חוברת חוגים

מרכזים קהילתיים
כפר סבא
תשפ"ג 2022-2023

להסדרי נגישות פרטניים :טל' | 09-7640828 :דוא"לliata@ksaba.co.il :

קהילה יקרה,

מרכזים קהילתיים מהווים מרחב חברתי פעיל ודינמי לכלל האוכלוסייה.
המרכז הקהילתי מהווה בית חם המעודד יצירה ,עשייה ,שיתוף וחיזוק החוסן האישי והקהילתי.
בכל מרכז :פעילויות ,תוכניות ותכנים המשלבים פנאי ,העשרה והקניית ערכים חברתיים וחינוכיים.
המרכזים הקהילתיים מעניקים שירות ברמה גבוהה ,תוך ׂשימת דגש על גיוון ואיכות החוגים,
הסדנאות ,ההרצאות והאירועים הקהילתיים ,בהתאמה לקהל היעד ולצורכי הקהילה.
במרכזים מוצעים חוגים בתחומי הספורט והתנועה ,למידה ,העשרה ואומנות ,לצד תוכניות מיוחדות
וייחודיות החל מגיל לידה.
עם פתיחת שנת הפעילות תשפ"ג ,נשמח להזמינכם/ן לקחת חלק בפעילויות השונות במרכזים.
ליהנות משפע התוכניות והתכנים המוצעים ולהיות חלק מהקהילה בערבות ושותפות הדדית.

שמים/ות את הקהילה במרכז!

צוות המרכזים כאן בשבילך באהבה ובהקשבה.
בברכת שנה טובה ,שנה של עשייה ,צמיחה ,חוסן ואחדות קהילתית.
ליאת קליין,
מנהלת מחלקת קהילה ופנאי
צוות המרכזים הקהילתיים.
מרכזי קהילה ופנאי כפר סבא
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מרכזים קהילתיים מזרח העיר
מרכז קהילתי ע"ש זאב גלר
רחוב מור ,כפר סבא | טל' | 09-7654772 ,09-7656132 :פקס09-7661058 :
דוא"לgeler@ksaba.co.il :
המרכז הקהילתי ע"ש זאב גלר שוכן באיזור המזרחי של כפר סבא ומשמש מוקד לפעילות תרבות ופנאי לתושבי/ות
כפר-סבא והיישובים הסמוכים.
החוגים ,הסדרות והסדנאות המתקיימים במרכז גלר מונחים ע"י מיטב המדריכים/ות והמרצים/ות ,ומציגים
קשת רחבה וססגונית של פעילויות איכותיות מתחומי התיאטרון והמוזיקה ,הספורט ,התנועה והמחול ,היצירה,
האומנות והאסתטיקה ,הגוף והנפש.
המרכז הקהילתי שם לו למטרה לתת מענה לצרכים המשתנים של האוכלוסייה הרבגונית הפוקדת את המקום,
ולפיכך מרחיב ,משנה ומחדד פעילויות חוגיות ,תרבותיות וקהילתיות.
צוות המרכז הקהילתי מזמין אתכם/ן ליטול חלק בנעשה ובמתהווה באווירה תרבותית ,יצירתית ונעימה ויעמוד
לרשותכם/ן בייעוץ והכוונה.

חוגים במרכז גלר תשפ"ג
תנוענתי
חוויה משותפת בתנועה ,משחק וריקודים.

התעמלות קרקע

לימוד מיומנויות יסוד כגון :עמידת ידיים וגלגלון.

קפוארה

אומנות לחימה המשלבת משחק ,תנועה ,יכולת אקרובטית ,ריקוד ושירה.

אומנויות לחימה

כלי הגנה עצמית המקנה לילד/ה ביטחון עצמי ,סדר ומשמעת ,יכולת התמדה ונחישות.

איגרוף תיאלנדי MMA /

אומנות לחימה עמידה המתמקדת באיגרוף .מזכירה מאוד את הקיק-בוקס.

 BJJגוג'יסטו

אומנות לחימה המשלבת היאבקות ולחימה על הקרקע .מטרתה להגיע לעמדת שליטה ביריב/ה ומשם להכניעו/ה.
בית ספר למחול שלוחת הקונסרבטוריון  -מחול  +ג'אז
בי"ס מקצועי למחול הכולל :מחול יצירתי בשילוב תיאטרון מחול וטכניקה קלאסית לכיתות א' ומעלה .מורים/ות
ורקדנים/ות מוסמכים/ות ,בעלי/ות ותק וניסיון רב בהוראה .השתתפות באירועים קהילתיים במהלך השנה,
שיעורים פתוחים לאורחים/ות ומופע סיום שנה בהיכל התרבות העירוני.
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מרכזים קהילתיים מזרח העיר
מרכז קהילתי ע"ש זאב גלר
יוצרים/ות מהספרים

שעת יצירה בעקבות סיפורי ילדים מוכרים .נקשיב לסיפורים אהובים וניצור יצירה מקסימה למזכרת.

משחק מול מצלמה

שילוב משחק תיאטרון ומשחק מול מצלמה .הכנת סרטונים בסגנונות שונים :דרמה ,קומדיה ,פרסומות וידאו-
קליפים ,בשילוב תלבושות ,אביזרים ,מוזיקה ועוד.

אנגלית

למידת השפה מתבצעת בצורה חווייתית דרך משחק ושירים הילדים/ות ילמדו את האלף-בית באנגלית ואוצר
מילים המתאים לגילם/ן.

פסנתר  /אורגנית

לומדים/ות לנגן על כלי הנגינה .החוג מחזק את הדימוי העצמי ,שיפור מוטוריקה והעצמה מנטאלית.

חי גן

הפעלות טבע ,איכות הסביבה ופעילות דרמה .בכל מפגש נפגוש בעל־חיים אחר .פעילות מעשירה ,מחנכת ומהנה
לילדים/ות.

מופע מוזיקלי עם בנג'ו

הפעלה מוזיקלית לילדים/ות והורים בשילוב גיטרה ותיפופים.
פעילות מלאה בשמחת חיים ,עם שירים מקוריים ושירי ילדות מוכרים בביצועים קצביים ומקפיצים!

דן דן הנגן

פעילות מוזיקלית שמחה ומהנה עם דן דן הנגן .נשיר עם הגיטרה שירי ילדות אהובים ,נרקוד וננגן עם ההורים.

בצק סוכר פיסול ויצירה

הפעלה ייחודית ואיכותית לילדים/ות המשלבת פיסול והכנת יצירה טעימה.

קולאז'

אומנות הנוצרת על ידי שילוב של חומרי יצירה.

תכשיטנות

חוג חווייתי בו נפתח יצירתיות ,ותוך כדי הנאה ויצירה נכין תכשיטים שונים ומגוונים.

הכנה לכיתה א'

לקראת המעבר לבית הספר  -הקניית הרגלי למידה וחיזוק הביטחון העצמי .הכרת האותיות והצלילים ,מודעות
פונולוגית ,הבנת הנשמע ,שיפור הידע השפתי והחשבוני.

מבוכים ודרקונים

במהלך החוג נלמד לשחק במשחק ,נגלם דמויות נועזות ,נפתור חידות וניצור יחד הרפתקאות מופלאות.

יצירה

חוג המשלב שיטות שונות של יצירה .המון חוויות צבעוניות בעזרת חומרים מגוונים.
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מרכזים קהילתיים מזרח העיר
מרכז קהילתי ע"ש זאב גלר
פלאי מדע וחקר

חוג חווייתי ומעשיר החושף את המשתתפים/ות לתהליכים מדעיים מרתקים .הילדים/ות יתנסו בניסויים מרתקים.

מהנדסי/ות הדור הבא

העשרת הידע בתחום המדע ,ההנדסה ,היצירה והרובוטיקה.

אדריכלים/ות צעירים/ות

נצא למסע ברחבי העולם ונבנה מבנים ,פארקים וחצרות מחומרים שונים.
בואו לפתח חשיבה יצירתית ,גירוי הדימיון וכושר ההמצאה ,חשיבה מחוץ לקופסה ומיומנות אסתטית ,ראייה
מרחבית ותלת ממדית ,חשיבה מתמטית ,פתרון בעיות מרחביות באווירה כיפית ומהנה.

מבוגרים/ות:
פילאטיס

אימון גופני מחזק ,מאריך ומגמיש את השרירים ומייצב את הגוף.

יוגה

תרגול יוגה משלב ידע עתיק מעולם היוגה עם ידע עדכני בבריאות.

התעמלות בונה עצם

התעמלות מיוחדת לשיפור התנועתיות ,שיווי משקל ויציבה נכונה .מסייעת למניעה או עצירה של אוסטאופורוזיס.

ריקודי עם

חוג לתנועה .ריקודים שיישארו לתמיד!

ריקודי בטן

קורס ריקודי בטן מקנה למשתתפים/ות את מיומנויות הריקוד העתיק והסוחף .שמים דגש על הריקוד ככלי לשליטה
בגוף המאפשר שחרור מוחלט ,מחזק את הביטחון העצמי ומוביל להעצמה אישית.

קולאז'

בסדנה מיוחדת זו תוכלו לגלות טכניקות של חיבור ויצירה.

