:30 | לגיל 4-12

סדנת הכנת סבונים 
יום ראשון, 31/7 | 17:30 | לגיל 4-12 

מסיבת סוף הקיץ
יום רביעי, 10/8 | 17:00

 להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למרכז קהילתי עציון, 
 etzion@ksaba.co.il :בטל': 09-7658656 או במייל

מרכז קהילתי לזרוס, רחוב פרוג 1

טורניר כדורגל שולחן וסנוקר
בימי שני ורביעי, בין התאריכים 4-21/7 | 17:00-16:00

קריוקי לילדות ולילדים
יום חמישי 7/7 | 19:00-17:30 | לגיל יסודי

הפנינג פתיחת הקיץ 
יום חמישי, 14/7 | 17:00

סדנאות אוכל
ימי חמישי, 14/7, 21/7, 28/7 | 17:00 | לגיל 4-10

 לפרטים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למרכז קהילה ונוער לזרוס, 
 lazaros@ksaba.co.il :בטל': 09-7604180 או במייל



יום שני, 11/7 | 18:30
בית רייזל, רח' גאולה 12 

קונצרט תזמורת ההורים של הקונסרבטוריון העירוני בשילוב סיורים 
מודרכים בגלריה העירונית וסדנאות אומנות לילדים/ות 

גלריקונצרטגלריקונצרט

בויצמן שמח שישי
מסיבת קצף

adid@ksaba.co.il לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למחלקת אירועים בטל׳: 09-7646598 | מייל

יום שישי, 8/7/22 | 13:30-10:30

דיג'יי ■ בועות סבון
ציורי פנים ■ סדנת יצירה

ויצמן 184חצר השוק, ויצמן 125  רחבת הדק, ויצמן 63
דיג'יי ■ בועות סבון

מסיבת קצף והפעלה
דיג'יי ■ בועות סבון

מסיבת קצף והפעלה

בכובעמומלץ להצטיידעליכם.עלינו – בקבוקים עמדות מים 

לכל המשפחה

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות לבית התרבות ע”ש רייזל, 
meital@ksaba.co.il :בטל’: 09-7649303 | מייל





לכל המשפחה

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

הפנינג מים בירוקה
יום שלישי, 19/7 | בשעה 17:00 | פארק 80

מצננים לכם/ן את הקיץ בגינה בפארק 80 )סמוך לדמרי סנטר( 
מתחם ג'אגלינג | בועות סבון | מתחמי פעילות עם מים ועוד 

הרבה הפתעות.
לפרטים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למינהל קהילתי 

orlypk@ksaba.co.il :בירוקות בטל': 09-7640764 או במייל

קיפוד בתלבושת אחידה 
איסוף ציוד: 24-28/7 ימי א'-ה' | 15:00-09:00 

29/7 יום שישי | 12:00-09:00 
ימי שוק קח-תן:

5/8 יום שישי, 16:00-21:00 | 9/8 יום שלישי, 20:00-14:00
יריד יד שנייה שכולו חולצות בית ספר, ילקוטים, קלמרים 

וכל ציוד בית ספרי אחר – ניתן לתרום ציוד ליריד. 
לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות להדס 
hadaski@ksaba.co.il :קרואני בטל’: 09-9745259 או במייל

הארכיון מתעורר לחיים - משחק ניווט 
יום שישי, 5/8 | בשעה 17:00

אולם תערוכות מתחלפות, מוזאון כפר סבא
משחק ניווט היסטורי נוסטלגי, רישום באתר המוזאון. 
 פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים בטל': 09-7640868 | 

 museum@ksaba.co.il :מייל

הפנינג קיץ בקולנוע חן
יום שני, 25/7 | 17:00 

פעילויות ומופע לכל המשפחה 
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: מחלקת קהילה ופנאי, 

 liata@ksaba.co.il :טל': 09-7640828 או במייל



לכל המשפחה

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

הפנינג קיץ בעליה
יום רביעי, 10/8 | 17:00 | מרכז קהילתי לזרוס

אירוע קיץ קהילתי לכל המשפחה 
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: מחלקת קהילה ופנאי, 

 liata@ksaba.co.il :טל': 09-7640828 או במייל

לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למשרדי רשות הספורט, 
zvin@ksaba.co.il :בטל': 09-7640837 או במייל

יום ראשון, 21/8 | החל משעה 17:00
פעילות נינג'ה לילדים/ות

לכיתות א'- ו' | במתחם החדש שבפארק 
העירוני 

יום חמישי, 25/8 | בשעות הערב
מגרשים מוארים/טורניר כדור רגל 

לנוער במרכזים הקהילתיים 

יום שישי, 26/8 | 18:00-14:00
הפנינג קליעה 

לקהל הרחב מגיל 12 
במטווח העירוני כפ"ס

יום שני, 22/8 | החל מהשעה 19:00
כדור רשת בנות/נשים

בקרית הספורט העירוני אולם גלילי 

יום שלישי, 23/8 | החל משעה 20:00
ספורט לאור ירח 

פעילויות ספורט מגוונות 
למבוגרים/ות ברחבות בית ספיר

ברחבי העיר - ללא תשלוםקיץ ספורטיבי
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 יום רביעי, 24/8 | החל משעה 20:00
כושר למבוגרים/ות בשייפארק, 

