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סבא-מוזאון כפר



מוזיאליתפעילות



תערוכותפתיחת
רחבקהלהמשפחהכלאיש1810ס"כפמוזאון



היסטורייםגניםשימורכנס
מקצועיאיש320ס"כפמוזאון

מורשתאתרילשימורהמועצה
בישראל

בר אילן' אונ



הלאומיתהספריה-אזפרויקט
הספרייה הלאומיתמבוגריםאיש4,500ס"כפמוזאון

https://kfarsaba.keysofthost.com/


קפלןצלםבכורההקרנת
הטלוויזיה הקהילתיתמבוגריםאיש60ס"כפמוזאון



קהילתית-עירוניתפעילות



הקהילהלמעןפעילות
ס"עיריית כפמשפחותמשתתפים11,900העיררחבי



שנה למדינה70-ס ו"שנה לכפ115–טנגו כפר סבא 
ס"כפעירייתהמשפחהלכלמשתתפים1,500העיררחבי



הולדתימי
קהל רחב5-10גיל איש765ס"מוזאון כפ



קייטנות
קהל רחב5-11גיל משתתפים477ס"מוזאון כפ



הזכוכיתואומנותקליעה, צילום-למבוגריםקורסים
רחבקהלמבוגריםאיש170שימורואתרימוזאון



וסיוריםסדנאות
קהל רחבכל הגילאיםאיש13,500העירורחבימוזאון



גנאלוגיה
העמותה הישראלית  -ם"עילמבוגריםאיש 710מוזאון

לחקר שורשי המשפחה



במוזאוןשבתהפנינג 
הגןגן מנשה ו

הארכיאולוגי
קהל רחב5-11גיל משתתפים1,010



ולדאליהנצחתאירוע-בעקבות האדם הראשון 
ולדמשפחת המשפחהלכלמשתתפים860ס"כפמוזאון



היוצרבית
ס"כפעירייתהמשפחהלכלמשתתפים400ספירקריית



הראשונההעולםלמלחמתשנה 100עיוןיום
בישראלמורשתאתרילשימורהמועצהמבוגריםאיש320סבאכפרמוזאון

I-הע"מלחההעמותה למורשת 



חינוךפעילות 



הליבהתכניתלפיכיתותביקורי
השימורואתרימוזאון

העירוניים
הספרבתייסודיאיש 19,000



הציונותחידון
חינוךמחלקתהמשפחהלכלאיש 300מוזאון



נבוןאופירהמחוננים
נבוןאופירה'ה-'גכיתהאיש310ס"כפמוזאון



והומינרהאוצרמשקהראשוניםשבילעמדתחנוכת
ס"כפעירייתמבוגריםאיש80האוצרמשק



הבארבית
תרבותאגףהמשפחהכלאיש 1,701הבארבית



ח"של
ח"שלמוריחטיבות בינייםמשתתפים1,220מוזאון



ל"מלכפר
בתי ספריסודימשתתפים1,200ל"מלכפרמוזאון



חינוךפורום
המועצה לשימור  מבוגריםאיש25מוזאון

אתרי מורשת

התנדבותחברתיתבגרות
משרד החינוךתיכוןאיש20שימורואתרימוזאון



אתראימוץ
הספרבתיחטיבה-יסודימשתתפים1,390השימוראתרי



המדעניםליל
הפתוחה'האונהמשפחהלכלאיש 600סבאכפרמוזאון



בדיגיטלסיכום פעילות מוזאון 
Corona Days 16.3-14.5



פייסבוק

מספר פוסטים שפורסמו

51

מספר אנשים שנחשפו  
לפוסטים

13,424

מספר שיתופי פוסטים

45

מספר לייקים לפוסטים

246
לייקים חדשים לעמוד  

מוזאון 

42

לייקים לעמוד המוזאון  

2,057
מספר סרטונים-וידאו 

4

בוידאומספר צפיות 
740

בוידאומספר צפיות 
מוזאון בעמוד עירייה

3,700



פוסטים מובילים-פייסבוק

צפיות737צפיות870צפיות1,049



פוסטים מובילים המשך-פייסבוק

צפיות443צפיות446צפיות623



אתר מוזאון  

4: מספר סרטונים●
390: מספר צפיות●

2,022: כניסות משתמשים ייחודיים●
כרטיסים238: רכישות כרטיסים●
12,389: מספר דפים נצפים●

