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הפנינג ספנינג

אנו כאן עבורכם ובשבילכם במוקד העירוני 106 בוואטסאפ: 050-3106106, באתר העירייה וב- 

מובילים בחינוך: בית הספר אוסישקין בכפר סבא זכה בפרס החינוך 
המחוזי לשנת תשפ"ג. בנוסף, כפר סבא מובילה במחוז בשיעור הזכאות 

לבגרות 5 יח"ל מתמטיקה

חדש בעיר מה

הישגים למערכת החינוך בכפר סבא: בית הספר אוסישקין בכפר סבא זכה בפרס 
החינוך המחוזי לשנת הלימודים תשפ"ג. זאת לאחר שיו"ר ועדת פרס החינוך 
למוסדות, רונן כהן, שהודיע על זכיית בית הספר ואף הוסיף כי הוועדה המליצה 

על בית הספר לקבלת פרס החינוך הארצי.
פרס החינוך המחוזי הוא פרס יוקרתי הניתן בגין יוזמות וחדשנות חינוכית, אקלים 
בית ספרי מיטבי ומקצועיות של צוותי החינוך וההוראה, כאשר בחודש ינואר השנה 

הוכרז גן סופית בכפר סבא לשנת תשפ"ב.
הפרס לבית הספר אוסישקין ניתן לאחר בחינת שבעה מדדים שונים: הוראה, למידה 
והערכה; הכלה והשתלבות תלמידים; למידה חברתית רגשית ואקלים מיטבי; פיתוח 
זהות ישראלית במרחב החיים המשותף בישראל; מעורבות חברתית קהילתית; 

קידום שותפות חינוכית עם הורים וקהילה; וחיזוק וקידום הצוות החינוכי.
בשורה זו, מצטרפת לבשורה נוספת השבוע: על פי נתוני הדוח השנתי של "רשת 
ערי מצוינות", ביוזמת קרן טראמפ ובניהול המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל 
אביב – כפר סבא מובילה, יחד עם רעננה, את שיעור התלמידים הזכאים לתעודת 
בגרות הכוללת 5 יח"ל מתמטיקה, בקרב הרשויות הבינוניות והגדולות במחוז 
מרכז. עוד עולה מנתוני הדוח, כי בעוד שהממוצע הארצי של שיעור התלמידים 
הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל מתמטיקה עומד על 16.6 אחוזים, שיעור 
התלמידים בכפר סבא עומד על 32 אחוזים )כפול מהממוצע הארצי(. בנוסף, 
מוקמה כפר סבא, על פי הדוח, במקום השלישי במחוז עם שיעור התלמידים 

הזכאים לתעודת בגרות בחמש יח"ל אנגלית, עם 71.5 אחוזים.
הדוח מוסיף ומפרט גם את נתוני שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת, כאשר 
גם פה מוקמה כפר סבא בשלישייה הראשונה במחוז, תוך שהדוח מצטיין את 

התבלטות העיר בעלייה שנאשמה )25 אחוז( לעומת השנה שחלפה.

"יפה במיוחד"

חנוכה 
שמח!

חוגגים את חנוכה 

סיור ועדת הפרס בבית הספר אוסישקין
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חדש בעיר מה

לראשונה: כפר סבא ורעננה פועלות להקמת רובע תעסוקה משותף, 
שיכלול דיור להשכרה ארוכת טווח ודיור לסטודנטים 

בשורה למפקדות ומפקדים צה"ל בשירות מילואים: שיעור ההנחה 
בארנונה יוגדל

חדש בעיר מה

עיריית כפר סבא מקדמת בימים אלה, 
במשותף עם עיריית רעננה, תוכנית מדיניות 
להקמת רובע עסקים איכותי משותף בגודל 
של כ-835 אלף מ"ר. כ-13% מהשטח יוקצה 
למגורים ויכללו מאות יח"ד, בין היתר דירות 
להשכרה ארוכת טווח ודיור לסטודנטים, 
מוסדות ציבור ומבני חינוך לרווחת תושבים 

שתי הערים.
מדובר בתוכנית שמטרתה תכנון מרחב 
המחבר בין שתי הערים באמצעות רובע 
עסקים איכותי ונגיש בעל מרחב ציבורי בין 

שתי הרשויות, יצור שבילי גישה משותפים ויהווה אזור תעסוקה, בילוי ומגורים, וזאת 
במרחק של 800 מטרים מתחנת המטרו M1 המתוכננת ובסמוך למסוף אוטובוסים 

חדש, רכבת ישראל ולכבישים 4 ו-531. 

עושים כבוד למשרתות ומשרתי המילואים בכפר סבא: בהנחיה ובהובלת ראש 
העיר רפי סער וחבר המועצה אמיר קולמן, המחזיק בתיק הקהילה, אישרה מועצת 
העיר כפר סבא הצעה לסדר להגדלת שיעור ההנחה בארנונה למפקדות ומפקדים 

המשרתים בשירות מילואים פעיל. 
ההצעה שאושרה מתבססת על תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( 
תיקון 2022, המאפשרת לרשות המקומית לקבוע הנחה בארנונה למגורים בשיעור 
של עד 25 אחוזים - למפקדות ומפקדים בשירות מילואים פעיל, כהגדרתם בחוק, 

בהתייחס ל-100 מ"ר משטח הנכס שברשותם. 
יש לציין כי עיריית כפר סבא מעניקה כבר כיום הנחה בארנונה בשיעור של 5 אחוזים 
למשרתות ומשרתי מילואים. בנוסף, כבר בחודש אוגוסט האחרון פורסמו נתונים 
על מתן הנחה בארנונה למשרתי מילואים על ידי מרכז המחקר המידע של הכנסת, 
מתוך 77 רשויות שהשיבו, מוקמה כפר סבא במקום הרביעי המכובד במתן הנחות 
בארנונה למשרתי מילואים, שהוענקו בשנים אלה לכ-3,000 משרתות ומשרתי 

מילואים המתגוררים בעיר.

