
merkazs@ksaba.co.il :להסדרי נגישות יש לפנות למייל

קייטנות
ומסגרות הקיץ
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אנחנו כאן עבורכם ובשבילכם!
למידע ושאלות נוספות ניתן לפנות למרכז השירות

בטל': 09-7640881 בימי א'-ה'  09:00-12:00 | 16:00-19:00   
דוא"ל: merkazs@ksaba.co.il ובפקס: 09-7646449

דבר ראש העיר
הורים יקרים,

הקייטנות  חוברת  בפניכם את  להציג  אני שמח  בפתח,  הניצבת  חופשת הקיץ  לקראת 
והמסגרות  מהפעילויות  הרחק  כולנו,  על  עברה  מאתגרת  שנה   .2021 לקיץ  העירונית 

החינוכיות. על אף אתגרי התקופה, הצלחנו לגבור על נגיף הקורונה ובזכות נחישות משותפת 
וערבות הדדית, חזרנו לשגרה מבורכת.

לאחר שנה לא שגרתית, ללא מסגרת חברתית מתמשכת וקבועה, ברור לנו הצורך של הילדים במסגרת מסודרת 
ומתמשכת. יותר מכך, הצורך שלכם ההורים לצאת ולהתפרנס, בידיעה שלילדיכם ישנה מסגרת קבועה, איכותית 

ומהנה, ובמחיר המתאים לכל כיס.
לכן, הנחתי את כלל הגורמים המקצועיים לתכנן עבורכם מגוון קייטנות לחודשי הקיץ.

השנה, משרד החינוך החליט לקיים את קייטנות בית הספר של החופש הגדול במתכונת של שלושה שבועות. 
בנוסף, משרד המדע והטכנולוגיה הודיע כי לא יקיים את קייטנות המדע. יחד עם זאת, אנו בעיריית כפר סבא 

מבינים כי מגיע לכם יותר מכך, ולכן הרחבנו את המתווה המוצע.
בהתאם למדיניות אותה אני גאה להוביל, עיריית כפר סבא תמשיך להעניק לילדיכם חוויית קיץ מהנה עד סוף 
חודש יולי. לילדי הגנים, קייטנות הקיץ תפעלנה עד למחצית הראשונה של חודש אוגוסט. בנוסף, אני שמח לבשר 

כי חרף ביטול התמיכה הממשלתית לקייטנות המדע, נמשיך לקיים גם השנה את הפעילויות לילדינו.
שונים,  בתחביבים  להשקיע  הזמן  זהו  ומיוחדות.  מרגשות  בחוויות  וגדושה  נפלאה  תקופה  היא  הגדול  החופש 
לבלות, ליהנות עם המשפחה והחברים הטובים. אני מאחל לכל משפחת כפר סבא האהובה חופשת קיץ מהנה 

ובטוחה.
לכל הילדות והילדים המתוקים, אני מאחל הנאה רבה בקייטנות הקיץ.

שלכם,
רפי סער

ראש העיר



הורים יקרים,
אנו שמחים לבשר כי על אף שמשרד המדע והטכנולוגיה לא מפעיל קייטנות מדע בקיץ הקרוב, 

בכפר סבא הוחלט לקיים את קייטנות המדע.
הקייטנה תעסוק בהעשרה בתחומי המדע, רובוטיקה, טכנולוגיה, כימיה ופיזיקה שימושית בצורה 

חוויתית, מושקעת ומהנה!
אין צורך בידע מוקדם. במחיר עלות של 310 ₪ בלבד. ללא סבסוד ממשלתי.

הקייטנה כוללת 5 ימים ובתפעול חברת "הארה תוכניות העשרה" אשר זכתה בשנים האחרונות 
להפעיל קייטנות אלו מטעם משרד המדע והטכנולוגיה.