הרצאות:

"ישראל במערכה"  -סדרת הרצאות חודשיות מפי מיטב החוקרים/ות והביוגרפים/ות אודות מלחמות ישראל.
"גבולות מעצימים"  -ההרצאה ממחישה את חשיבות הגבולות האישיים והמשפחתיים ותקנה כלים פרקטיים
להטמעתם.
"נשים במקרא"  -בחצות הלילה ,בעז מתעורר בבהלה ומופתע לגלות את רות למרגלותיו...
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מרכזים קהילתיים מזרח העיר

מרכז קהילתי ע"ש זאב גלר
חוגי ילדים/ות

גיל
שם החוג
גיל 2-6
תנוענתי
גיל  5ומעלה
קפאורה
אומנויות לחימה  /גוגי'סטו גיל  4ומעלה
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BJJ
איגרוף תילאנדי MMA /
מחול יצירתי
ג'אז
פסנתר

ימים
ד'
א'+ג'
ב'+ה'

שעות
החל מ16:00 -
החל מ17:00 -
החל מ16:45 -

מחיר לחודש ()₪
 ₪ 54 +₪ 190ביטוח
₪ 295/ ₪ 195
₪ 290/ ₪ 250

מדריך/ה
ענת לגון
תומי ראם
מעיין דימונד

גיל  4ומעלה
גיל  4ומעלה
גיל  6ומעלה
גיל  6ומעלה

ד'
ג'
ה'
ד'

החל מ17:00 -
החל מ16:30 -
החל מ16:30 -
החל מ16:00 -

אורגנית

גיל  6ומעלה

ד'

החל מ16:00 -

משחק מול מצלמה

גיל  6ומעלה

ב'

החל מ17:45 -

אנגלית
פלאי מדע
הכנה לכיתה א'
מבוכים ודרקונים
בצק סוכר פיסול ויצירה
תכשיטנות
יוצרים/ות מהספרים
אומנות
קולאז' לילדים/ות
מהנדסי/ות הדור הבא
התעמלות קרקע
אדריכלים/ות צעירים/ות
ספרייה  -השאלת ספרים
לילדים/ות ומבוגרים/ות
פעילות עם בנג'ו ילד
רוקנרול
דן דן הנגן
חי גן

₪ 290 / ₪ 250 /₪ 210
₪ 295 / ₪ 180
₪ 295 / ₪ 180
 ₪ 390יחיד
 ₪ 300לחודש ליחיד
 ₪ 200לשיעור זוגי
 ₪ 300יחיד
 ₪ 200לשיעור זוגי"
 ₪ 30 + ₪ 170לדיסק
און קי
₪ 190
 ₪ +280 ₪ 190חומרים
₪ 200
₪ 185
 ₪ 140 + ₪ 190חומרים
 ₪ 25 + ₪ 190חומרים
 ₪ 200 + ₪ 220חומרים
 ₪ 200 + ₪ 220חומרים
 ₪ 300כולל חומרים
₪ 190
₪ 190
 ₪ 30 + ₪ 180חומרים

מעיין דימונד
דנה הרנוי
קרן סופרי רז
לודמילה
רפופורט
לודמילה
רפופורט
יובל קופרברג

החל מ16:00 -
גיל  3.5ומעלה ה'
החל מ17:00 -
גיל  5ומעלה ג'
החל מ17:00 -
ב'
גן חובה
החל מ17:00 -
גיל  7ומעלה ה'
החל מ17:00 -
גיל  5ומעלה א'
החל מ16:00 -
גיל  6ומעלה א'
החל מ17:00 -
גיל  5ומעלה ה'
החל מ17:30 -
גיל  6ומעלה ב'
החל מ17:00 -
גיל  6ומעלה ב'
החל מ16:00 -
גיל  4ומעלה ג'
החל מ17:00 -
גיל  5ומעלה ד'
החל מ17:00 -
גיל  6ומעלה ד'
19:45-16:00
א'-ד'
15:00-10:00
ה'
גיל  1.5ומעלה ג' ,פעם בשבועיים החל מ17:30 -

 ₪ 25למפגש

בן אדלר

א' ,פעם בשבועיים החל מ17:00 -
ד' ,פעם בשבועיים החל מ17:15 -

 ₪ 25למפגש
 ₪ 25למפגש

דן ברמן
הילה
הופמייסטר

גיל  1.5ומעלה
גיל  1.5ומעלה

יותם ריבלין
כרמלה וולטר
לילך נווה
אילנית ג'רבי
כרמית זק
תאיר דומר
ליאת מנשה
ליאת מנשה
פטריסיה גלמן
איתי שוסברגר
סי נטף
אשר לוי
מוני

מרכזים קהילתיים מזרח העיר

מרכז קהילתי ע"ש זאב גלר
חוגי ילדים/ות

גיל
שם החוג
תיאטרון סיפור  6 -מפגשים גיל  2ומעלה
תיאטרון סיפור  6 -מפגשים גיל  2ומעלה
גיל 2-4
סיפורטרון עם ליאת

שעות
ימים
ב' ,פעם בשבועיים החל מ17:00 -
ה' ,פעם בשבועיים החל מ17:00 -
ג' ,פעם בשבועיים החל מ17:00 -

מחיר לחודש ()₪
 ₪ 25למפגש
 ₪ 25למפגש
 ₪ 25למפגש

מדריך/ה
רמית כהן
ליאור מיכאלי
ליאת

חוגי מבוגרים/ות
פילאטיס

גיל
מבוגרים/ות

ימים
ג'  +ה'

שם החוג

ריקודי בטן
התעמלות בונה עצם

נשים
נשים

ב'
ב'  +ד'

ריקודי עם
יוגה
קולאז' למבוגרים/ות
אנגלית
הרצאה  -גבולות
מעצימים
הרצאה  -הסיפור
מבוגרים/ות
המופלא של רות
המואביה
סדרת הרצאות -
"ישראל במערכה"
"באה מאהבה" מחווה ליהודית רביץ
בביצוע ליאת גוריש

א'
מבוגרים/ות
א'
מבוגרים/ות
ד'
מבוגרים/ות
ה'
מבוגרים/ות
נוער ומבוגרים/ות ג'13/9 ,

שעות
20:45-20:00
21:30-20:45
20:30-19:15
10:00-09:00
10:00-09:00
09:00-08:00
12:30-10:30
20:00-18:00
20:30

מחיר לחודש ()₪
 ₪ 70 + ₪ 170ביטוח

מדריך/ה

אורית אהרון
 ₪ 60לפעם בשבוע  /לודמילה בלחוסב
 ₪ 100לפעמיים בשבוע
 ₪ 70 +ביטוח
 ₪ 70 + ₪ 50ביטוח לריסה יעקובוביץ
 ₪ 70 + ₪ 60ביטוח לריסה יעקובוביץ
פטריסיה גלמן
₪ 250
יותם ריבלין
₪ 250
נטשה ספיר
₪ 40

ג'20/9 ,

20:00

₪ 30

עוזי כהן

אחת לחודש

20:00

ללא עלות

מרכז מורשת רבין

ה'27/10 ,

20:30

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים :מרכז גלר ,רחוב מור כפר סבא
טל' 09-7654772/09-7656132 :או במיילgeler@ksaba.co.il :
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מרכזים קהילתיים מזרח העיר
מרכז קהילתי בית אברהם
רחוב אלי הורוביץ ( 22בסמוך לביה"ס רמז) | טל' | 09-7654576 :דוא"לavraham@ksaba.co.il :
מרכז קהילתי "בית אברהם" ע"ש אברהם מולה ז"ל הינו מרכז קהילתי הממוקם במזרח העיר ,בשכונת יוספטל.
המרכז נועד להעשיר את תושבי/ות העיר במגוון תוכניות ופעילויות שונות .הייחוד של "בית אברהם" בא לידי
ביטוי בפעילות בנושאים הקשורים במורשת ,מסורת ורב תרבותיות .כמו כן ,המרכז נועד לשמש את בני/ות העדה
האתיופית בעיר ,בשימור ובהפצת המורשת הייחודית לקהילה זו ובאירועי שיא של הקהילה .המרכז פותח את
שעריו לקהל הרחב מכל גוני הקשת והקהילות השונות .במרכז מתקיימות פעילויות קבועות ארוכות טווח ,עזרה
לימודית ,חוגים וסדנאות לילדים/ות ולמבוגרים/ות ,פעילויות חד-פעמיות ואירועי שיא .מוזמנים/ות לבוא ולקחת
חלק בפעילויות המתקיימות כל השנה ,להתנדב במרכז הקהילתי ואף להציע יוזמות ורעיונות ברוח המקום.
נשמח לראותכם/ן בין באי הבית!

חוגים במרכז בית אברהם תשפ"ג
ילדים/ות
מרכז למידה
מיועד לגיל  .12-6תרגול החומר הנלמד ,עזרה בשיעורי בית
והכנה למבחנים .ימים א' ,ב' ו-ד'.

מבוגרים/ות
"בית חם"

מועדון חברתי למבוגרים/ות יוצאי/ות הקהילה .יום ג'18:00-15:00 ,

שיעורי פילאטיס

ימים ב' ו-ד' | 21:00-20:00 ,יום ו'09:30-08:30 ,

סדנת תיעוד

כחלק מפרויקט שימור מורשת ,יתקיימו מפגשים בין דוריים
בהם צעירים/ות מתעדים/ות את הקהילה המבוגרת בקהילה.