ראש העיר רפי סער וראש העיר רעננה 
חיים ברוידא. צילומים: עיריית כפר סבא, 

ראובן קפוצ'ינסקי

כפר סבא 2022

מייצגי אור מרהיבים, מופע אש
ופעילויות לכל המשפחה

החל מהשעה 17:00 | מדרחוב ירושלים
19-20/12 שני-שלישי

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

מחלקת

אירועים

במופע זה יש שימוש באורות מהבהבים

בסימן 120 שנה לעיר

תמונה: פסטיבל האורות
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חינוך לפני הכל
עיריית כפר סבא נבחרה לפיילוט של מרכז השלטון המקומי, להרחבת 

מערך הסייעות המחליפות במערכת החינוך
עיריית כפר סבא נבחרה יחד עם עוד 3 רשויות 
מקומיות בארץ, לקחת חלק בפיילוט ייחודי וראשוני 
מסוגו של מרכז השלטון המקומי, להקמת מערך 

סייעות מחליפות לרשויות המקומיות.
הפיילוט יתקיים במסגרת פלטפורמה חדשה 
שהוקמה במטרה לתת מענה מיידי למצוקת כוח 
אדם ברשויות המקומיות, תחת השם "המסייעת". 
הפיילוט, שיוצא לדרך בימים אלה, נועד בין היתר 
לתת מענה למחסור בסייעות בגני הילדים, כאשר 
על פי נתוני מרכז השלטון המקומי, קיים מחסור 

ארצי של כ-3,000 עובדות ועובדים.
הפלטפורמה החדשה מאפשרת קליטת כוח אדם 
איכותי באופן זמני ומיידי, באמצעות שירות טכנולוגי. 
פלטפורמה זו, יש לציין, מצטרפת לקמפיין גיוס 
סייעות וסייעים שפרסמה העירייה, אותו מובילות 
סייעות מהעיר, במטרה לתת מענה מיטבי לכל 

ילדות וילדי הגנים.

בית הספר היסודי ש"י עגנון בכפר סבא זכה בקול 
הקורא להקמת "תינוקייה" – בית גידול של 250 עצי 
ארץ ישראל צעירים. מדובר בפרויקט חברתי-סביבתי, 
בהובלה ובתקצוב של "יוזמת האנרגיה הטובה"  - מיזם 
חברתי לשינוי אקלים, אשר מקדם בין היתר את פרויקט 
"יער אקלים", ובשיתוף אגף קיימות וחדשנות ואגף 

החינוך בעיריית כפר סבא.
במסגרת הפרויקט יקבלו העצים הצעירים שיינטעו 
חום ואהבה מתלמידות ומתלמידי בית הספר במהלך 
השנה הקרובה ולאחר שיגדלו, יועברו לשתילה בכל 

רחבי הארץ. 
"'התינוקייה' היא מיזם סביבתי, חברתי ומקיים שאנחנו 
כעיר ירוקה ומקיימת מעודדים ותומכים בו", מסבירה 
הדס קרואני, רכזת חינוך לקיימות בבתי הספר בכפר 
סבא. "המיזם אף מאפשר לנו, במסגרת עידוד העלאת 
המודעות למשבר האקלים, שיתופי פעולה עתידיים. יש 
לציין כי אנו מפעילים פרויקטים חינוכיים שונים בבתי 
הספר ובגני הילדים, ומלמדים את ילדינו במסגרתם את 

שנדרש לעשות כדי לשמור על הסביבה שלנו".

"תינוקייה" לגידול של 250 עצים צעירים תוקם בבית הספר ש"י 
עגנון, בהובלת המיזם החברתי "יוזמת האנרגיה הטובה"

חדש בעיר מה

מתוך הקמפיין העירוני לגיוס 
סייעות

מקימים תינוקיית עצים. 
התלמידים יגדלו עצים 
שיישתלו ברחבי הארץ. 

עיר שווה

חודש המודעות לאנשים עם מוגבלויות 2022
כולנו שונים. כולנו שווים.

כפר סבא

"יפה במיוחד"
תצוגת אופנה

לאנשים מיוחדים

יום ראשון 11/12 | מרכז הנוער העירוני, רח׳ דוד אלעזר 3

17:30 קבלת פנים
תערוכת ״לחבק את האוטיזם״, יפעת פאר

דוכן בגדי יד שנייה - ״דנדשה״
18:00 פתיחת האירוע

במעמד ראש העיר, רפי סער
בהנחיית דנה דבורין

האירוע בחסות עסקים מקומיים

רין
 ב

יק
ש

מו
ם: 

לו
צי

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: 
Shirah@ksaba.co.il :טל': 09-7640707 | דוא"ל
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חברה וקהילה
הגיל הרך:

פעילות לנוער

שלישי שמח לגיל הרך - נפגשים כל יום שלישי בקניון 
ערים, ברחבת הכיכר ליד גלידה גולדה בשעה 17:00. )לא 

כולל ערבי חג וחגים(.
בתאריך 4/12 תתחיל סדנה בת 10 מפגשים להורים לתאומים 
- כיצד נצליח לגדל כל תאום כאישיות נפרדת ומלאה מבלי 
לוותר על ה"ביחד". הסדנה תתקיים במרכז קהילתי בירוקה, 

בין השעות 21:30-20:00.
משפחה בטוחה - כל מה שחייבים לדעת על הצלת חיים 
במשפחה: טיפול בחנק, החייאה, חום גבוה, פרכוסים ועצירת 
דימום. מפגש חד פעמי בין 4 שעות, תעודה בסיום הקורס.
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים באתר העירייה

מרכז הנוער העירוני, רח' דוד אלעזר 3 
מרכז הנוער הגדול באזור השרון, הכולל האב טכנולוגי, בר לנוער, חדרי יצירה, אולמי פעילות, 
חצר מפנקת ועוד. פתוח בימים א׳, ג׳, ה׳, בין השעות 21:00-17:00. במרכז פועלות קבוצות מנהיגות 

מגוונות אשר נותנות מענה מתאים לכולם.
  

מרכז הנוער קפלן, רח' ירמיהו 6 
מרכז נוער הנותן מענה לשכונות במזרח העיר - בר לנוער, אולם ספורט, חדרי פעילות, ספרייה 
לנוער, סדנאות אפייה, ערבי סרטים ופעילויות נוספות. פתוח בימים ב׳, ד, בין השעות 21:00-17:00, 

לרבות קבוצות מנהיגות מגוונות.

מרכז הנוער בירוקה, רח' סשה ארגוב 13
מרכז נוער במערב העיר, הכולל חדרי פעילויות מאובזרים בשולחנות משחק, אולם אירועים גדול, 
חצר רחבת ידיים ופעילויות נוער מפתיעות. פתוח בימים ב׳, ד׳, בין השעות 21:00-17:00. בכל יום 

שני בשעה 17:30 מתקיימת במרכז סדנת משחק.

גלריה 29, רח' גלר 29
מרכז המוזיקה העירוני לנוער, הכולל חדרי חזרות, אולם הופעות, אולפן הקלטות ועוד. 