מהרו להירשם!
הקייטנה תתקיים בתאריכים:

מחזור 1: בי"ס גורדון | 25-29/7 | 8:00-13:00
מחזור 2: בי"ס בן גוריון | 1-5/8 | 8:00-13:00

• יש להגיע עם תיק, קלמר, בקבוק מים וכריך.
• פתיחת הקבוצות מותנת במינימום נרשמים.

• ההרשמה תחל מה-23.6
   מספר המקומות מוגבל!

קייטנות מדע
קיץ 2021

לפרטים נוספים והרשמה כנסו עכשיו לאתר העירוני 
או אל מרכז השירות בטלפון 09-7640881.

merkazs@ksaba.co.il להסדרי נגישות יש לפנות

https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx?siteId=3&customerid=269000


"מסע בין עולמות" 
קייטנת

מחיר לשבוע: 700 ₪ | מחיר לשבועיים: 1400 ₪ | מחיר לשלושה שבועות: 1,890 ₪
ההרשמה תחל בתאריך 23.6.

לפרטים ולהרשמה במרכז השירות בטלפון: 09-7640881
בימים א'-ה' 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00

 בדוא"ל merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449
ומנהלת הקייטנה: מנהלת "אפיקי מדע" –כרמלה ולטר 054-2241000

מיועד לכיתות א'-ד' 
שעות הקייטנה: 08:00-13:00 | *לא כולל ימי שישי

קייטנת תוכן מרתקת!
■  אסטרונאוטים והחיים בחלל.

■  מערכת השמש וסודותיה.

■  האוצר של תות ענך עמון וסודות הפירמידות.

■  דינוזאורים.

 שכונה הירוקה - יתקיים באחד 
 מבתי הספר בשכונה 60 או 80, 

פרטים יימסרו בהמשך.

תתקיים בשני מוקדים בין התאריכים 1-19/8/21

סדנאות בישול ושוקולד

מופע סיום

ארוחת בוקר פעילויות אומנות וספורט

פרסים והפתעות

מטעם חוג פלאי מדע וחקר החלל

 בבית הספר ברנר
רחוב גלר 2

■  חייזירים ועב"מים.

■  כתב חרטומים. 

■  סדנת מומיות.

ועוד ועוד תכנית מרתקים 

https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx?siteId=3&customerid=269000
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*בכל הסדנאות מתקיים מפגש מקדים בו נכיר אומנים ועבודותיהם מהארץ ומהעולם.
*בתום הסדנה נקיים ביקור ומשחק בעולם המייצבים.

סדנאות קיץ
מרכז חדשנות לאומנות, קיימות ומדע

ילדים | נוער | מבוגרים

מה עושה אותי 
מאושר?

שלישי 13.7
12:00-10:00

גיל: 4 - 10  | 45 ₪

מספר ישן
ליומן חדש

חמישי 15.7
שני 2.8

13:00-10:00
גיל: 10 ומעלה | 55 ₪

משפחתי 
וחיות אחרות
ראשון 18.7
12:00-10:00

גיל: 4 – 10 | 45 ₪

ניגון חוזר... 
כלי נגינה מחומרים 

ממחוזרים
שלישי 20.7 
12:00-10:00 

גיל: 4 – 10 | 45 ₪

תעתועי ראייה
רביעי 11.8 
12:00-10:00

גיל: 4 ומעלה | 45 ₪

הקולב שהתחפש – 
פיסול בחוט ברזל 

חמישי 12.8
13:00-10:00 

גיל: 10 ומעלה | 55 ₪

בונים בניינים
רביעי 21.7

12:00-10:00
גיל: 8 ומעלה

₪ 45

ציינוטייפ, הדפס 
שמש – הקסם הכחול

שני 26.7 
שלישי 3.8

שלישי 24.8
12:00-10:00

גיל: 8 ומעלה | 50 ₪

קו פוגש נקודה
חמישי 29.7

שני 9.8
12:00-10:00

גיל: 10-4 | 45 ₪

מלאכות קדומות
סדנה מומלצת 

לסבים/סבתות – נכדים/נכדות
חמישי 5.8 | שני 23.8

12:00-10:00
גיל: 10-4 | 45 ₪

להרשמה לסדנאות > 
הזכות לשינויים שמורה

ארט קיימא, אז"ר 45 כפר סבא
לפרטים ולהתאמת נגישות: טל‘ 09-7604186 | חפשו אותנו ב-        ובאתר העירוני