סדנת צמחי מרפא

הקמה ,שימור וטיפוח של גינת ירק וצמחי תבלין עם סגולות מרפא
מהמטבח האתיופי .יום ד'.18:30-16:30 ,
פתוח לקהל הרחב.
לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל' | 09-7654576 :דוא"לavraham@ksaba.co.il :
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מרכזים קהילתיים מזרח העיר
בס"ד

מרכז קהילתי דתי חרדי
רחוב עמוס  ,10שכונת קפלן | טל' | 09-7665621 :דוא"לkobig@ksaba.co.il :
המרכז מיועד לקהילה הדתית-חרדית ומנגיש פעילות מגוונת לילדים/ות ,נוער ומבוגרים/ות.
המרכז מצויד במשחקי קופסה ,ציוד אומנות ומשחקי שולחן (הוקי ,כדורגל ופינג פונג).
הפעילות במרכז כוללת :שיעורי טעמי המקרא לבנים ,פעילות ערכים לנערות ,חוג אומנות לילדים/ות ,פעילות
אבות ובנים ופעילות לנשים ,לרבות ספורט.
שעות הפעילות:
המרכז פועל  5ימים בשבוע ,ימים א'-ה'21:00-15:00 ,
בנוסף ,ע"פ שעון חורף  /קיץ פעילות אבות ובנים ביום ו' או מוצ"ש.
שם החוג

תגבור מתמטיקה בנות
תגבור מתמטיקה בנים
נגרות
יוגה
אומנות
אומנות
יוגה
ציור
ספורט אבות ובנים
אבות ובנים

יום

שעה

גיל

6-10
16:00
ראשון
6-10
17:00
7-12
17:00
שני
 - 14מבוגרות
20:00
6-9
17:00
שלישי
10-13
18:00
מבוגרות
09:00
רביעי
 - 14מבוגרות
17:00
8-11
17:45
חמישי
שישי/מוצאי שבת 6-12 19:30 / 14:00

עלות

₪ 80
₪ 80
₪ 150
₪ 150
₪ 150
₪ 150
₪ 180
₪ 150
בהתאם לכמות נרשמים
כניסה חופשית

כל החוגים בחלוקה לפי גיל | עלות כל חוג ₪ 150
שימו לב! הימים והשעות ייקבעו בהתאם לכמות הקבוצות והנרשמים/ות.
לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל' | 09-7665621 :דוא"לkobig@ksaba.co.il :
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן

רחוב ויצמן  | 189טל' | 09-7662195 :דוא"לelicohen@ksaba.co.il :
מרכז קהילתי "אלי כהן" מציע פעילות פנאי עשירה ואיכותית לילדים/ות ,נוער ומבוגרים/ות ,בהדרכת מורים/ות
מקצועיים/ות ובעלי ניסיון רב .כמו כן ,מתקיימים במקום אירועים קהילתיים ,סדנאות ,הרצאות ,תערוכות ,הצגות
ומגוון פעילויות מועדונים חברתיים.
לילדים/ות ונוער מוצעים פרויקטים ייחודיים" :מצוינות באומנות" לתלמידים/ות בכיתות ד'-י"ב שוחרי אמנות.
מרכז לימודי "תנופה" מציע תגבור וסיוע לימודי לתלמידי/ות כיתות א'-י"ב ,הכולל שיעורים במתמטיקה ואנגלית.
כמו כן ,חוגים ללימוד אנגלית ,ציור ,שילוב אמנויות ,היי-טק לגו ורובוטיקה ,מחשבים ,גיטרה ,ספרייה ,מוכנות לכיתה
א' ,שעת סיפור ויצירה ועוד.
למבוגרים/ות מוצעים חוגים מגוונים:
קרמיקה – פיסול בחומר ,קרמיקה – קדרות ועיצוב בחומר ,רישום וציור ,פסיפס ,יוגה ,אנגלית ,מחשבים למתחילים/ות,
הפעלת טלפון סלולרי ,ספרייה ועוד.
מגוון מועדונים חברתיים :מועדון גמלאים/ות ,מועדון גמלאי/ות תעש ,אולפן עברית ועוד.

חוגים במרכז קהילתי אלי כהן תשפ"ג

ילדים/ות ונוער

מצוינות באומנות לילדים/ות כיתות ד'-י"ב

תוכנית עירונית לטיפוח ולקידום תלמידים/ות ברוכי/ות כישרון בתחום האומנות .חשיפה והיכרות עם עולם האומנות
הפלסטית :ציור ורישום ,פיסול ,קרמיקה ,פסיפס ,עיסת נייר ,בטון ,הדפסים ,חוטי ברזל ועוד .מיועד לתלמידים/ות
בעליות זיקה וסקרנות למגוון תחומים באומנות ,בעלי/ות מוטיבציה ויכולת התמדה.
*הקבלה לתוכנית מותנת בהמלצת מחנך/ת  /מורה לאומנות.
יום א' | ( 18:30-17:00 ,17:00-15:30יסודי).
יום ב' |  | 16:00-14:30ירוקה (יסודי) | 17:30-16:00 ,ירוקה (חטיבות).
יום ד' | ( 18:30-17:00 ,17:00-15:30חטיבה/תיכון).
יום ה' | ( 18:30-17:00 ,17:00-15:30יסודי).
יום ה' |  | 17:30-16:00 ,16:00-14:30ירוקה (יסודי).

מרכז למידה "תנופה"

תוכנית "תנופה" מעניקה תגבור וסיוע לימודי לתלמידים/ות.

מתמטיקה לחטיבות ביניים ותיכונים

קבוצת למידה במתמטיקה בהדרכת מורים/ות מקצועיים/ות .עזרה בהכנת שעורי בית וחזרה על החומר הנלמד
בביה"ס .הכנה לבחינות הבגרות.

סיוע בהכנת שיעורי בית לכיתות א'-ו'

סיוע בהכנת שיעורי בית ,למידה לקראת מבחנים וסיוע בהכנת עבודות.

קרמיקה ילדים/ות
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יום ה' |  | 17:30-16:00כיתות א'-ו'.
הקניית בסיס רחב לעבודה בחומר ,יצירת יצירות נפלאות ולמידת טכניקות פיסול מגוונות .חוויה מהנה ומעשירה.

מרכזים קהילתיים מרכז העיר

מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן
מוכנות לכיתה א'

יום א' | 18:30-17:30 ,17:30-16:30
תוכנית שנתית להכנת ילדי/ות גן חובה להסתגלות לדרישות בית הספר .לימוד האותיות ,מושגים מתמטיים ופיתוח
החשיבה .בהדרכת מורה בכירה לגיל הרך.

תכשיטנות ויצירה לילדים/ות

יום ה' |  | 17:00-16:00כיתות א'-ו'
בחוג נלמד להכין שרשראות ,צמידים ,טבעות ,תליונים מיוחדים ועוד .שימוש במגוון טכניקות וחומרים חדשניים.

מהנדסי/ות הדור הבא

תוכנית חדשנית המשלבת לימוד עקרונות מדעיים והנדסיים ,דרך בניית מודלים בדגמים שונים .התוכנית משלבת
משחק והנאה לצד העשרה בתחומי מדע ,הנדסה ,רובוטיקה ,חשבון ועוד ,ותורמת לפיתוח חשיבה ,כישורים חברתיים
ויכולות קוגניטיביות.
תוכניות מהנדסי/ות הדור הבא :גן חובה" :גאון/ה של אימא" | יום ה' | 18:00-17:00 ,כיתות א'-ב'" :ממציאים/ות
משוגעים/ות" | יום ה' | 17:00-16:00 ,כיתות ג'-ה'" :ממציאים/ות בריבוע" | יום ה'.19:00-18:00 ,

גיטרה ילדים/ות

החל מכיתה ד' ,יום א' ,בתיאום מראש .לימוד גיטרה קלאסית מתחילים/ות-מתקדמים/ות.

שעת סיפור

יום ג' ,אחת לחודשיים |  | 18:30-17:30גיל  .7-3שעת סיפור מרתקת בהרשמה מראש.

מבוגרים/ות:

קרמיקה – פיסול בחומר

יום ג' | 12:00-09:00 ,יום ה'12:00-09:00 ,
סדנה חווייתית ללימוד פיסול בחומר ,שימוש במגוון טכניקות וחומרים ,צביעה בגלזורות ואנגובים ,דגש על פיתוח
אישי של כל משתתף/ת בהדרכת מורה בעלת ניסיון רב!

קדרות

יום ד'12:00-09:00 ,
סדנה ליצירה בחומר ולהיכרות עם מגוון טכניקות קדרות מסורתיות ומודרניות ,יצירת כלי נוי וכלים שימושיים,
צביעה ,עיטור וזיגוג במגוון וחומרים ,ממשקים לעולם העיצוב הרחב .בהדרכת מורה בעלת ניסיון רב!

קדרות ועיצוב בחומר

יום א' | 12:00-09:00 ,יום ב'12:00-09:00 ,
סדנה חווייתית ליצירה ולפיסול בחומר .התנסות במגוון טכניקות וחומרים ,צביעה ,איור וזיגוג .דגש על פיתוח אישי.
בהדרכת מורה בעלת ניסיון רב.