פתוח בימים א׳-ה׳, בין השעות 21:00-17:00, כולל קבוצות מנהיגות מגוונות.
1/12 - גלריה הפקות: מפגש מיוחד בנושא הפקה בשעה 19:00 

22/12 - פסטיגליה 2022 - מופע מיוחד של הגלריה 29 בשעה 18:00 – במה פתוחה משירי הפסטיגלים 

חינוך לפני הכל
עיריית כפר סבא תקים אולם ספורט חדש לחטיבת יורם טהרלב 

בשורה לתלמידי ותלמידות החטיבה החדשה: עיריית כפר סבא מקדמת בימים אלה 
את הקמתו של אולם ספורט חדש לחטיבת יורם טהרלב בשכונת הזמר העברי )שכונה 
ירוקה 60(, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא. זאת בהובלתו של ראש העיר 
רפי סער, ולאחר שמועצת העיר אישרה אתמול את פרוטוקול ועדת הכספים העירונית.
חטיבת יורם טהרלב )החטיבה החדשה( הוקמה על ידי העירייה, באמצעות החברה 
הכלכלית לפיתוח כפר סבא, לפני כשלוש שנים והיא מונה כ-540 תלמידות ותלמידים. 
החטיבה, המשתרעת על שטח של 5,800 מ"ר ושלאחרונה הוחלט כי תיקרא על שמו 
של המלחין יורם טהרלב, אף זכתה בפרס רכטר היוקרתי לאדריכלות, בגין עיצובה 

החדשני וחללי הלמידה הייחודיים שבה.
אולם הספורט שצפוי להיבנות בחטיבה, ישרת מאות תלמידות ותלמידים, הן במסגרת 
שעות הלימודים והן במסגרות החינוך הבלתי פורמליות. פרויקט זה מתווסף לפרויקטים 
רבים נוספים בתחום החינוך שמקדמת ומבצעת העירייה זה כארבע שנים כחלק ממהפכת 
החינוך, כאשר רק לפני כשבוע זכה בית הספר רמז המחודש שבמזרח העיר לאות 
האדריכלות 2022, בגין עיצוב ובניית חללי הלימוד החדשניים ושדרוג מבנה עציון הישן.

לאחרונה הסתיימה חלוקת ערכות חירום, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר 
סבא, לכל גני הילדים בעיר. ערכת החירום מיועדת אך ורק למקרים בהם לא ניתן לחמם 

את המזון בגני הילדים ובצהרונים, ובהיעדר יכולת לספק פתרון אחר.
מנהלות ומנהלי הגנים וצוותי הגנים תודרכו שלא לפתוח את הערכות ללא הודעה רשמית 
מפורשת. הערכות מסומנות בתאריך תפוגה, פירוט מוצרים והוראות הפעלה. כל ערכה 
מונה מנות עבור 35 ילדים בכל גן. בגנים אשר בהם ילדים וילדות בעלי רגישויות ו/או 

אלרגיות תסופק מנה אלרגנית בהתאם בנפרד.
בדיקת הערכות מתבצעת על ידי תוכנית "אפונים", האחראית על תזונה בריאה במוסדות 

החינוך בעיר, ומתנהל מעקב אחר תוקף המוצרים ואחר המלאי בגנים.

חלוקת ערכות חירום לגני הילדים בעיר

ערכת חירום לגני הילדים. 

אולם הספורט החדש שייבנה. הדמיה: החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

המחלקה לגיל הרך

פעילויות לנוער
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חברה וקהילהחברה וקהילה

מרכזים קהילתיים
מרכז קהילתי בית אברהם 

21/12 -  מיזם האר את השכונה יוצא לדרך.. צוות מרכז קהילתי "בית אברהם" מזמין אותכם/ן 
להדלקת נרות בבתים המשותפים, בשעה 7:00

 avraham@ksaba.co.il פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7654576 | דוא"ל

מרכז קהילה ונוער הראשונים
5/12 - תיאטרון שיגעון הלביבה השובבה -  בשעה 17:15 , לגיל 3-8, עלות: 25 שקלים 

לילד/ה+ מלווה.
12/12 - הפנינג כיבוי אש לכל המשפחה - בין השעות 18:00-16:00 לכל המשפחה, 

הכניסה חופשית.
25/12 - מסיבת חנוכה לכל המשפחה - בין השעות -16:00 18:30 - הופעת להטוטן קרקס 
אש, יצירה, תיאטרון צליליות, פרסים והפתעות, והדלקת נרות וחלוקת סופגניות. עלות: 10 

שקלים למשתתף.
rishonim@ksaba.co.il  | 09-7657860 :'לפרטים והסדרי נגישות פרטניים: טל

מרכז קהילתי גלר
12/12  - רונו גיבור על ואומן הקצב של הילדים – במופע אינטראקטיבי קצבי מטורף, 

בשעה 17:00, לגיל 3 ומעלה. עלות: 20 שקלים.
12/12 - מר/ גב' סופגנייה – קישוט ופיסול בבצק סוכר, בשעה 17:30, לגיל 6 ומעלה.

15/12 - "צוציקים" – הצגה של תיאטרון אורנה פורת, בשעה 17:15, לגיל 1.5-3.
19/12 - דונאטס מקושט - קישוטי שוקולד לחנוכה, בשעה 17:00, לגיל 5 ומעלה.
geler@ksaba.co.il :פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7654772 | דוא"ל

מינהל קהילתי ירוקות וסביוני הכפר
6/12 – "הגמדים והגחליליות" – תיאטרון צלליות עם נילי פלח, בשעה 17:00, לגיל 3-6. 

עלות: 25 שקלים )הורה מלווה חינם(. 
7/12 - סדנת עששיות – בשעה 17:00, לכיתות א'-ג', עלות: 25 שקלים.

