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מינהלת גמלאים חדשה הוקמה בכפר סבא

כפר סבא היא עיר המובילה בקידום ובחיזוק אוכלוסיית 
הוותיקות והוותיקים המתגוררים בה, ולאחר עבודה מאומצת 
של כשנתיים, אנו שמחים להודיע על הקמתה של מינהלת 
הגמלאים. מנהלת הגמלאים מקדמת מענה של כלל שירותים 
עירוניים לאזרחים ותיקים, מגילאי 55 ומעלה. תפקיד המנהלת 
הוא להנגיש את המידע הקיים ולפתח מגוון שירותים חדשים 
הנדרשים לצורך ניהול תקופת החיים החדשה. המנהלת תספק 
שירותי ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובני 
משפחותיהם בסוגיות הנובעות מתהליך ההזדקנות, בדידות, 
בריאות ועוד. המחלקה מתכללת ומקדמת שירותי ופעילויות 
פנאי, תרבות, ספורט וקהילה במטרה לשפר את איכות חייו 

של האזרח הוותיק בעיר.

לפרטים נוספים ויצירת קשר עם מינהלת הגמלאים:

מנהלת מינהלת הגמלאים: אורית בראון

oritb@ksaba.co.il 09-7649278



המחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת
באגף שירותים חברתיים קהילתיים – נעים להכיר!

בכפר סבא חיים 111,088 תושבים מתוכם 27,813 אזרחים ותיקים 

המהווים 25 אחוז מכלל האוכלוסייה. המחלקה לטיפול באוכלוסייה 

המבוגרת שבאגף שירותים חברתיים קהילתיים, מספקת מענים לצרכים 

הייחודיים של אוכלוסיית הוותיקים בעיר: נשים מעל גיל 62 וגברים 

מעל גיל 67. מדיניות המחלקה היא שהגמלאי/ת יישארו בסביבתם 

 הטבעית, תוך פיתוח מענה לצורכיהם ומתן שירותים שיאפשרו להם 

לשמר ולשפר את יכולתיהם התפקודית וחיזוקם במישור האישי, 

המשפחתי והקהילתי.

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם כל הגורמים והגופים המסייעים 

לאוכלוסייה המבוגרת בעיר, ביניהם עמותת "סביון - העמותה למען 

האזרח הוותיק", קופות החולים השונות, חברות הסיעוד, המוסד 

לביטוח לאומי, בית החולים "מאיר", משרד הרווחה, משרד הבריאות, 

המשרד לאזרחים ותיקים ועוד.

adak@ksaba.co.il

09-7641146

מנהלת המחלקה: 
יפעת עמית

מזכירות המחלקה:
עדה קריל

 09-7641131

רחוב הכרמל 43, כפר סבא

קבלת קהל: ימים א', ב', ד', בין השעות: 08:00-13:00 | 
יום ג', בין השעות:16:00-19:00 | יום ה': אין קבלת קהל
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adak@ksaba.co.il

המחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת, מעניקה מגוון רחב של 
שירותים, מענים, תוכניות ופרויקטים מקצועיים, לרווחת ותיקות 

וותיקי העיר:

תמיכה, ליווי וייעוץ בבעיות הקשורות בזקנה כגון: התמודדות עם   •
שינויים במצב הבריאותי והתפקודי, תמיכה וסיוע במצבי משבר 

ואובדן.

"השירות לבני משפחה מטפלים" - מענה לבנות ובני משפחה   •
המתמודדים עם טיפול בבת/בן משפחה קשיש. במסגרת השירות 

ניתן מידע, טיפול פרטני, משפחתי, קבוצתי ומיצוי זכויות. 

המחלקה לטיפול 
באוכלוסייה המבוגרת 

באגף שירותים חברתיים קהילתיים

daliya@ksaba.co.il 09-7641135

מרכזת הנושא: עו"ס דליה אהרון

dorits@ksaba.co.il 09-7641138

מרכזת הנושא: עו"ס דורית סמואל

הפעלת חוקי הגנה על קשישים במקרי הזנחה, ניצול כלכלי,   •
התעללות והפרת זכויות. 
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סיוע לאוכלוסיות ייחודיות, כגון אלמנים/ות, כבדי ראייה, תשושי   •
נפש, ניצולי שואה, בני דור הביניים, מטפלים עיקריים, סבתות 

וסבים שכולים, פורשים ממקום העבודה, תושבים חדשים.