טעימות באומנות

יום ב' .11:30-09:30 ,סדנה המשלבת אומנות רב תחומית ויצירה מגוונת :ציור ורישום ,פיסול במגוון חומרים,
קרמיקה ,עיסת נייר ,פסיפס ,עיצוב תכשיטים ועוד .דגש על פיתוח הבעה אישית .בהדרכת מורה מקצועית.
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן
ציור ורישום  -אומנות בזווית אישית

יום ג' | 12:30-09:30 ,יום ד' | 12:00-09:00 ,יום ה'12:30-09:30 ,
בואו להגשים חלום ...כל אחד/ת יכול/ה! סדנת ציור למבוגרים/ות המעוניינים/ות לבטא את עצמם/ן ואת
תחושותיהם/ן .הקניית בסיס רחב במגוון טכניקות ,פיתוח כושר התבוננות והבנה באומנות .דגש על פיתוח הבעה
אישית לצד סגנונות וזרמים באומנות .בהדרכת מורה מקצועית ובעלת ניסיון רב.

יוגה נשית

יום ג' .19:00-18:00 ,מיועד לכל אישה בכל גיל ובכל מצב גופני :חיזוק שרירי קרקעית האגן ,שרירי בטן ,חיזוק
מערכת הנשימה ,מסייע להתמודדות עם הלחץ והעומס בחיינו .בהדרכת מורה מוסמכת ליוגה נשית.

חוג מחשבים למבוגרים/ות (מתחילים/ות)

יום א'11:30-10:00 ,
בואו להכיר את יסודות המחשב ,לגלות עולם אינטרנטי חדש ,פייסבוק ,לעשות "לייק" או "לצייץ" ,לבצע הזמנות
באינטרנט ,לקיים יומן פגישות .חוויית למידה מיוחדת בהדרכת מורה מקצועי.

קורס להפעלת טלפון סלולרי

יום ה'12:00-10:30 ,
לימוד רכיבי הטלפון ,אנשי/נשות קשר ,מסרונים ,אפליקציות ,יומן פגישות ,צילום ,אלבום תמונות ,איתור תקלות
ועוד .בהדרכת מורה מקצועי.

נגינה בגיטרה קלאסית

יום א' (יש לתאם את מועדי השיעורים) .לימוד גיטרה למתחילים/ות ומתקדמים/ות.

ספרייה

יום א' | 13:45-09:30 ,18:15-15:30 ,יום ד'13:45-09:30 ,18:15-15:30 ,
יום ה' | 18:15-15:30 ,הרשמה ללא תשלום.

שעת סיפור ויצירה

יום ג' ,אחת לחודשיים ,בהרשמה מראש.

מועדון גמלאים/ות

ימי א' ,ב' ,ג' ,ה' | 12:00-07:00 ,פעילות פנאי ,חוגים ,ספורט ועוד.

מועדון גמלאים/ות צה"ל

יום א' | 11:00-09:00 ,פעילות פנאי והעשרה.

נטוורקינג

יום ב' | 09:00-07:00 ,מפגשים חברתיים של אנשי/נשות עסקים.

מועדון גמלאים/ות תעש

יום ד' | 12:00-10:00 ,פעילויות פנאי והעשרה.
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר

חוגי ילדים/ות
שם החוג
מצוינות באומנות  -קב' 1
מצוינות באומנות  -קב' 2
מצוינות באומנות  -קב' 1
מצוינות באומנות  -קב' 2
מצוינות באומנות  -קב' 1
מצוינות באומנות  -קב' 2
מצוינות באומנות ירוקה  -קב' 1
מצוינות באומנות ירוקה  -קב' 2
מצוינות באומנות ירוקה  -קב' 1
מצוינות באומנות ירוקה  -קב' 2
מוכנות לכיתה א'  -קבוצה 1
מוכנות לכיתה א'  -קבוצה 2
קרמיקה ילדים/ות
תכשיטנות לילדים/ות
מהנדסי/ות הדור הבא
מהנדסי/ות הדור הבא
מהנדסי/ות הדור הבא
גיטרה

חוגי מבוגרים/ות
שם החוג
גיטרה
טעימות באומנות
קדרות יום ראשון
קדרות יום שני
פיסול יום שלישי
פיסול יום חמישי
קדרות יום רביעי
ציור יום שלישי
ציור יום רביעי
ציור יום חמישי

גיל
יסודי
יסודי
חטיבות/תיכון
חטיבות/תיכון
יסודי
יסודי
יסודי
חטיבות
יסודי
יסודי
חובה
חובה
יסודי
יסודי
יסודי
גנים
יסודי
החל מגיל 9

יום
א'
א'
ד'
ד'
ה'
ה'
ב'
ב'
ה'
ה'
א'
א'
ה'
ה'
ה'
ה'
ה'
א'

שעה
17:00-15:30
18:30-17:00
17:00-15:30
18:30-17:00
17:00-15:30
18:30-17:00
16:00-14:30
17:30-16:00
16:00-14:30
17:30-16:00
17:30-16:30
18:30-17:30
17:30-16:00
17:00-16:00
17:00-16:00
18:00-17:00
19:00-18:00
15:45-15:00

מחיר
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 40 + ₪ 200
₪ 10 + ₪ 200
₪ 10 + ₪ 200
₪ 30 + ₪ 200
₪ 25 + ₪ 190
₪ 180
₪ 180
₪ 180
₪ 360

גיל
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות

יום
א'
ב'
א'
ב'
ג'
ה'
ד'
ג'
ד'
ה'

שעה
16:30-15:45
11:30-09:30
12:00-09:00
12:00-09:00
12:00-09:00
12:00-09:00
12:00-09:00
12:00-09:30
12:00-09:00
12:30-09:30

מחיר
₪ 360
₪ 35 + ₪ 265
₪ 75 + ₪ 395
₪ 75 + ₪ 395
₪ 75 + ₪ 395
₪ 75 + ₪ 395
₪ 75 + ₪ 395
₪ 360
₪ 360
₪ 360

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל' | 09-7662195 :דוא"לelicohen@ksaba.co.il :
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן
שם החוג
מחשבים מבוגרים/ות
סמארטפון
יוגה נשית
סדנת פיסול בבלונים
גמלאי/ות צה"ל
גמלאי/ות תעש
נטוורקינג
מועדון גמלאים/ות

גיל
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות

יום
א'
ה'
ג'
ג'+ד'
א'
ד'
ב'
א' ,ב' ,ג' ,ה'

שעה
12:00-10:30
12:00-10:30
19:00-18:00
22:00-15:00
11:00-09:00
12:00-10:00
09:00-07:00
13:00-07:00

מחיר
₪ 250
₪ 250
₪ 180
₪ 1,490
ללא עלות
₪ 20
₪ 200
רווחה

ספרייה
ספרייה

כל המשפחה
כל המשפחה

א' ,ד' ,ה'
א' ,ד'

18:30-15:30
13:45-09:30

ללא עלות
ללא עלות

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל' | 09-7662195 :דוא"לelicohen@ksaba.co.il :
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילה ונוער הראשונים
רחוב רופין  | 36טל' | 09-7657860 :דוא"לrishonim@ksaba.co.il :
המרכז מיועד לאוכלוסיית האזור מגיל שנתיים ומעלה ,ילדים/ות ,בני נוער ,בוגרים/ות והורים.
המרכז משלב מגוון חוגים ופעילויות קהילתיות לתושבים/ות כגון:
קט-רגל לילדים ולנערים ,פעילויות למידה ,פעילויות לגיל הרך ועוד.

חוגים במרכז קהילה ונוער הראשונים תשפ"ג
אנגלית לילדים/ות

לימוד אוצר מילים ורכישת השפה האנגלית בצורה חווייתית ,באמצעות שירים ,משחקים ,יצירה ותנועה .בהנחיית
מורה מנוסה .שיעור ניסיון חינם.

בלט קלאסי

שלוחה של הקונסרבטוריון .שיעורי מחול ,הקניית יסודות הבלט הקלאסי לצד רכישת מיומנויות דיוק ,משמעת
עצמית ,כבוד לזולת ,יציבה נכונה ועוד .בסוף השנה תתקיים הופעה .שיעור ניסיון חינם .מתנה לכל נרשם/ת.

ג'ודו

חוג לילדים/ות בגיל גן עד יסודי .בחוג נקבל כלים למשמעת עצמית ,איפוק ,מתן כבוד לזולת לצד אימון גופני
ונרכוש טכניקות בג'ודו .שיעור ניסיון חינם.

אסטרטגיות למידה לילדי/ות גן וכיתה א'

לימוד דרך חוויה ותנועה .קבוצות קטנות .מיומנות למידה עברית  -הכרת האותיות ,מודעות פונולוגית ועוד.
חשבון  -הכרת המספרים ,התאמת כמות למספר ועוד.

ליווי התפתחותי לתינוקות

הסדנה מיועדת לאימהות לתינוקות מגיל לידה עד  6חודשים ,הנמצאות בחופשת לידה .בסדנה תלמדי להבין את
תינוקך ,תקבלי כלים ,ידע ,בטחון ומענה לשאלות יום-יומיות בקשר להתפתחות.