20/12 - סטנד אפ לחנוכה עם אילן וייס – בשעה 19:00, לכיתות ד'-ו', עלות: 20 שקלים.
הפנינג חנוכה לכל המשפחה בירוקה – מופע סילבר שואו, תחנות יצירה ואיפור, הדלקת 

נר משותפת, בשעה 17:00, אולם ש"י עגנון, עלות: 10 שח למשתתפ/ת.
MinheletYarok@ksaba.co.il :פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: 09-7640764 | דוא"ל

מרכז קהילה ונוער לזרוס
 6/ 12 - פעילות התפתחותית עם מדריכת הורים מומחית הדר ביני כהן – בשעה 9:30 

התכנסות ומענה על שאלות, 10:00 טרום זחילה, 11:00 משלב הזחילה עד הליכה.
21/12 - שף צעיר עם ציפי עטרה - הכנת לביבות טעימות, בשעה 17:00, לגיל 5-12, 

עלות: 15 שקלים לילד/ה.
25/12 - מסיבת חנוכה מדליקה לכל המשפחה - בשעה 16:30 תחנות יצירה, חדר 
חושך וחדר בריחה. בשעה 18:00 מופע מרהיב כולל להטוטי אש ואקרובטיקה. עלות: 10 

שקלים למשתתף. 
lazaros@ksaba.co.il :פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: 09-7604180 | דוא"ל

מרכז קהילתי אלי כהן
14/12 - הפנינג חנוכה - בשעה 16:30 סדנה להטבעת מטבעות שוקולד. בשעה 
17:30 הצגה "הסופגנייה שהתגלגלת" וחלוקת סופגניות. לגיל 3-7, עלות: 10 שקלים 

למשתתפ/ת. בשל מצוקת מקום, לא תתאפשר כניסת עם עגלות ילדים.
20/12 - סדנת ציור על קנווס למבוגרים/ות - סדנת ציור על קנווס 

למבוגרים/ות, בין השעות 12:00-9:30, עלות 25 שקלים.
28/12 - סדנת ציור על קנווס לילדים/ות - בין השעות 17:00-15:30, לכיתות 

א'-ד', עלות: 20 שקלים למשתתף.
elichoen@ksaba.co.il :פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7662195 | דוא"ל

מרכז קהילה ונוער עציון
 6/12 - סדנת צביעה חופשית בסגנונות שונים לכבוד החג - בשעה 17:00, גיל 4-8, 

עלות: 10 שקלים. 
13/12 - סדנה תנועתית לקטנטנים ברוח החג עם הילה ברמלי - בשעה 17:30, גיל 

2-4, עלות: 25 שקלים. 
27/12 - מסיבת חנוכה לכל המשפחה - מופע להטוטנות ואורות מרהיב במיוחד, 
סדנאות תיפוף וג'אגלינג בקצב המוזיקה, חדרי יצירה ברוח החג, בשעה 16:30, עלות: 

10 שקלים למשתתף.
etzion@ksaba.co.il :הסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7658656 | דוא"ל

תנועת נוער
צופים

שבט שליט
16/12, יום שישי בשעה 16:00 -"חנוכיף": טקס חנוכה 

שבטי עם המשפחות.
שבט רכס

20-22/12 - טיול חנוכה לדרום הארץ לשכבת י׳ ו-י"א.
19-22/12 - טיול חנוכה לדרום ה/ארץ לשכבת י"ב.

תנועת הנוער העובד והלומד
13/12 - מבצע מכירת נרות לתרומה לגני 

ילדים סטריליים
19-23/12 - טיולי חנוכה לכיתות י׳ למצדה, 

כיתות י"א לאילת וכיתות י"ב לצפון
25/12 - הדלקת נר קהילתית בקנים

תנועת השומר הצעיר,
רח' טשרניחובסקי 96

20-22/12 - ועידה ארצית: סמינר בן שלושה ימים 
לכיתות ט׳-י"ב.

שומריאדה: טקס קבלת חולצות תנועה לשכבת ד׳
תנועת כנפיים של קרמבו, 

רח' זאב גלר 29
07-08/12 - סמינר "יד ושם" לכיתות ח׳ עד י"ב
21-22/12 - טיול חנוכה לשכבה הבוגרת 

לכיתות ח׳ עד י"ב 
תנועת בני עקיבא

 1/12 - הופעות חודש ארגון סניף מרכז
3/12 - שבת ארגון סניף מרכז

10/12 - שבת ארגון סניף יוספטל
21-24/12 - הכשרות שבט השחר

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים באתר העירייה25-26/12 - מסע רפאל סיני
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אזרחיות ואזרחים ותיקים

תחום פיתוח אישי וקריירה:
6/12 – הצטרפו אלינו לחגיגת שבוע היזמות בהרצאה "אנטומיה של מנהיגות". יחד 	 

נפתח את ה-DNA שהופך אנשים למנהיגים. מרצה: שי גל, עיתונאי וכתב "עובדה".

תחום הכנה לצה"ל:
 15/12 - בשעה -19:00 ערב חשיפה לשירות לאומי ואגף התנדבות לצה"ל 	 

תחום תוכן ומעורבות חברתית:
 01/12 - סדנה ליום הגבר	 
 07/12 - "חיוך מיני" – סדנה על מיניות בריאה לצעירים	 
 29/12 - סדנת קוקטיילים לצעירים לכבוד השנה האזרחית החדשה	 

tzeirim@ksaba.co.il :פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7640720 | דוא"ל

חברה וקהילה
מרכז צעירים כפר סבא

הצטרפו אלינו "לכיתה הירוקה" בפארק 
כפר סבא

מפגשים מדי שבועיים במשתלה שבפארק 
העירוני, במסגרת מיזם ייחודי בו תוכלו לגדל 
צמחים, להתאמן בטאי צ׳י וליהנות ממפגש 

חברתי, בהנחיית שי גטריידה.
פרטים והסדרי נגישות פרטניים באתר העירייה

מועצת נשים עירונית
www.kswomen.co.il חפשו אותנו גם ב-  מועצת נשים כפר סבא infowomwn@ksaba.co.il ,09-7649381 :'רחוב המייסדים 31 טל

קהילת הבית לנשים לאחר לידה - מפגשי דצמבר 

קהילת ה"שדות" – קהילה לנשים מחלימות וחולות בסרטן השד

קהילת נשות העסקים

קהילת החממה לשכירות ומנהלות

4/12, יום ראשון בשעה 10:00 - הרצאה בנושא: אוסטאופתיה בתינוקות וילדים. מרצה: פמלה בן 
.O.D עברי, אוסטאופתית

11/12, יום ראשון בשעה 10:00 - הרצאה בנושא: מונטסורי בייבי. מרצה: טל מאור זינגרמן, חוקרת 
חינוך מונטסורי.