פארק 80
ריצה /הליכה בשילוב תחנות

קהילה חוגגת בברנר 
יום שני, 8/8 | בשעה 17:00

מגרש בית הספר ברנר, רח' זאב גלר 2 
אירוע קיץ קהילתי לכל המשפחה

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: אגף קהילה- מחלקת 
 liata@ksaba.co.il :קהילה ופנאי, טל': 09-7640828 או במייל



לכל המשפחה

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

ליל מטאורים קסום
יום ראשון, 14/8 | 24:00-21:00

פארק עירוני כפר סבא - כניסה משער רחוב התוכנה 
מזמינים אתכם להיכרות עם כוכבים, טלסקופים, סיור 

עששיות, סדנאות ועוד.

בהרשמה ובעלות סמלית של 20 ₪ 

 פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: מחלקת אירועים, 
 adid@ksaba.co.il :טל': 09-7646598 | דוא"ל

הפנינג מים בפארק העירוני
יום שלישי, 30/8 | החל מהשעה 16:00

 רגע לפני שחוזרים לשגרה נחגוג את סיום הקיץ עם 
פעילות מים לכל המשפחה.

מתנפחי מים, מסיבת קצף ועוד.
מומלץ להגיע עם בקבוק מים, בגדי החלפה, מגבת, כובע ומחצלת.

 פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: מחלקת אירועים, 
 adid@ksaba.co.il :טל': 09-7646598 | דוא"ל

יוצרים בטבע – מנדלות מחומרים טבעיים 
יום שלישי, 23/8 | 18:00 | גן מנשה

רישום באתר מוזאון כפר סבא 
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:

 museum@ksaba.co.il :טל': 09-7640868 | דוא"ל

להרשמה <

https://www.citypay.co.il/ecommerce/default.aspx?siteid=1&rashut=269000&category=12&ruProduct=749821785&showAll=1


לכל המשפחה

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

קהילה נפגשת בגינה
ימי ראשון | 18:00

שוק קח תן לילדות ולילדים, מופעים וסדנאות לכל המשפחה, 
משחק ענק, בועות סבון, יצירה והרבה שמחה.

לפרטים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למחלקת קהילה ופנאי, 
 liata@ksaba.co.il :בטל': 09-7640828 | מייל

10/7 גן המגינים ♥  17/7 גינה קהילתית משעול
24/7 גינה קהילתית סביוני הכפר

31/7 גן אלתרמן ♥ 21/8 שכונת גאולים 
28/8  גינה קהילתית שכונת האוניברסיטה



מרכז הטניס 
שכונה ירוקה

31 ביולי - 6 באוגוסט

לוח משחקים באתר העירוני

לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למשרדי רשות הספורט, 
davidg@ksaba.co.il :בטל': 09-7640837 או במייל

העיר כפר סבא גאה לארח:

טורניר כפר סבא
הבין לאומי בטניס

ITF MEN



משפחות מיוחדות

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

הקרנת סרט פרטית למשפחות מיוחדות
סרט + פופקורן + כוס שתייה 

 לכל משתתף/ת
בעלות 25 ₪ בלבד
קניון אושילנד כפר סבא

 18:00 | 10/7
אמה, הזאב והאריה הגדול

18:00 | 26/7
פרטים בהמשך באתר העירוני

רישום דרך הנהגת הורים מיוחדים  - מומי ריעני, 
במייל: mr531968@gmail.com | טל': 052-2504235

מספר המקומות מוגבל

לפרטים והסדרי נגישות פרטניים: שירה חכמון, מנהלת המחלקה לקהילות מגוונות – 
shirah@ksaba.co.il :אגף קהילה בטל': 09-7640720 או במייל

בואו ליהנות בבריכת גלי השרון
יום חמישי 7/7 | החל מהשעה 16:00

בעלות כניסה של  25 ₪ בלבד

קיץ שמח למשפחות מיוחדות

רישום דרך הנהגת הורים מיוחדים  - מומי ריעני, 
במייל: mr531968@gmail.com | טל': 052-2504235

מספר המקומות מוגבל

**תאריכים נוספים בהמשך, התעדכנו באתר העירוני



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

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

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



צעירים/ות

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

נפגשים ו"מתפלפלים" 
יום שלישי, 12/7 | מרכז צעירים כפר סבא 

ערב היכרויות לאנשים עם מוגבלות, בהנחיית מרינה 
אהרונוב, מייסדת מיזם "מתפלפלים". 

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למרכז צעירים 
 tzeirim@ksaba.co.il :בטל’: 09-7640720 או במייל

סדנת יין 
יום שלישי, 26/7 | מרכז צעירים כפר סבא 
סדנת יין חווייתית, שת"פ מחלקת קליטה.  