מהנדסי/ות הדור הבא

חוגי  STEAMלילדים/ות מגילי גן ועד כיתה ד' .יום ב' אחה"צ.
תוכניות המעודדות למידה ומשלבות משחק ,הנאה ואתגר ,לצד העשרת ידיעות בתחומי המדע ,ההנדסה ,היצירה,
החשבון והרובוטיקה ( ,)STEAMפיתוח חשיבה ,כישורים חברתיים ויכולות קוגניטיביות.
כל שיעור מובנה מחלק תיאורטי הכולל סיפורים והדגמות ,וחלק מעשי ,במהלכו הילדים/ות ממציאים/ות ובונים/
ות דגם מלהיב וממונע ,ומשחקים.
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילה ונוער הראשונים
חוגי ילדים/ות
גיל

שם החוג

אנגלית

יום

ה'

ג'אז  /היפ הופ

גן חובה
כיתות א' -ב'
כיתות ג' -ד'
כיתות א'-ו'

ה'

ג'ודו

גן חובה  -כיתה ו'

ג'

"מחול /
בלט קלאסי"
אסטרטגיות למידה
מרכז למידה

גיל 8-4

א'

ילדי/ות גן /כיתה א' א'
א'-ד'
תלמידי/ות
יסודי-חטיבה

"כדורגל הוגן
קט רגל – נוער"
ליווי התפתחותי לתינוקות גיל לידה
גן טרום חובה  -חובה
מהנדסי/ות הדור הבא
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ד'
לפעוטות עד גיל 4
משחקכיף – ג'ימבורי
ומשחקייה
כיתות א'-ו'
אומנות DIY
נוער ,כיתות ז-ט'

שעה

מחיר

₪ 210 18:00-17:15
17:00-16:15
16:15-15:30
₪ 180 19:00-16:30
17:45-17:00
18:30-17:45
19:00-16:00
18:00-17:00
19:00-16:00

מדריך

ויויאנה
רזניק

ג'
ה'
ב'

11:00-10:00
17:00-16:00
18:00-17:00
19:00-18:00
 ₪ 20 18:00-16:00לילד/ה  +מלווה .הפעילות
בהשגחת ובאחריות המלווה
אילת גוזלי
₪ 250 17:30-16:00

ג'

058-4176777
ויויאנה רזניק

אלין כבביה 050-7798360
סטודיו סגול
054-6966819
גיא
₪ 220
שמולביץ' מרכז ג'ודו
09-7679547
דנה בן
₪ 180
קונסרבטוריון
שמואל
 10 ₪ 850מפגשים ליאור כהן 052-6328866
סטודנטים/ות מרכז הראשונים
עלות חודשית:
09-7657860
 ₪ 60התחייבות
ל 3-חודשים מראש
אשר אלקובי 052-5264125
ללא עלות
רשות ספורט
054-2343424
 5 ₪ 450מפגשים שני כרמי
איתי
052-8821451
שוסברגר

19:30-18:00

ב'

פרטים

052-6591433

חוגי מבוגרים/ות
שם החוג

גיל

יום

יוגה
יוגה מבוגרים/ות ,גיל הזהב

+18

מדיטציה
יוגה למתמודדי/ות פארקינסון
דיבור למתמודדי/ות פארקינסון
תיאטרון פלייבק
התעמלות בריאותית
התעמלות לנשים בחל"ד

ב' ,ה'
+18
ב'
+18
א'
+18
ג'
+18
מבוגרים/ות א'
ב'
נשים

16
16

א'
ג'

שעה

מחיר

₪ 220 20:00-19:15
₪ 220 09:30-08:30
10:30-09:30
20:00
12:00-10:00
12:00-10:00
21:30-20:00
10:00-9:00
₪ 120 10:00-9:00

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל' | 09-7657860 :דוא"לrishonim@ksaba.co.il :

מדריך

זהבה לוי
איריס

פרטים

050-2600123
054-4656232

052-6010902
סופיה
052-6722074
אגי יגר
050-9521506
ענת זית
054-7357767
ולרי
052-6722074
אגי יגר
נטלי פישלוביץ 052-6649404

מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילתי בית הסטודנט
רחוב משה שרת  | 6טל' | 09-9630547 :דוא"לbeitstudent@ksaba.co.il :
בית הסטודנט הינו מרכז פעילות פנאי והעשרה לכלל הקהילה ,מגיל לידה ועד הגיל השלישי .המרכז נועד לתת מענה
לשכבות הגיל השונות ולתמוך ביצירת קהילה.
במרכז מתקיימות פעילויות מגוונות ,כגון :סדנאות ,הרצאות ,שעות סיפור ,פעילות בתנועה ,הצגות ,חוגי שחמט
וברידג' ,פעילויות לאזרחים/ות ותיקים/ות ועוד.

חוגים במרכז קהילתי בית הסטודנט תשפ"ג

ילדים/ות ונוער
חוג אנגלית

למידת אנגלית באמצעות שירים ,ריקודים ,יצירה ומשחקים .דגש על רכישת אוצר מילים.

להקת ילדי וילדות כפר סבא

פיתוח מיומנויות קצב ,שירה ותנועה .חיזוק מיומנויות עבודה בקבוצה ושיתוף פעולה .כולל הופעות באירועים
עירוניים.

חוג לגו ורובוטיקה של ד"ר לגו

בנייה ,למידה והנאה! למידה תוך כדי יצירה ובניית דגמים בלגו הנדסי .מצוין כהכנה לכיתה א' .בחוג ניתן דגש
על עבודת צוות ,שיתוף פעולה ,התמודדות עם אתגרים ,פתרון בעיות ,שיפור מוטוריקה עדינה ,תפיסה טכנית
ולמידת העקרונות ,והחוקים ההנדסיים הפועלים בסביבתנו.

תכשיטנות

פיתוח מוטוריקה עדינה ,יצירתיות וטכניקות אומנותיות שונות .עבודה עם כלים וחומרים מקצועיים .הכנת סוגי
תכשיטים שונים :צמידים ,מחזיקי מפתחות ,שרשראות ,פרחי קישוט ,טבעות ועוד.

תיאטרון

למידת תרגילי דינמיקה קבוצתית ,אימפרוביזציה ,יסודות המשחק ,בניית הצגה .תורם לחיזוק ביטחון עצמי,
מיומנויות עמידה מול קהל ועבודה בקבוצה .כולל הצגה בסוף שנה.

משחק מול מצלמה

למידת מיומנויות משחק תוך צילום קליפים ,פרסומות וסרטונים קצרים .כולל אביזרים ותחפושות.

גן עם אימא/אבא

פעילות של משחק ויצירה חופשיים ולאחריה חוג קצב ותנועה לגיל הרך ,בהנחיית עדי שירי .זמן איכות חווייתי
עם ההורה ,חיזוק שרירים ,שיפור יציבה וחשיפה לגירויים.

אומנות

חוג אומנות השם דגש על יצירה סביב סיפור .מתאים לשתי קבוצות גיל  -גן חובה עד כיתה ב' וכיתה ג' עד ו'.
פיתוח היצירתיות ,הדמיון ומוטוריקה עדינה ,עבודה עם חומרי יצירה מגוונים סביב נושאים שונים.
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילתי בית הסטודנט
מרכז למידה

סיוע לימודי בהנחיית סטודנטים/ות .מתאים לכיתות א'-ו' .התמקדות במקצועות הליבה (חשבון ,עברית ואנגלית).
עבודה בקבוצות קטנות של  1-3תלמידים/ות.

מבוגרים/ות

אימון פילאטיס

חיטוב הגוף ,חיזוק שרירי ליבה ,שיפור היציבה ,גמישות והפגת מתח.

אימונים פונקציונליים עם התינוק/ת

חיזוק הגוף לאחר לידה ,חיזוק שרירי ליבה וגמישות.

אימונים פונקציונליים למבוגרים/ות

שיפור סיבולת לב ריאה ,סיבולת שריר ,כוח וליבה .מתאים למטרת חיטוב ושמירה על הבריאות.

יוגה

חיזוק גוף ונפש ,חיבור נשימה ותנועה ,עבודה על יציבה ,חיזוק שרירים ,שיווי משקל ,יציבה וגמישות .תורם
בשמירה על אורח חיים בריא והתמודדות עם לחצים.

ברידג'

משחקי ברידג' .מתאים לכל מי שאוהב/ת את המשחק.