18/12,  יום ראשון בשעה 10:00 - מעגל בנושא: נרמול תקופת הלידה. מנחה: נילי מולד פורטיס.
25/12, יום ראשון בשעה 10:00 - סדנת פוטותרפיה לאימהות וקטנטנים מנחה: לישי אלקיים, 

צלמת מקצועית.
*כל המפגשים יתקיימו בבית מועצת נשים, רח' המייסדים 31 

המפגשים מותנים ברישום ובתשלום מראש בדף הקהילה ובאתר העירוני 
לפרטים ושאלות ניתן לפנות למובילות הקהילה: נטע ברסלר ראובני  | רוסלנה קויפמן רבאל 

מחלימה או מתמודדת עם סרטן השד? את לא לבד!
השדות, היא קהילת העצמה וצמיחה הנפגשת אחת לשבועיים ונהנית מסדנאות, 

פעילויות ועוד.
לפרטים נוספים ולהרשמה לפעילויות דצמבר, חפשי אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם: 

"השדות"

25/12 - מפגש דצמבר של קהילת נשות העסקים של 
כפר סבא - בין השעות 8:30-10:30, בית הקפה "צבעים 
בפארק״ בפארק כפר סבא, בהנחיית ימית דהרי ורחלי 

לושי-ברקת.
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים באתר העירייה

5/12 - מפגש דצמבר – יום שני, 19:30 - התכנסות | 20:00 - תחילת המפגש, חדר האומנות 
באשכול פיס, רח׳ הגליל 65, קומת מבואה. נושא המפגש: תקשורת השפעתית-איך להיתפס 

כנכס ולהניע ממשקים, מרצה – שירז כהן גרד.
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים באתר העירייה ובפייסבוק "החממה לשכירות 

ומנהלות" בכפר סבא

לפרטים נוספים, הסדרי נגישות פרטניים לכל הפעילויות: המשרד לקידום מעמד האישה 
simonam@ksaba.co.il | 09-7649381 | פייסבוק מועצת נשים ובאתר העירייה

*ייתכנו שינויים

לומדים בכל גיל
לאחרונה החל לפעול בכפר סבא מיזם ייחודי 
"כיתות ותיקים" בתיכון אורט שמיר בכפר סבא, 
במסגרתו מצטרפים ותיקות וותיקים ללימודים 
בתיכון עם בנות ובני הנוער. מדובר במיזם 
של המשרד לשוויון חברתי, עיריית כפר סבא 
והמרכז להשכלת מבוגרים, הפועל גם בתיכון 
רבין ובחטיבת אלון, שנוער לאפשר חיבור 
מחדש של האוכלוסייה הוותיקה למקצועות בית 
הספר, להפיג בדידות וליצור ממשק חדש עם 
בני הנוער. עד כה הצטרפו למיזם בעיר כ-20 

מיזם כיתות ותיקות בתיכון שמירתושבות ותושבים.

קהילת נשות עסקים

אירועים, פעילויות ופרטים נוספים באתר העירייה, ייתכנו שינויים.12  זמן איכות < דצמבר 2022
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זה רק ספורט

מרוץ הלילה של כפר סבא – חזר ובענק 

שודרג מרכז הספורט אלון 

טורניר חנוכה בכדורגל

חוג חדש באולם אריק איינשטיין" ביודנסה 

טקס הענקת מלגות לספורטאים/ות מצטיינים 

עיריית כפר סבא, באמצעות רשות הספורט העירונית, קיימה בחודש שעבר את מרוץ הלילה 
של כפר סבא ע"ש ניר רוזמרין ז"ל. המרוץ כלל שלושה מקצים: מקצה 2 ק"מ לכל המשפחה, 

מקצה 5.5 ק"מ ומקצה 7.5 ק"מ.
במרוץ לקחו חלק אלפי משתתפות ומשתתפים – ביניהם קבוצות ספורט מאורגנות ורצים 

מכל הארץ, משפחות, בני נוער וילדים. חלק מהמקצה הארוך התקיים בתוך הפארק העירוני, 
באווירה פסטורלית וספורטיבית, כאשר המרוץ כולו כלל הפנינג בסגנון חגיגה לטינית, 

בהנחיית DJ קיקה סמואל, ולאורך כל מסלול הריצה שולבו נגנים מתופפים ורקדנים, ועוד.  
בסיום המרוץ נהנו הרצות והרצים ממופע מוזיקלי עם הזמר איטלו גונזלס והפנינג שכלל 

מופע קרקס ברזילאי, עמדות איפור זוהר ומופע קפאורה. 

בימים אלה הסתיימו עבודות שדרוג מרכז הספורט אלון, 
שהוקם בשנת 1984, לרבות אצטדיון האתלטיקה, מגרש 

הקטרגל ומתקני הכושר במקום. מדובר בעבודות שהחלו לפני 
מספר חודשים, בהובלת רשות הספורט העירונית ובאמצעות 

מינהל ההנדסה העירוני ובשיתוף אגף החינוך, הנאמדות 
בסכום של כ-2.5 מיליון שקלים. במסגרת העבודות, שוקמה 

רחבת הדשא במרכז האצטדיון, הוצבו מתקני אתלטיקה 
תקניים וחדשים, לרבות מסלול ריצה חדשני, והוקם מתחם 

כושר חדיש, לרבות הצללה, תאורה ומשח בלימה.
כמו כן, שודרג מגרש הקטרגל שנמצא במתחם, כאשר כלל 

המתקנים משמשים את תלמידות ותלמידי חטיבת אלון ובית 
הספר ברנר, את ספורטאי מועדון האתלטיקה העירוני ואת 

כלל תושבות ותושבי האזור והעיר כולה.

 יום שלישי 20/12, בהשתתפות כלל בתי הספר לכדורגל בעיר. הטורניר יתקיים ב"", בין השעות 
16:00-8:00, במעמד ראש העיר, רפי סער.

שיטה להתפתחות אישית ואנושית באמצעות מוזיקה, תנועה ומפגש אנושי, ימי שני בין השעות  
19:30–21:00 פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: יאיר אלחי, טל': 050-9740434. ההרשמה 

באתר העירוני.

יום שני  12/12, באודיטוריום ספיר. בטקס, המתקיים זו השנה ה-24, יחולקו ל-73 ספורטאים 
וספורטאיות מצטיינים בענפים אישיים, אשר זכו באחד מהמקומות הראשונים באליפות ישראל או 

הישגים בין-לאומיים.