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למרכז צעירים 
 tzeirim@ksaba.co.il :בטל’: 09-7640720 או במייל

רביעי - חמישי 13-14/7

פארק כפר סבא

ג’ירפות היהודים

40 סוגי בירות הופעות חיות

LIVE SHOW
LIVE SHOW

adid@ksaba.co.il@ksaba.co.il 09-7649593 18+להסדרי נגישות פרטניים: מחלקת אירועים - אגף קהילה



גיא הוכמן
מוצ"ש 27/8/22 | בשעה 21:30

אודיטוריום קריית ספיר, 
שדרות ירושלים 35

צילום: אופיר רבינוביץ

קיץ חם עם

במופע בידור לצעירים/ות

עלות: 30 ₪ לצעירי/ות כפר סבא, לרכישה באתר היכל התרבות כפר סבא
להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למרכז צעירים 

tzeirim@ksaba.co.il :בטל': 09-7640720 או במייל

צעירים/ות

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

Paint Bar סדנת
מיזם אומנותי, המשלב אומנות, אווירה ואנשים.

נצייר כולם יחד, באווירה כיפית ומשחררת בהדרכתה של אמנית 
ובסוף הערב תצאו עם ציור מגניב שלא תאמינו שציירתם!

והכי חשוב- אין צורך בניסיון קודם בציור!
אנו נדאג לכל הציוד הנדרש, 

נשאר לכם רק להצטייד בבירה או כוס יין ולהנות.
 יום שלישי, 9/8 | בשעה 18:00

מרכז צעירים, רחוב גיבורי ישראל 4, 
מתחם חצר השוק, קומה 2

מספר המקומות מוגבל !
לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למרכז צעירים 

tzeirim@ksaba.co.il :בטל’: 09-7640720 או במייל



מבוגרים/ות

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים



מבוגרים/ות

פרטים נוספים והסדרי נגישות באתר העירוני, ייתכנו שינויים

חברים בכוורת 
יום ראשון, 24/7  | התכנסות 20:00 | תחילת מופע 20:30

מופע קיץ נוסטלגי עם הלהיטים הכי גדולים של כוורת 
בביצוע להקת "אומג גומה".

מופע בישיבה ובהרשמה מראש, עלות: 40 ₪, כולל יין/בירה  
מינהלת אזרחים ותיקים בשת"פ עם היכל התרבות

פרח קטן - מופע שאנסונים צרפתיים 
יום שני, 15/8 | החל מהשעה 20:00 

 Petite fleur מופע שאנסונים צרפתיים עם להקת
מופע בישיבה ובהרשמה מראש, עלות: 40 ₪, כולל יין/בירה  

מינהלת אזרחים ותיקים בשת"פ עם היכל התרבות

 שרון חזיז - שירי אהבה נוסטלגיים 
לט"ו באב

יום חמישי, 11/8 | התכנסות 20:00 | תחילת מופע 20:30
שירי אהבה נוסטלגיים 

מופע בישיבה ובהרשמה מראש, עלות: 40 ₪, כולל יין/בירה  
מינהלת אזרחים ותיקים בשת"פ עם היכל התרבות

שרות ושרים יחד – שירה בציבור 
יום רביעי, 31/8 | התכנסות 20:00 תחילת מופע 20:30

בואו לשיר יחד איתנו משירי ארץ ישראל היפה, יחד עם האחת 
והיחידה אילנה כץ.

מופע בישיבה ובהרשמה מראש, עלות: 40 ₪, כולל יין/בירה  
מינהלת אזרחים ותיקים בשת"פ עם היכל התרבות

מופעים בחזית היכל התרבות, קריית ספיר

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים: מינהלת אזרחים ותיקים, אגף קהילה וחברה, 
Oritb@ksaba.co.il :טל': 09-7649278 | מייל

רכישת כרטיסים למופעים באתר היכל התרבות



יום רביעי, 27/7 | כיכר העיר | בשעה 20:00



צילום: חיים קמחיצילום: ערן לוי צילום: ארנון אבני

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: מחלקת אירועים, 
 adid@ksaba.co.il :טל': 09-7646598 | דוא"ל

יום רביעי, 24/8 | 20:00
אמפי קריית ספיר

מופע של קלאסיקה חגיגית עם הזמר יותם כהן
ואנסמבל פולקלור לטינו אמריקאי במופע "בסמה מוצ'ו".
בליווי הזמרות האורחות: אירה ברטמן ואנה שפיץ

קלאסי בספיר



יום חמישי 18/8
החל מהשעה 20:00 | כיכר העיר

טברנה יוונית
חגיגה עירונית בניחוח יווני,

עם מוזיקה טובה והרבה שמחה
בהנחיית שמעון פרנס 

והמופעים הגדולים:
היווניה וטריפונס 

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
 adid@ksaba.co.il  :טל': 09-7646598 | דוא"ל

חגיגת



פרטים נוספים והסדרי נגישות 
באתר העירוני, ייתכנו שינויים

חגיגה של פעילויות!

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