מעגל הנקה

בהנחיית יועצת הנקה מוסמכת .מתאים לנשים לאחר לידה המעוניינות בליווי מקצועי .עיסוק בכלל הנושאים
הקשורים להנקה – הימים הראשונים לאחר הלידה ,איך לדעת שהתינוק/ת אכל/ה מספיק ,סימני רעב של
התינוק/ת ,השינויים בגוף לאחר לידה ,הנקה וחזרה לעבודה ,הנקה כשיש בבית אחים/ות ,הנקה ותזונה ועוד.
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילתי בית הסטודנט
חוגי ילדים/ות
שם החוג
אנגלית

גיל

יום

מרכז למידה

כיתות א'-ה'

א' ,ב' ,ד' ,ה' 17:00

א'
כיתות א'-ב'
ג'
גן חובה
אנגלית
א'
כיתות ד'-ו'
להקה
ג'
גן חובה
לגו ורובוטיקה
ג'
אומנות יוצרים/ות מהספרים גן חובה  -כיתה ב'
ג'
כיתות ג'-ו'
אומנות יצירה והנאה
ד'
כיתות א'-ב'
תכשיטנות
ד'
כיתות ג'-ו'
תכשיטנות
ד'
כיתות ד'-ו'
תיאטרון
ה'
כיתות ג'-ה'
משחק מול מצלמה
גיל  10חודשים  -שנתיים ד'
גן עם אימא/אבא

שעה

17:00
17:00
18:15
17:15
17:00
18:15
17:00
18:00
15:30
15:45
09:15

מחיר

₪ 210
₪ 210
₪ 180
₪ 185
₪ 200
₪ 200
₪ 215
₪ 215
₪ 200
₪ 180
 ₪ 40למפגש
 5מפגשים₪ 180 :
₪ 60

מדריך

ויויאנה רזניק
ויויאנה רזניק
טל סונדק
ד"ר לגו
ליאת מנשה
ליאת מנשה
תאיר דומר
תאיר דומר
ספיר מרמלשטיין
יובל קופרברג
עדי שירי

חוגי מבוגרים/ות
שם החוג
פילאטיס

אימונים פונקציונליים עם
התינוק/ת
יוגה
ברידג'
אימונים פונקציונליים
מעגל הנקה

גיל

יום

שעה

מבוגרים/ות
הורים בחל"ד

א'
ג' ,ה'

09:30
09:00

מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
מבוגרים/ות
נשים לאחר לידה

ד'
א' ,ה'
ג'
ג'

20:00
20:30
20:00
10:15

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל'09-9630547 :
דוא"לbeitstudent@ksaba.co.il :

מחיר

₪ 200
 ₪ 120לפעם
בשבוע
₪ 200
 ₪ 35למפגש
₪ 200
₪ 140

מדריך

שירית דרחי
נטלי פישלוביץ
איריס יחיאלי
יוסי
נטלי פישלוביץ
עדי ודניאל
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילה ונוער עציון
רחוב הרב גולד  | 14טל' | 09-7658656 :דוא"לetzion@ksaba.co.il :
מרכז הקהילה והנוער מספק שירותים מהגיל הרך ועד למבוגרים/ות.
במקום פועלים חוגים ,סדנאות ופעילויות במגוון תחומים ,מרחב לנוער וספרייה מגוונת.
ניתן לקבל סיוע ותגבור בלימודים.

ספריית מרכז עציון:

שעות פתיחה :ימים א'-ה' ,בין השעות .19:00-16:00
טלפון | 09-7932055 :מיילetzionlib@gmail.com :
הספרייה מיועדת לילדי/ות בית הספר היסודי וחטה"ב.

חוגים במרכז קהילה ונוער עציון תשפ"ג
הגיל הרך

משחכיף

מקום של כיף ,שלל משחקים והפעלות .בליווי צמוד של מדריכה.

ילדים/ות

ספרייה

ספריית השאלה עם מגוון ספרים לפעוטות ,ילדים/ות ונוער .בספרייה עמדות מחשבים להכנת עבודות.
א' עד ה' 19:00-16:00

מרכז למידה

עזרה בהכנת שיעורי בית ,תגבורים שונים והכנה למבחנים על ידי סטודנטים/ות.

שף/ית צעיר/ה

פעילות חווייתית המחדדת את כל החושים והיכולות של הילדים/ות.

יצירה בהנאה

פעילות חווייתית של הנאה ,בה ניצור יחדיו ונפעיל את הדימיון.

התעמלות קרקע ומכשירים

לימוד יסודות עם דגש על גמישות ,קואורדינציה ,ביטחון עצמי ,כוח ושיווי משקל.

ברקדאנס

התמקדות בתנועה ובזרימה של הרקדן/ית בשילוב חידוד היכולות הפיזיות ופיתוח גמישות ויכולות אקרובטיות.

סטודיו סגול

לגדול בתנועה ומחול (מותאם לציבור הדתי).
ריקוד ג'אז ,היפ הופ ,טרום בלט  /בלט ,מחול יצירתי ומחול מודרני.
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילה ונוער עציון
אורגנית

הוראה אורגנית על ידי מורה מקצועית ומנוסה .מתאים למתחילים/ות ומתקדמים/ות (מועבר בקבוצות קטנות).

כדורגל

אימוני כדורגל לכלל הגילים בהדרכת מאמן מוסמך.

מועדון נוער

מרחב שכולו נוער לכיתות ז'-י"ב :טניס שולחן ,סנוקר ,כדורגל שולחן ,טלוויזיה ענקית ,פינת ישיבה ,פעילויות פנאי
וסדנות בליווי רכזת ההדרכה.

משחק הוגן

נבחרת כדורגל חברתית לנערים/ות השמה דגש על עבודת צוות ,שיתוף פעולה ,פיתוח מודעות לחיים בריאים ,הנאה
וחוויה.

זומבה

שיטת אימון ייחודית המתבססת על ריקוד קצבי הבנוי כאימון בהפוגות .השיטה משלבת שירים קצביים יחד עם
שירים איטיים ומפתיעה את המתאמנים/ות לאורך כל הדרך .רוצים/ות ליהנות מאימון מסוג אחר? זומבה היא ללא
ספק השיטה שלכם/ן.

מבוגרים/ות

פילאטיס עיצוב וחיטוב הגוף

אימון המשפר את היציבה עם חיזוק השרירים ,ומשלב  ,TRXסיבולת ,כוח ומהירות.

יוגה

בואו ליהנות ולהירגע עם אשטנגה יוגה בהנחיית מורה מוסמך.

אימון המוח

בשיטת  :RGRMשילוב של קצב ,תנועה ומוזיקה עם חיזוק הקואורדינציה ,הקשב והזיכרון.

אול אין

תזונה בריאה ואורך חיים בריא בהדרכת תזונאית.
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מרכזים קהילתיים מרכז העיר
מרכז קהילה ונוער עציון
חוגי ילדים/ות
שם החוג
אורגנית

גיל

התעמלות קרקע
התעמלות קרקע
סטודיו סגול
ברקדאנס
מרכז למידה
משחכיף
שף/ית צעיר/ה
יצירה בהנאה
כדורגל
משחק הוגן
מועדון נוער
זומבה

יום

ב' ,ג' ,ד'
גיל  6ומעלה
גן חובה  -כיתה ב' ב'
ב'
כיתות ג'-ה'
ד'
גן טרום חובה -
כיתה י"ב
א' ,ה'
גיל 12-6
א'-ה'
כיתות א'-י"ב
א' ,ד'
גיל 7-3
ג' ,פעם
גיל 8-4
בשבועיים
ג' ,פעם
גיל 8-4
בשבועיים
כיתות א'-ב' /ג'-ד' ב' ,ה'
כיתות ה'-ו' /ז'-ט'
א' ,ב'
כיתות ז' -ט'
א' ,ב' ,ד'
גיל 18-13
ג'
ילדים/ות

שעה

מחיר

מדריך

19:00-16:00
17:15-15:45
18:45-17:15
20:15-16:00

אלה בלצקי 09-7658656
₪ 175/₪ 140
 +₪ 155ביטוח  ₪ 54אורית ספאז'ניקוב
 +₪ 155ביטוח 09-7658656 ₪ 54
אלין 050-7798360
₪ 180

19:00-16:00
19:00-16:00
18:30-16:30
18:00-17:00

₪ 310/₪ 220
 ₪ 60לחודש
 ₪ 10לכניסה
 ₪ 20למפגש

בר מרחביה 050-4422427
דורית 09-7658656
אנה 09-7658656
אנה 09-7658656

18:00-17:00

 ₪ 10למפגש

אנה 09-7658656

19:30-16:00

₪ 200
₪ 210
חינם
חינם
₪ 180

נועם בן שיטרית 054-4286324

20:15-19:15
21:00-18:00
17:15-16:30

אדי 09-7658656
רעות 09-7658656
שקד 050-2229225

חוגי מבוגרים/ות
שם החוג
פילאטיס עיצוב וחיטוב הגוף

גיל

סטודיו סגול  -נשים
יוגה

ד'
+18
ג' ,ד'
+18
ו'
גמלאים/ות ג'
ו'
+18
מבוגרים/ות ב'

אימון המח
אול אין
זומבה
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+18

יום

א' ,ג'

שעה

מחיר

+ ₪ 170/₪ 120 20:45-19:45
ביטוח ₪ 69
₪ 180 21:15-20:15
 20:00-19:00חינם
10:00-9:00
₪ 200 19:00-16:00
 8 ₪ 400 09:30-08:30מפגשים
₪ 180 21:15-20:30

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל' | 09-7658656 :דוא"לetzion@ksaba.co.il :

מדריך

קלאודיה גרלפין 09-7658656
אלין 050-7798360
צ'אמן 09-7658655
טלי 054-5951625
הדר 052-2222609
שקד 050-2229225

מרכזים קהילתיים מערב העיר
מרכז קהילה ונוער לזרוס

רחוב פרוג  | 1טל' | 09-7604180 :דוא"לlazaros@ksaba.co.il :
מרכז קהילה ונוער לזרוס הינו בית פתוח המחבר ומשתף את כל הקהילה .המרכז מציע שירות לקשת רחבה של
אוכלוסיות בכל גיל ,מגוון רחב של חוגים בתחומי אומנות ויצירה ,מחול ,ספורט ,פעילות חברתיות ,תרבותיות ועוד.
המרכז מציין אירועי תרבות וחגים.