מרוץ הלילה של כפר סבא. צילומים: רמי זרנגר 

מרכז ספורט אלון לאחר השדרוג

זה רק ספורט

הפנינג ספינינגהפנינג ספינינג

בפארק העירוני
יום שישי 30/12

האירע יתקיים בפארק כפר סבא, כניסה מ"שער האצטדיון"
מספר המקומות מוגבל | במידה ויירד גשם האירוע יידחה לתאריך 6/1/23

יש להגיע חצי שעה לפני השיעור להחתמה על הצהרת בריאות

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
davidg@ksaba.co.il | 09-7640838 רשות הספורט העירונית

מקצה 1 08:30
בהדרכת 

אסתר ויטנברג // ויקי לוי

מקצה 2 09:45 
בהדרכת 

שרון לוי מלמד // מורן צמח

מקצה 3 11:00
בהדרכת 

קרן רוזנבלט // יהודה שפיר

מקצה 4 12:00
מיועד לאנשים
עם מוגבלויות

בהדרכת יהודה שפיר

משתתף מים לכל שי ובקבוק

עלות: 20 ₪ למשתתף/ת | ללא אפשרות להחזר כספי

הרשמה באתר העירוני > לשונית הספורט 
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מופעי סטנדאפ:

הצגות ילדים/ות

היכל התרבות

מהרו להירשם ולהבטיח את מקומכם: 6775* 
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים לכל המופעים באתר העירייה ובאתר היכל התרבות

2/12 - "שישי מהסרטים" - בשעה 9:30, אודיטוריום בית ספיר - לפני 
הסרט תתקיים הרצאה מפי זיו אלכסנדרוני, מרצה לקולנוע.

7/12 – "הללויה לגוספל" - בשעה 20:30, היכל התרבות - 
מיטב "להיטי" הגוספל, בביצוע הזמרת מוניק תומאס.

10/12 - בימת הזמר- דורון מזר - בשעה 21:00, אודיטוריום בית 
ספיר - דורון מזר חוזר במופע נוסטלגי עם מיטב השירים האהובים.

11/12 - "תפוחים מן המדבר" - בשעה 20:30, היכל התרבות - 
מחזה רומנטי.

22/12 - "אלוף העולם" - בשעה 20:30, היכל התרבות - מחזה רומנטי.
24/12 - הפרויקט האפרו-קובני במחווה לצ'יק קוריאה - בשעה 

21:00, אודיטוריום בית ספיר
26/12 – רסיטל שני גיל שוחט - בשעה 17:00, אודיטוריום בית 
ספיר - ביצוע בכורה לגרסה חדשה לקונצ׳רטו לפסנתר מאת המלחין 

הנורווגי אדווארד גריג.
28/12 - "אפס ביחסי אנוש" - בשעה 20:30 וב-29/12 בשעה  20:30, 
היכל התרבות - קומדיה מוזיקלית מרגשת על שלוש חיילות במשרד 

שלישות בבסיס צבאי נידח.

2/12 – אבי נוסבאום, בשעה 22:00, אודיטוריום בית ספיר
8/12 – יוסי גבני, בשעה 21:30, אודיטוריום בית ספיר

16/12 – ארז בירנבוים, בשעה 22:30, אודיטוריום בית ספיר

3/12 – "הדייג ודג הזהב", בשעה 11:00, היכל התרבות
6/12 – "תיבת נח" – מחזמר לחנוכה, בשעה 17:30, היכל התרבות

8/12 – "הצגה של משפחה", בשעה 17:30, היכל התרבות
17/12 – "הדחליל, סבא אליעזר והגזר", בשעה 11:00, היכל התרבות
18/12 – "סיפור הנס" – הפקה מיוחדת לחנוכה, בשעה 17:30, היכל 

התרבות
25/12 – סינדרלה, בשעה 11:30 ובשעה 16:00, היכל התרבות

12/12 – מסביב לעולם ב-80 יום, בשעה 17:30, היכל התרבות

ההיכל
כפר-סבא

מופע "הללויה לגוספל"

ההצגה תפוחים מן 
המדבר

מופע "אלוף העולם"

ההצגה אפס ביחסי 
אנוש

תרבות ופנאי >>

>>
>>
>>

פסטיבל UNDERCOVER  חוזר!

יום שלישי, 13/12

יום רביעי, 14/12

יום חמישי 15/12/22

בעקבות ההצלחה בשנה שעברה, פסטיבל 
"Undercover" חוזר בחגיגת מוזיקה מהארץ 
ומהעולם. בין התאריכים 13-15/12 יתקיים 
פסטיבל Undercover בפעם השנייה בכפר 
סבא, ויכלול שלושה ימים של חגיגת מופעי 
מחווה ליוצרים הכי טובים בארץ ובעולם, כאשר 
השנה תתקיים גם סדרת מופעים לילדים ולכל 

המשפחה באודיטוריום. 
בפסטיבל השנה יעלו על הבמה מחוות ליגאל 
בשן, עוזי חיטמן, דני סנדרסון, זוהר ארגוב, 
להקות אבבא וקווין, נעמי שמר, אהוד מנור, 
וולט דיסני, פיל קולינס ולהקת ג'נסיס, אריתה 

פרנקלין, קרול קינג ואדל.
הפסטיבל מתקיים ביוזמה ובהפקת החברה העירונית לתרבות הפנאי ובתמיכתם של משרד 

התרבות והספורט.

שרים יגאל בשן ועוזי חיטמן - להקת "אינדי ילד טריו" במופע מיוחד, בשעה 17:30, אודיטוריום 
בית ספיר. מחיר: 50 שקלים.

דני סנדרסון והלהקה – מופע עם מיטב הלהיטים מכל הזמנים של כוורת, גזוז ולהקת דודה. 
בשעה 20:30, היכל התרבות. מחיר: 105 שקלים.

"פרפרים בראש"- מחזמר מקורי לכל המשפחה, עם שירי נעמי שמר, בשעה 17:30, אודיטוריום 
בית ספיר. מחיר: 50 שקלים.

"חלומות שמורים"- שרים אהוד מנור, עם הזמרים המובילים בישראל. בשעה 20:30, היכל 
התרבות. מחיר: 115 שקלים.

הפרח בגני- הזמרת ליאורה פדלון במחווה לזוהר ארגוב, בשעה 22:15, מבואת היכל התרבות. 
מחיר: 25 שקלים.

אגדה של פסנתר- אוהד חיטמן בשירים הכי יפים של דיסני. אורחת: עדי ביטי. בשעה 17:30, 
אודיטוריום בית ספיר. מחיר: 50 שקלים.

 "קרניבנד" ותזמורת סימפונט רעננה במחווה ללהקות  ABBA & QUEEN. בשעה 20:30, היכל 
התרבות. מחיר: 145 שקלים.