יוטיוב

פאזלים  
היסטוריים

תושבים שיחקו59

תושבים סיירו297סיור וירטואלי



דיוור ניוזלטר מוזאון

לרשימת הדיוור  ניוזלטרים8בתקופת הקורונה נשלחו ●
תושבים רשומים1,283–של המוזאון 

3,970: נפתחו●
297: הקליקו●
בממוצע25%: אחוזי פתיחה●



בשימור ' סיום שלב א
הגן הארכיאולוגי

עמדת שביל ראשונים 
חדשה בקולנוע עמל

המשך-ארכיון 
סריקת  

מסמכים  
היסטוריים

הפקת סרט חדש בית הספר של החופש הגדול
בבית הבאר

סיורים בשביל הראשונים יולי שמח בגנים שימור גן מנשה תערוכה חדשה

2020-2021תכנון פעילות ? מה הלאה



2020>> סיכום שנה 



המוזיאליהתחום 
הארכיאולוגיהגןבפיתוח'בשלבקידום1.
הארכיאולוגיבגןהפסיפסרצפתשחזורתחילת2.
והתורמיםהעירונייםהגורמיםכלבשיתוףמנשהבגןיופהביתשיפוץתכנוןקידום3.
מנשהגןנופישימור4.
מנשהלגןתורםתיקועיצובתכנון5.
העירוניתהשימורתכניתקידום6.
הבארבביתהכחולהשלטהחלפת;האוצרבמשקמורשתאתרילשימורהמועצהשלכחולשלטהתקנת7.
עמלבקולנועהראשוניםשבילתחנתהקמת8.
סבא-כפרעירייתבשיתוףמוזאליכחללהעירונייםהמודעותבלוחותשימושהעושותרחובתערוכות3שלסדרה9.

אלקטרונידיוורלמערכתהמוזאוןניוזלטרהעברת10.

ופרוטוקוליםמסמכיםשללציבורושקיפותהמרכזייםהשימורלאתריהמוזאוןבאתרמידעדפיפתיחת11.

למוזאוןאינסטגרםחשבוןפתיחת12.

"בית-מוזא"הקורונהבימיהדיגיטלפעילותתחתלייןאוןוירטואלילסיורהקבעתערוכתהנגשת13.

המוזאוןבפייסבוקוידאובהדרכת"היוםועדמאזהדבורה–הכיווניםלכלעפים"המתחלפתהתערוכההנגשת14.



.  לוח מודעות עם כרזות סרטים שהוקרנו בקולנוע עמל

.כפר סבא, רחוב הרצל

. כפר סבא, רחוב ויצמן. כרזות היסטוריות מימי המושבה

.משחק טרויה אינטראקטיבי על גבי לוחות מודעות ברחובות העיר



כפר סבא, גן ארכיאולוגי, "עונות שנה"שיחזור פסיפס 

כפר סבא, גן ארכיאולוגי, אנטילייהשיחזור באר 



תחום החינוך
השרוןובאיזורבעירהחינוךלמערכתהמוזאוןתכניותושיווקפרסום1.
ליסודיהחינוךתכניותקטלוגעדכון2.
הקורונהלמגבלותבהתאמההעירברחבימורשתלאתרימוזאליות-חינוכיותתכניותפיתוח3.
באתרספרבתיופעילויותאתראימוץתכניות–מנשהגןשימור4.
ההדרכהלצוותהשתלמויותשתיקיום5.
הראשוניםובשבילבמוזאוןספרבתיביקוריקליטת6.
אוסישקיןס"ביעבור"המרחביםארבעתבית"תכנית7.
הילדיםבגנישמחיוליבתכניתהשתתפות8.
א"תשפבתחילתהחינוכיהצוותבידודעםעגנוןי"שהספרבביתתמיכה9.

ישראלללקטהתנובהוהעברתאלוןחטיבתי"עמנשהבגןהדרפירותקטיף10.

אלוןחטיבת'חשכבתי"עהראשוניםשבילאימוץ11.

סבאכפרמהדמוקרטיג"יכיתהתלמידי-חישוףועבודותמנשהגןשימור12.