ספריית מרכז לזרוס:

שעות פתיחה :ימים א' ,ב' ו-ה' | שעות18:30-16:00 :
מייל | lazaruslibrary@gmail.com :טלפון09-7740489 :
ספרייה ומרכז העשרה לימודית :החלפת ספרים והכנת שיעורי בית ,עמדות מחשב הכוללות אינטרנט.

חוגים במרכז קהילה ונוער לזרוס תשפ"ג
ילדים/ות

מרכז ל"ב

למידה בכיף .פרויקט למידה ייחודי בשיתוף מרכז צעירים בכפר סבא ומדור התנדבות .מלגאים/ות ומתנדבי/ות
הנותנים/ות עזרה בשיעורי בית ,הכנה למבחנים ,בגרויות והעשרה.

ג'ימבורי

מרחב פעילות עם כל מה שהקטנטנים/ות אוהבים/ות.

משחכיף חדר משחקייה

מקום של בילוי וכיף :שעת סיפור ,משחקי קופסה ,משחקי רצפה ,שף/ית צעיר/ה ,יצירה ועוד הרבה כיף.

תנועה ומוזיקה לגיל הרך

בחוג ילדיכם/ן יפתחו כישורי מוטריקה גסה ,ישפרו את הקוארדינציה ,ויתגברו את יכולות הקשב והריכוז.

חוק הייטק – Wintech

בחוג ניכנס לתוך עולם הידע של ההייטק  -נלמד להכיר מה זה שפת התכנות ,נפתח משחקים ,נעצב דמויות ועוד.

אנגלית – The Easy Way

מכון הדרך הקלה ( )Easy Wayמביא לכם חוג אנגלית חווייתי ומהנה המקנה לכם יכולות קריאה ,כתיבה ,אוצר מילים
ודיבור בשיטה קלה ומהירה .מותאם אישית לכל תלמיד/ה ,צעיר/ה או מבוגר/ת.

תכשיטנות

חוג חווייתי בו נפתח ,תוך כדי יצירה והנאה ,מוטוריקה עדינה ,יצירתיות ,מחשבה קדימה ,עבודה בשלבים וסדר.
נעבוד עם מגוון חומרים כמו אפוקסי ,פימו ,פלסטיק ,אקריליק וכלי עבודה שונים .נכין תכשיטים מגוונים ,כגון צמידי
יד ורגל ,טבעות ,עגילים ,סיכות ,שרשרות לטלפון תליונים ועוד .נלמד על החומרים בנוסף לטכניקות יצירת תכשיטים,
סגירות לתכשיט ,כיפוף ועיגול חוטי נחושת ועוד.

מהנדסי/ות הדור הבא  -מדעים

התוכניות מעודדות את הילדים/ות ללמוד לאהוב את הלמידה ומשלבות משחק ,הנאה ואתגר ,לצד העשרת ידיעות
בתחומי המדע ,ההנדסה ,היצירה ,החשבון והרובוטיקה ( ,)STEAMפיתוח חשיבה ,כישורים חברתיים ויכולות
קוגניטיביות .במהלך השיעור הילדים/ות ממציאים/ות ,בונים/ות דגם מלהיב וממונע ,ומשחקים/ות איתו.
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מרכזים קהילתיים מערב העיר
מרכז קהילה ונוער לזרוס
התעמלות קרקע לילדים/ות ולנוער
אוריינות דיגיטלית

בואו לפתח את הידע הדיגיטלי שלכם/ן בשימוש במחשב ,באימייל ,תוכנות אופיס ,כגון וורד ,אקסל ,פאוור פוינט ועוד.

התעמלות למבוגרים/ות

בחוג ירכשו המתעמלים/ות ביטחון עצמי ,התמצאות במרחב ,קורדינציה ,יציבות ,גמישות ,מודעות לגוף ,התמודדות
מול קושי והצלחות!

עולים/ות על הבמה!  -חוג משחק

בחוג נלמד את יסודות המשחק ונפתח כישורים ,כגון ביטחון עצמי ,עמידה מול קהל ,הקשבה וריכוז ,שיתוף פעולה
ועבודה בקבוצה .בסוף השנה הילדים/ות יעלו מופע סוף שנה!

הנחיית אימהות

סדנה הכוללת  6מפגשים .נקבל כלים והדרכה אישית להתפתחות ,שינה ועיסוי התינוק/ת.

פילאטיס נשים

חיזוק שרירי ליבה ,שיפור היציבה ,קואורדינציה ,טווחי תנועה ,שיווי משקל ,הפעלת וחיזוק כל קבוצות השרירים
בגוף ,שיפור מערכת הנשימה ,שיפור תפקוד רצפת אגן ושרירי הבטן העמוקים.

פולקלור תימני

אנחנו מזמינים אתכם/ן להצטרף אלינו בצעד תימני ללהקת מחול תימנית ,בהדרכתה של הכוראוגרפית אסנת
בריידמן-שרעבי ,יוצאת להקת ענבל וכלת פרס שבזי.

אימון המוח

בשיטת  :RGRMשילוב של קצב ,תנועה ומוזיקה עם חיזוק הקואורדינציה ,הקשב והזיכרון.

ריקוד חופשי

לרקוד כי הגוף רוצה והלב מרוצה .מפגש חווייתי של שחרור ,ביטוי אישי ושמחה .מתאים לכל גיל ואין צורך בניסיון קודם.

זומבה

שיטת אימון ייחודית המתבססת על ריקוד קצבי הבנוי כאימון בהפוגות .השיטה משלבת שירים קצביים יחד עם
שירים איטיים ומפתיעה את המתאמנים/ות לאורך כל הדרך .רוצים/ות ליהנות מאימון מסוג אחר? זומבה היא ללא
ספק השיטה שלכם/ן.

קבוצה חברתית לנערות עם צרכים מיוחדים

אימון המוח בשיטת  - RGMעבודה על ריכוז ,קואורדינציה וזיכרון בעזרת קצב ומוזיקה.

התפתחות אישית

כלים יישומיים ומגוונים להיכרות עצמית ,העצמה והבאת איזון למערכת האישית .נלמד כיצד ניתן לצאת מדפוסי
חשיבה והתנהגויות שאינן משרתות אותנו ואיך אפשר להגביר את הבחירה והחופש בחיים .כלומר ,איך אפשר
להגביר את השמחה .מנחה :עמית ליהיא אריכא ,מאמנת אישית בתחום הנפש ,מלמדת התפתחות אישית וחשיבה
הכרתית (לימודי "ימימה").
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מרכזים קהילתיים מערב העיר

מרכז קהילה ונוער לזרוס

חוגי ילדים/ות ונוער
שם החוג
-Wintechחוג הייטק
-Easy wayאנגלית
תכשיטנות
מהנדסי/ות הדור הבא -
מדעים
התעמלות קרקע
(ילדים/ות ונוער)
עולים/ות על הבמה-
חוג משחק
מרכז ל"ב
הנחיית אימהות
קבוצה חברתית לנערות
עם צרכים מיוחדים
משחכיף
ג'ימבורי
תנועה ומוזיקה לגיל הרך

גיל
גיל גן-כיתה ו'
כיתות ג'-ו'
גן חובה  -כיתה ב'
א'
גן חובה-כיתה ו'
כיתות ג'-ה'/גן/א'-ב' א'
גן חובה  -כיתה ב'
כיתות ג'-ו' /ז'-ט'
כיתות ד'-ו'
כיתות א'-ו'
גיל חודש 4-חודשים
גיל 16-11
גיל 6-3
גיל 3-1
גיל 1.5-3

יום
ב'
ג'

שעה
18:00-16:00
17:00-16:00
18:00-17:00
17:00-16:00
19:15-16:15

 ₪ +25 ₪ 190ציוד
₪ 180

ג'

19:15-16:30

₪ 180

שחר זולפין

ד'

17:15-16:30

₪ 170

רגב שדמי

₪ 60
 ₪ 480לסדנה
₪ 260

סטודנטים מבית ברל
הדר בני אברהם
אלעד ברעם

לפי פניות סטודנטים/ות
12:00-10:30
ד'
18:15-17:15
א'
19:15-18:15
א' ,ב' ,ד' 19:00-17:00
א' ,ב' ,ד' 19:00-17:00
17:15-16:30
ג'
18:00-17:15

מחיר
 ₪ 12 +₪ 180ציוד
 ₪ 12 + ₪ 180ציוד

מדריך
אמיתי כהן
אלעד חג'ג'
תאיר דומר
איתי שוסברגר

 ₪ 20כניסה 6 ₪ 90/כניסות
 ₪ 20כניסה 6 ₪ 90/כניסות
לריסה דוידוב
₪ 180
054-8318124

חוגי מבוגרים/ות
שם החוג
אוריינות דיגיטלית
-Easy wayאנגלית
התעמלות קרקע -מבוגרים/ות
פילאטיס נשים
פולקלור תימני
אימון המח
ריקוד חופשי
ריקוד חופשי
זומבה
התפתחות אישית

יום
גיל
ב'
הגיל השלישי
ג'
הגיל השלישי
ב'
הגיל השלישי
א' ,ד'
+18
מבוגרות-הגיל השלישי ב'
ב'
מבוגרים/ות
א'
נשים
ג'
נשים
א'
נשים
ד'
+18