"עוד יום בגן עדן" - מחווה לפיל קולינס בהפקת מקור מיוחדת. בשעה 22:30, מבואת היכל 
התרבות, 25 שקלים

/https://www.undercover-fest.co.il :כל הפרטים בדף הפסטיבל

 kupa@ksaba.co.il :פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: טל' 6775* | דוא"ל

פסטיבל אנדקאבר כפר סבא
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ראשון 25/12 | "מחול של צלליות"
יצירת תיאטרון צלליות בתוך מצע ייחודי ב-2 
סדנאות: סדנת צילום אנלוגית וסדנת אמנות.

שעות: 12:30-10:00 | גיל: 6 ומעלה | מחיר: 80 ₪ 
ילד/ה + מלווה 1 חינם

הבית לאוהבי אומנות וקיימות

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
artk@ksaba.co.il :טל': 09-7604186 | מייל

חנוכה ב- 
שלישי 20/12 | "לצייר באור" – 

פוטוגרמה
יצירת פוטוגרמה במעבדת צילום אנלוגית שחור לבן.
שעות: 12:00-10:00 | גיל: 6 ומעלה | מחיר: 60 ₪ 

ילד/ה + מלווה 1 חינם

 בכל הפעילויות: מפגש שיח בו נכיר אמנים/יות ומהארץ והעולם | יצירה בסדנה | 
משחק והתנסות בעולם המייצבים האינטראקטיביים

שני 26/12 | "להאיר את החושך"
יצירת סביבה לילית על גבי מצע קרטון ייחודי

שעות: 12:00-10:00 | גיל: 6 ומעלה | מחיר: 60 ₪ 
ילד/ה + מלווה 1 חינם

חמישי 22/12 | "אור וצבע" – תמונת 
ויטראז'

יצירת תמונה דמוית ויטראז' בשכבות של שקיפות וצבע.
שעות: 12:00-10:00 | גיל: 6 ומעלה | מחיר: 60 ₪ 

ילד/ה + מלווה 1 חינם

>>

>>

חוגגים חנוכה עם הקונסרבטוריון

הספרייה העירונית

הקונסרבטוריון העירוני יציין את הדלקת נר ראשון של 
חנוכה בטקס חגיגי ומיוחד בהשתתפות ראש העיר רפי 
סער ומכובדים נוספים, מאות תלמידים מתזמורות: 
נשיפה, קשת, מקהלות והרכב "שווים". הדלקת נר 
הראשון של חנוכה תתקיים ביום ו׳ 23/12 בשעה 
12:00, ברחבת קריית ספיר, עם משפחות התלמידים 

והתלמידות ברחבת קריית ספיר.
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים יפורסמו 

באתר העירייה

שעת סיפור בשעה 17:00 לגיל 3-6 בחדר הרצאות ספרייה מרכזית:
6/12 - נס פך השמן

13/12 - סופגנייה מגרגר חיטה 
20/12 - הלביבה שהתגלגלה 

27/12 -מר עכבר לא נשאר
ספריית המבוגרים, באודיטוריום בית ספיר:

21/12 - כוחה של המילה בשירים, בשעה 19:00 - אלכסנדר פן, 50 שנה למותו – בשירה, שיח, 
משחק, קריאה ונגינה  אורחת: סינילגה אייזנשרייבר-פן, בתו של אלכסנדר פן

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים באתר העירייה

הדלקת נר ראשון של חנוכה בשנה 
שעברה
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>>

>>

20  זמן איכות < אוקטובר 2022

בית התרבות ע"ש רייזל<<
"מהו ליבה של עיר" תערוכה בגלריה העירונית - 17/12 , בשעה 11:00, שיח גלריה 

"מעגל החיים" גינת לירן - בבית האומנים.
7/12 - פתיחה בשעה 19:00

10/12 - הרצאתה של הדסה גורוחובסקי - "על מגירות ומזוודות באומנות״.
17/12 - שיח גלריה עם האומנית והאוצרת

24/12 - סדנת פיסול עם בקבוקי פלסטיק, דבקים וחומרים שונים
31/12 - הרצאתה של מיכל זהבי- "נעים להכיר את מיסטר ליר" 

צייר ומשורר.

"הקשב הצלמת" - תערוכה באכסדרת בית ספיר
פתיחה: 8/12/2022 בשעה 20:00

חוגים ופעילות בבית רייזל:
הרצאות בוקר בנושאי ספרות עם יעל גורי והרצאות בנושא 
היסטוריה עם ד"ר ענת גואטה. סדנאות לפיסול בחומר, רקמה, 
לימוד נגינה בגיטרה, התעמלות, יוגה, ספרדית, מפגשי מקהלות 

וסדנאות ללימוד ציור בבית האומנים. 

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: בית רייזל, טל': -09
 btarbut@ksaba.co.il | 7649303

עיר שווה

חודש המודעות לאנשים עם מוגבלויות 2022
כולנו שונים. כולנו שווים.

כפר סבא

 4/12 - אירוע פתיחה -הרצאה ליהיא לפיד - עיתונאית וסופרת בסיפורה האישי על 
להיות אישה ואימא, בשעה 20:00 | הוט סינמה- אושילנד

 6/12 - הרצאה של הביטוח הלאומי -זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלויות. 
בשעה 18:30 | בית רייזל, רחוב גאול 12

 11/12 – "יפה במיוחד" - תצוגת אופנה לאנשים מיוחדים - מרכז הנוער העירוני, בשעה .18:00

שוויון בסלון – הרצאות במספר מוקדים בעיר על ידי אנשים עם מוגבלות או 
קרובי משפחה, המספרים/ות את סיפורם/ן האישי.

שוויון בסלון - מועדון גמלאים, רח׳ נחשון 9 - מרצה שירה אורנשטיין	 
שוויון בסלון - מועדון סירקין, רח׳ טשרניחובסקי  -103 מרצה אפרת עזרא	 
שוויון בסלון - 28/12, באווירה ביתית ומאפשרת -  יפעת פאר, צלמת ואמא מיוחדת 	 

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים יפורסמו בהמשך באתר העירייה

15/12 - ערב הכנה לצה"ל למקבל פטור מסיבות רפואיות 15/12/2022-| מרכז צעירים
21/12 - טיול לירושלים למשפחות מיוחדות – פרטים מדויקים יתפרסמו בהמשך

29/12 – הרצאה של סימה שבת – סיפורה של התמודדות – אהבה גדולה ובחירה אופטימית

orlyd@ksaba.co.il | 09-7641145 :לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים
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הרצאה למובילי התנדבות בנושא: "ההתנדבות החדשה" מבית המועצה 
הישראלית להתנדבות.