.הדבורה מאז ועד היום, "עפים לכל הכיוונים"ביקור תלמידים בתערוכה 

מוזאון כפר סבא

כפר סבא, אן'סיור תלמידים במתחם הח

כפר סבא, גן מנשה, קטיף תפוזים, חטיבת אלון



תחום התרבות
נלווהעירוניוסיור"1929-1981קפלן.דפוטו"ההיסטוריהתמונותאלבוםושיווקהפקה,עריכה,כתיבה1.
במקוםהקרנהמערכתוהתקנת"הבארבית"לאתרחדשסרטוןהפקת2.
הסגולהתולמגבלותבהתאםוהחגיםבחופשיםסדנאותסדרותקיום3.
,היסטוריותתמונותעלהמבוססיםפאזלים,טריווייהשאלוניהכוללת"בית-מוזא"דיגיטלפעילותהקמת4.

ועודמנשהמגןיוגהשיעורי,הקבעבתערוכתוירטואליסיור
אדרעדיהצלמתבהדרכתמנשהבגןטבעצילוםקורס5.
בית-מוזאתחת29מגלריהלמשפחותמוזאוןסדנאות6.
הילדיםבגנישמחיוליבתכניתהשתתפות7.
המשפחהלחקרם"עילעמותתבשיתוףהגנאלוגיהבנושאלמבוגריםהרצאותסדרת8.
פניםגורמיבשיתוףהגןשלוהשיקוםהשימורמתהליךכחלקמנשהבגןעירוניבשבטו"טאירועתכנון9.

.בעירוחוץ
משפחותלאירועיהמוזאוןשלווטסאפקבוצתפתיחת10.



2021<< תכנית עבודה 



המוזיאליהתחום 
הארכיאולוגיהגןבפיתוח'גשלבקידום1.
הארכיאולוגיבגןושילוטתערוכהוהקמתתכנון2.
הארכיאולוגיבגןהפסיפסרצפתשחזורסיום3.
מנשהגןשימור4.
הצורךפיעללשימורנוספיםלאתריםוכןמנשהגןלשימוראתרמיניהקמת5.
מנשהבגןיופהבביתתצוגהוהקמתעיצוב,תכנון6.
מנשהלגןתורםתיקהכנת7.
העירוניתהשימורתכניתקידום8.
האוספיםופרסוםקליטתסיום-א"מנ9.

התרבותבהיכלפריבראהרןתצוגת10.

המוזאוןשלהאינטרנטאתרשדרוג11.

האוצרמשקלאתרתיעודתיקהכנת12.

תורמיםמאגרי-אטלסחברתלמינוירישום13.

המוזאוןשלהאינטרנטבאתרמקומיותהיסטוריותמזכרותחנותהקמת14.



תחום החינוך
לעירמחוץהחינוךלמערכתהמוזאוןתכניותושיווקפרסום1.
וחטיבהליסודיחינוכיים-מקווניםהדרכהמערכי3בניית2.
באתרספרבתיופעילויותאתראימוץתכניות–מנשהגןשימור3.
נבוןאופירהס"ביעבורמחונניםתכניתבניית4.
אוסישקיןס"ביעבורתכניתבניית5.
השימורתהליךסיוםלאחר-הארכיאולוגילגןהדרכהמערךבניית6.
הילדיםבגנישמחיוליבתכניתהשתתפות7.
קיימותאגףעםלסביבהאהבהבשבועפעולהשיתוף8.
הגדולהחופששלהספרביתבפעילויותהשתתפות9.



תחום התרבות
מנשהגןשימור-ספרחיבור1.
קדמוןאדםאירוע2.
המוזאוןבאתריהרחבלקהלתרבותאירועי3הפקת3.
חגיםקייטנותקיום4.
"הקתדרה"עםפעולהבשיתוףוהגמלאיםהמבוגרלקהלופעילויותהרצאות,תכניםפיתוח5.

והשרוןסבאכפרמאזורהזהבלגילומעונות



נשמח להתנדבותכם

70-תיעוד יוצרים שפעלו בעיר עד סוף שנות ה. 1

הדרכה באתרי העיר. 2

גיוס תרומות. 3

הארכיאולוגיהגןפרויקטציבורשתפ. 4

סבא-לעיר כפר120-פרויקט שורשים . 5