שעה
11:00-10:00
11:00-10:00
11:00-10:00
21:00-20:00
21:00-19:00
12:30-11:30
11:30-10:30
21:00-20:00
22:00-21:00
11:30-10:00
21:30-20:00

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל' | 09-7604180 :דוא"לlazaros@ksaba.co.il :

מדריך
מחיר
 ₪ 500לכל הקורס אמיתי כהן
 ₪ 12 + ₪ 137ציוד אלעד חג'ג'
שחר זולפין
₪ 180
שירית דרחי שמש
₪ 260
אוסי בריידמן
₪ 120
טלי וולקן
₪ 200
אביבה אורדן
₪ 220
אביבה אורדן
₪ 220
₪ 180
עמית ליהיא אריכא
₪ 180
054-7424345

25

מרכזים קהילתיים מערב העיר
מינהל קהילתי שכונות ירוקות -
סביוני הכפר
רחוב סשה ארגוב  | 13טל' | 09-7640764 :דוא"לOrlyPK@ksaba.co.il :
מרכז ייחודי בשכונות הירוקות וסביוני הכפר.
משלב חוגי העשרה ,סדנאות ,אירועים ופעילויות למגוון רחב של גילים ובשיתוף תושבי/ות השכונה .אנו מזמינים
אתכם/ן לקחת חלק ולהיות שותפים/ות בפעילויות המגוונות ולעצב ביחד איתנו קהילה חזקה בשכונות הירוקות
וסביוני הכפר .ייתכנו שינויים בזמני החוגים והפעילויות ,יש להתעדכן במרכז הקהילתי.

חוגים במינהל הקהילתי בירוקות תשפ"ג
"גן עם אימא/אבא"

פעילות חווייתית להורה וילד/ה מגיל לידה ,המדמה שגרת יום בגן .מלווה במשחקים ,שירים ועוד.

שלישי משפחתי

זמן איכות משפחתי ללא מסכים  -פעילויות ,הצגות וסדנאות.

קורסים מקצועיים

בכל סמסטר ייפתח קורס חד שבועי בנושאים מגוונים לגילים שונים ,דוגמת סייבר ,אלקטרוניקה ,בישול ועוד.

חוג וטרינריה

חוג וטרינריה ובעלי חיים  -מעשי ,חווייתי ,חינוכי ולימודי .בעל תוכן וטרינרי אקדמי מותאם לילדים/ות בכיתות א'-ו',
כולל סדנאות רפואיות בשימוש במכשור וציוד וטרינרי אמיתי ומפגשים עם מגוון בעלי חיים.

"צלילי קסם"

מפגש הורים וקטנטנים/ות ,מגיל זחילה עד שנתיים ,בו נוצר מרחב מוזיקלי ותנועתי תוך חשיפה לגירויים ,שירים
ודקלומים.
שם החוג
גן עם אימא/אבא
שלישי משפחתי
"צלילי קסם"
לקטנטנים/ות
חוג וטרינריה
קורסים מקצועיים

יום
ב'

גיל
משלב זחילה עד
שנתיים
ג'
רב-גילי
גיל חצי שנה -שנתיים ד' ,אחת
לשבועיים
ד'
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ו'
א'
רב-גילי

שעה
12:00-09:30

מחיר
מפגש₪ 40 :
 5מפגשים₪ 180 :
 ₪ 25כרטיס
 ₪ 25כרטיס

בהתאם לפעילות
קארין תירוש

18:00-17:00
19:00-18:00
18:30-17:00

 ₪ 240 + ₪ 220ערכה

"קסם הג'ונגל"

החל מ17:00-
18:00-17:00

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
טל' | 09-7640764 :דוא"לOrlyPK@ksaba.co.il :
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מדריך
קארין תירוש

בהתאם לקורס

חופשות ומועדים לשנת תשפ"ג
ערב ראש השנה וראש השנה 25-27/09/2022
ערב כיפור ויום כיפור 04-05/10/2022
סוכות 09-18/10/2022
פורים 08/03/2023
פסח 05-13/04/2023
ערב יום השואה  ,17/04/2023המרכזים ייסגרו בשעה 18:00
וביום השואה  18/04/2023ישובו לפעילות
ערב יום הזיכרון  ,24/04/2023המרכזים ייסגרו בשעה 18:00
וישובו לפעילות לאחר יום העצמאות.
שבועות 25/05/2023
תשעה באב 27/07/2023
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נהלי הרשמה לשנת הפעילות תשפ"ג

 .1שנת הפעילות תחל ב 01/09/2022-ותסתיים ב ,30/06/2023-למעט חוגים שתהיה עליהם הודעה מראש ויסתיימו במועד אחר.
 .2פתיחת חוגים מותנית ברישום ובתשלום של מינימום משתתפים/ות למשך שנת הפעילות.
 .3התשלום עבור החוג יתקיים מראש עבור כל שנת הפעילות.
 .4חישוב עלות החוג מתבסס על סך כל המפגשים בשנה לאחר קיזוז חופשות וחגים.
 .5מרכזים קהילתיים רשאים לסגור חוג שמספר משתתפיו/משתתפותיו הצטמצם לפחות מהמינימום שנקבע.
 .6פתיחת הסדנאות מותנית ברישום מוקדם.
 .7הרשמה מוקדמת והסדרת התשלום אצל המפעיל/ה או היזם/ית במזכירות המרכז.
 .8אין חובת החזר שיעור במידה והחוג התבטל עקב אירוע קהילתי.
 .9במקרה של רישום בין התאריכים 1-15 :לחודש ,בכל חודש ,יחויב בעלות של חצי חודש.
 .10החל מה 31/03/2023-לא יתאפשר ביטול חוג ולא ניתן לקבל החזר ו/או זיכוי.
 .11בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר הגשת "טופס ביטול" למזכירות המרכז .אין אפשרות לביטול חלקי של חודש.
הביטול ייכנס לתוקף לאחר אישור המפעיל/ה והמנהל/ת החל מהחודש העוקב להגשת טופס הבקשה.
 .12ביטול השתתפות מחייב תשלום עבור חודש נוסף ,החל מיום הבקשה לביטול.
 .13הגעת הילדים/ות לחוגים וחזרתם באחריות ההורים בלבד.
 .14אי הגעת תלמיד/ה לשיעור פרטני ,ללא הודעה מראש ,למדריך  24שעות מראש לא מזכה את המשתתף בהחזרת שיעורים
ע"י המורה (למעט מקרי כוח עליון).
 .15מרכזים קהילתיים שומרים לעצמם את האפשרות להחליף מדריך/ה בהתאם לצורך ו/או לערוך שינויים במערכת.
 .16בחוגים ספציפיים בהתאם לצורך /נסיבות יידרש תשלום חד פעמי עבור :ביטוח ,מחנות אימונים ,שימוש בתלבושות,
תפירת תלבושות ,חומרי גלם ,ערכות ,הסעות וכד' .תשלום זה לא יוחזר בכל מקרה במקרה של ביטול השתתפות בחוג.
 .17מרכזים קהילתיים רשאים לסיים את השתתפותו/ה של כל משתתף/ת במקרה של הפרת התקנון ו/או הוראות ההנהלה.
 .18למשתתף/ת זכות להתנסות בחוג באופן חד פעמי .במידה והחליט/ה לא להמשיך לא יחויב/תחויב בגין השתתפות זו
(למעט חוגים ייחודים) .במידה והחליט/ה להמשיך -יחויב/תחויב גם בעבור שיעור הניסיון.
 .19משתתפי/ות הפעילות ייחשבו כאילו קראו ,הבינו והסכימו לתנאי תקנון זה ומתחייבים/ות לפעול בהתאם.
 .20החוגים יתקיימו במהלך כל ימי הלימודים למעט חופשות בתי ספר ,ערבי חגים וחגים ,ימי חול המועד ערבי זיכרון ואסרו חג
וכן ימי שבתון.
 .21יש להגיע לחוג במועד הנקוב או עד  10דקות טרם פתיחתו.
 .22ייתכנו שינויים בימי ובשעות החוגים.
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נשמח לראותכם/ן
מרכזים קהילתיים ברחבי העיר
מרכז קהילתי בית אברהם  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' 09-7654576 :או למיילAvraham@ksaba.co.il :
מרכז קהילתי ע"ש זאב גלר  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' 09-7656132 :או למיילgeler@ksaba.co.il :
מרכז דתי-חרדי  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' 09-7665621 :או למיילKobiG@ksaba.co.il :
מרכז קהילתי ראשונים  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' 09-7657860 :או למיילrishonim@ksaba.co.il :
מרכז קהילתי בית הסטודנט  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' | 09-9630547 :דוא"לbeitstudent@ksaba.co.il :
מרכז קהילתי עציון  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' 09-7658656 :או למיילetzion@ksaba.co.il :
מרכז קהילתי לזרוס  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' 09-7604180 :או למיילlazaros@ksaba.co.il :
מרכז קהילתי אלי כהן  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' 09-7662195 :או למיילelicohen@ksaba.co.il :
מינהל קהילתי שכונות ירוקות  -סביוני הכפר  -לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לטל' 09-7640764 :או למיילorlypk@ksaba.co.il :
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