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: מרינה שיפרין | 09-7641109 | 
marinas@ksaba.co.il

המרכז החל בפעילותו ואתם מוזמנים ומוזמנות ליצור עימנו קשר לקבלת 
פרטים ומידע בנוגע לגישורים פרטניים ותהליכי בניית הסכמות.

gishur@ksaba.co.il | 09-7641149 :פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים

סדנת "חוסן" חווייתית ומשתפת לבנות משפחה מטפלות בה תוכלי ללמוד 
ולתרגל מיומנויות וכלים מעשיים לפיתוח ה"חוסן" האישי וההתמודדות עם 

חוסר איזון גופני ורגשי, מחשבות ודאגות טורדניות, ומצבי של אי ודאות. 
הסדנה תתחיל בתאריך 29/11/22 | 8 מפגשים בימי ג׳ | בין השעות 16:30 ל-19:00

חוסן אישי לאזרחים ותיקים - 
נערכים לחורף - קר בבית? מדליקים חימום? חימום בטוח, מציל חיים!

רצוי לחמם באמצעי חימום כגון מזגן או רדיאטור שיותר בטוחים לשימוש. 	 
השימוש במפזר חום, תנור סלילים וסדין חשמלי מסוכן ואינו מומלץ.

חשוב להרחיק תנורי חימום מבגדים, מגבות או כל חומר דליק.	 
אין להשאיר תנורי חימום פועלים ללא השגחה, או בזמן שינה.	 
מומלץ להתקין גלאי עשן שיתריע בזמן אמת. 	 

את/ה פורש/ת בקרוב או פרשת לאחרונה מהעבודה? בואו לתפוס מקום 
ב"סדנת חוסן לפורשים/ות" הבאה: 

פרטים, הרשמה והסדרי נגישות פרטניים:
glendag@ksaba.co.il  |050-6613487

סדרת הרצאות לבני משפחה מטפלים - הרצאה מס' 5  13/12/2022 – "הגישה 
הפליאטיבית כהשקפת עולם וכבסיס להחלטות" מרצה: גב׳ עינב סתיו, מנהלת 

קשרי קהילה של צבר רפואה בשרון. ההרצאות מתקיימות בין השעות -20:30
19:00, במרכז יום רח׳ אז"ר 47 | לפרטים: אלינה 09-7945108

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים: המחלקה לטיפול באזרחים 
i-revacha@ksaba.co.il | 09-7641131 ,ותיקים

התנדבות

מרכז גישור ודיאלוג בקהילה 

אזרחים ותיקים

שירותים חברתיים קהילתיים

המינהלת להתחדשות עירונית כפר סבא מזמינה אתכם ואתכן לפנות אלינו להתייעצות ולקבלת 
סיוע וליווי בכל הנוגע לפרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38, פינוי בינוי).

מינהלת התחדשות עירונית
עיריית כפר סבא | מינהל הנדסה

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את הארכת
תוקף תמ"א 38 בשנה – עד אוקטובר 2023

תושבות ותושבי כפר סבא

לכן חשוב לנו להזכיר -

חותמים רק אחרי
שמתייעצים!

אתר המינהלת התחדש! חפשו: אתר מידע הנדסי כפר סבא >> מינהלת התחדשות עירונית
minhelet@ksaba.co.il | 09-7901631 :לתיאום פגישה ולהסדרי נגישות פרטניים

כשמתעניינים בקידום התחדשות עירונית:

רק לאחר מילוי השלבים המוצגים, מומלץ להיכנס למו“מ עם יזמים

1
מסמיכים

נציגות
דיירים/ות

2
בוחרים

עו“ד
דיירים/ות

3
מתייעצים

עם 
המינהלת
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לשכת ראש העיר
טל’ 09-7649100

rafis@ksaba.co.il

מינהל כספים
טל’ 09-7649127

merik@ksaba.co.il

ארנונה וגביה
טל’ 09-7649142

I-Gvia@ksaba.co.il

דוברות והסברה
טל’ 09-7649151

orv@ksaba.co.il
מבקר העירייה
טל׳ 09-7649121/2

neziv_tlunot@ksaba.co.il

פיקוח ואכיפה
טל’ 09-7651353

hanaya@ksaba.co.il

אגף החינוך
טל’ 09-7649284

pnyothinuch@ksaba.co.il
מינהל הנדסה
טל’ 09-7649166

pnyothandasa
ksaba.co.il@

חזות העיר
טל’ 09-7636650

mashlat@ksaba.co.il

קיימות וחדשנות
טל’ 09-9745259

pnyotkayamot@ksaba.co.il

מורשת ישראל
טל’ 09-7649226

החברה לתרבות הפנאירח' ויצמן 135, כפר-סבא
טל’ 09-7640881

pnyottarbut@ksaba.co.il 

שירותים חברתיים - 
קהילתיים

טל’ 09-7641111
i-revacha@ksaba.co.il

קהילה וחברה
טל’ 09-7640801

noar@ksaba.co.il

רשות הספורט
טל’ 09-7640837

pnyotsport@ksaba.co.il אגף תרבות
טל׳ 09-7640802

merkazs@ksaba.co.ilקידום מעמד האישה
טל’ 09-7649381

talir@ksaba.co.il

תוכנית אמצע הדרך
טל’ 09-7640730

hadasu@jdcnet.org משאבי אנוש
טל’ 09-7901600 

pnyotmashabienosh
ksaba.co.il@

אגף ביטחון
טל’ 09-7649236

רח' ויצמן 136, קומה 1
מועצה דתית
טל’ 09-7905600

datitks@gmail.com

קליטה ועלייה
טל׳ 09-7640839,

svetlanad@ksaba.co.il

הלשכה המשפטית
טל’ 09-7649356

רח' ויצמן 135, כפר סבא

תכנון אסטרטגי
טל’ 09-7649273

smadare@ksaba.co.il

קידום הבריאות
טל’ 09-7669766

sharong@ksaba.co.il
מניעת סמים ואלכוהול

טל’ 09-7679344
Shanic@ksaba.co.il

בטיחות בדרכים
טל’ 09-7636597

sigals@ksaba.co.il

שירותים וטרינריים
טל׳ 09-7727902,

09-7722158
Vet-serv@raanana.muni.il

רכש ומכרזים
טל’ 09-7649192

orah@ksaba.co.il

ש”יל ייעוץ
טל’ 09-7669393

shil2@ksaba.co.il

להסדרי נגישות פרטניים לכל אגף/יחידה ניתן לפנות למייל + טלפון המופיעים כאן

@

העירייה
לשירותך
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