https://www.citypay.co.il/ecommerce/default.aspx?siteid=1&rashut=269000&category=20&ruProduct=507717860&showAll=1


קייטנות הרפתקאולוגיה בחופש הגדול יתקיימו בשלושה מחזורים:

7

 הפעילויות יתקיימו במוזאון )בית ספיר, ירושלים 35( וימים מיוחדים באתרי שימור המורשת בעיר: 
גן הברון מנשה, הגן הארכיאולוגי, בית הבאר הראשונה.

באחריות ההורים להביא את הילדים למקום הפעילות ולאסוף את הילדים עד השעה 13:00.

הרפתקאולוגיה במוזאון
פעילויות הקיץ של מוזאון כפר סבא

מחזור 1 | 4-15 ליולי
האימפריות הגדולות של 

העולם העתיק
גיל: עולים לכיתות ג', ד', ה'

מחזור 2 | 18-29 ליולי
מסביב לעולם בחופשת 

הקיץ
גיל: עולים לכיתות ב'-ה'

מחזור 3 | 1-12 לאוגוסט
מסביב לעולם בחופשת 

הקיץ
גיל: עולים לכיתות ב'-ה'

כל יום פעילות בין השעות 08:00-13:00

מחיר לכל מחזור: 1,440 ₪ | הרשמה לשבוע בודד: 750 ₪ בתיאום עם משרד המוזאון
הרישום באתר המוזאון או בטלפון 09-7640868 בשעות פעילות המשרד.

מוזאון כפר סבא יקיים סדנאות יום מגוונות ועשירות במוזאון ובאתרי שימור המורשת שבעיר 
 בין התאריכים 17-26 באוגוסט. 

רמות הקושי והמורכבות של הסדנאות משתנות | ניתן להירשם לימים בודדים או לתכנית שלמה 
פרטים והרשמה באתר המוזאון kfar-saba-museum.org או בטלפון 09-7640868

https://bit.ly/33Wz6k9


בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

אוגוסט

לפרטים ולהרשמה במרכז השירות בטלפון: 09-7640881 בימים א'-ה' 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00
בדוא"ל merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449

  סדנאות חווייתיות באנגלית - עם ויויאנה רזניק
סדנה לכיתות א'-ב' | 2-4.8.21  

סדנה ללימוד אנגלית דרך משחקי קופסא, יצירה, שירה, בישול קר )בצק סוכר(, ריקודים, משחקי חברה וחוברות עבודה.
בית ספר ברנר, רח' גלר 2 |  מחיר לכל הסדנה: 410 ₪ | שעות 8:00-13:00 

סדנה לכיתות ב'-ג' | 9-11.8.21 
סדנה ללימוד אנגלית דרך משחקי קופסא, יצירה, שירה, בישול קר )בצק סוכר( ריקודים משחקי חברה וחוברות עבודה.

בית ספר ברנר, רח' גלר 2 |  מחיר לכל הסדנה: 410 ₪ | שעות 8:00-13:00 
סדנה לכיתות ד' | 16-18.8.21 

למידת תכנים חשובים להתקדמות לכיתה ה' - חזרה על החומר של כיתה ד.
בית ספר ברנר, רח' גלר 2 | מחיר לכל הסדנה: 350 ₪ | שעות 8:00-11:00 

  סדנאות תיאטרון סיפור ויצירה - עם ולרי שיקלי
ירוקה - מיקום יישלח בהמשך | לילדים בכיתות א'-ד' | מחיר: ליום 120 ₪ | שעות 9:00-11:00 

 1.8.21 | סדנת תיאטרון בובות מגנטי - ניצור במה מקרטון עם תפאורה, וניצור דמויות שמופעלות ע"י מגנטים.
3.8.21 | תיאטרון צלליות - נלמד על עיקרון תיאטרון הצלליות וניצור תיאטרון צלליות מקרטון. בסוף הסדנה כל 

משתתף יקבל פנס קטן.
בית ספר ברנר, רח' גלר 2 | לילדים בכיתות א'-ד' | מחיר: ליום 120 ₪ | שעות 9:00-11:00 

8.8.21 | סיפור הצמר - ניקח צמר נהפוך אותו לחוט ננקה אותו ונלמדלטוות בצורה ידנית. בנוסף ניצור חמסה 
מקסיקנית )אוחו דה דיוס = עין אלוהים( בעזרת הצמר.

10.8.21 | חוויה יפנית - נתלבש בקימונו )מאלבד( ונלמד ונשיר יחד ביפנית. ניצור מניפה עם סוד - אביזר מיוחד 
ששימש גם את הסמוראים וגם את הגיישות. 

https://bit.ly/33Wz6k9


בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

אוגוסט

לפרטים ולהרשמה במרכז השירות בטלפון: 09-7640881 בימים א'-ה' 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00
בדוא"ל merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449

  עולמו הקסום של הארי פוטר - סדנאות חווייתיות באנגלית - עם סיגל אמיר 
ירוקה - מיקום יישלח בהמשך: כיתות ג'-ד' בתאריך 3.8.21 | כיתות ה'-ו' בתאריך 5.8.21 

בית ספר ברנר, רח' גלר 2: כיתות ג'-ד' בתאריך 8.8.21 | כיתות ה'-ו' בתאריך 10.8.21
מחיר: 145 ₪ | שעות: 10:00-13:00               

לימוד אנגלית באמצעות כניסה לעולמו המופלא של הארי פוטר, כניסה לעולם קסום וקריר שבו נרגיש לחצי יום בבית 
הספר לקוסמים הוגוורטס שבאנגליה.

  סדנאות הרפתקאות חדשות מבית מבוכים ודרקונים!
ירוקה - מיקום יישלח בהמשך: בתאריכים 1-2.8.21 ו- 4-5.8.21

מיועד לכיתות ב'-ו' | שעות: 8:00-13:00 | מחיר: 270 ₪ )ליומיים(
כתרו של מינצ'ין, מלך הגמדים, נגנב. צאו למסע חיפוש בכלא סילינה הידוע לשמצה ובו תתקלו בדרקון שחור וצבא 

המתים שלו ובגמד מסתורי וחמקמק וזכרו – זה אשר לובש את הכתר, הופך למלך הגמדים הבלתי מעורער!
בית ספר ברנר, רח' גלר 2: בתאריכים 8-9.8.21 ו- 11-12.8.21

מיועד לכיתות ב'-ו' | שעות: 8:00-13:00 | מחיר: 270 ₪ )ליומיים(
הרפתקה עתידנית מבית מבוכים ודרקונים!

העיירה בומטאון בצרות – הפצצה הרדומה שעל חורבותיה היא הוקמה, מתקתקת מחדש. אויב בשם "הכפול" מאיים 
להפעיל אותה ולמחוק את העיר מהעולם... קחו חלק בתוך הסיפור והכריעו – האם להציל את העיירה או דווקא ראוי 

יהיה להשמידה.

https://bit.ly/33Wz6k9


אנחנו כאן עבורכם ובשבילכם!
למידע ושאלות נוספות ניתן לפנות למרכז השירות

בטל. 9681* בימי א'-ה'  09:00-12:00 | 16:00-19:00   
דוא"ל: merkazs@ksaba.co.il ובפקס: 09-7646449