ייעוץ בהגשת בקשה לחוק סיעוד.  •
הוצאת תעודת עיוור והדרכה שיקומית, גם לכבדי ראייה.  •

הכוונה לביצוע אבחונים פסיכו-גריאטריים  •
הפנייה, הכנה והשמה לבתי אבות.  •

הפנייה והשמה למסגרת יומית במרכזי יום לקשיש, מועדוני   •
"מופת" ובמועדוני גמלאים.

תיווך בין הגמלאיות והגמלאים לבין מוסדות ושירותים בקהילה.  •
מתן מידע והכוונה לקבלת לחצני מצוקה.  •

הפנייה והשמה בנופשונים לשם התאוששות לאחר אשפוז.  •
תוכנית "עו"ד יד": עורכי דין המסייעים ללא עלות לאזרחים ותיקים   •
זכאים בנושא חלופות אפוטרופסות כמו: ייפוי כוח מתמשך, עו"ד 

תומך בקבלת החלטות ועוד.

מתן עזרה חומרית על פי צרכים ספציפיים )מכשירי שמיעה,   •
משקפי ראייה, טיפול שיניים ועוד(.

"אוזן קשבת" - שירות טלפוני המופעל על ידי מתנדבים ומעניק   •
תמיכה רגשית ומעקב לקשישים עריריים ובודדים ללא עורף 

משפחתי.

הפעלת שבעה מועדוני גמלאים עצמאיים, המהווים מוקדים   •
אזוריים של פעילות חברתית ותרבותית.

6
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בנוסף, במהלך תקופת המאבק בנגיף הקורונה בוצעו פעילויות 
קהילתיות, שכללו הפעלת ששה מועדוני גמלאים באופן 
וירטואלי, בהם התקיימו הרצאות, חוגי התעמלות, חוגי אומנות 
ומפגשי קבוצות; חולקו אלפי ערכות יצירה לבתי הגמלאים 
 חברי מועדונים ומשתתפים בפרויקטים נוספים; הוקמו 
 קבוצת חברתיות, בהן התקיימו שיחות וידאו בוואטסאפ; 
הוקמו ספריות שכונתיות מחוץ למועדוני הגמלאיות והגמלאים. 

יופעלו חוגים במרחב הפתוח כאשר יאושרו ההקלות. 
פעילויות התנדבותיות נוספות כללו שיתופי פעולה עם תוכנית 
ו"הדרת", "עכשיו זה הזמן" לשורדות ושורדי שואה, תוכנית 
"אוזן קשבת", "איחוד והצלה" סטודנטים וארגוני מתנדבות 
ומתנדבים מקומיים רבים, כגון מועדון "הליונס" המקומי ועוד. 



ברחבי העיר פרוסים שבעה מועדוני גמלאיות וגמלאים, המהווים 
עבורכם בית חם ופועלים כחלק מרצף המענים והשירותים במכלול 
העשייה למען האוכלוסייה המבוגרת בעיר. במועדונים מתקיימות 
פעילויות תרבותיות וחברתיות מגוונות ביותר, כגון: חוגי מחשב, 
ברידג', התעמלות, יוגה, מדיטציה, טאי צ'י, אנגלית, תכשיטנות, ריקודי 
שורות, מועדון "הסרט הטוב", חוגי אומנות, חוגי תיאטרון ודרמה, 
קבוצות הליכה, ספרייה, הרצאות, טיולים, סדנאות ועוד. ההצטרפות 
למועדונים כרוכה בתשלום סמלי של דמי חבר, ובתוספת תשלום 
עבור חלק מהחוגים. אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון הקרוב 

לביתכם וליהנות משפע פעילויות נפלאות. 

מרכזת מועדוני גמלאים במחלקה 
לטיפול באוכלוסייה המבוגרת:

מועדוני גמלאיות וגמלאים

morans@ksaba.co.il

רחוב הכרמל 43

09-7641130

מורן שפיר

8
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tamarg@ksaba.co.il

רחוב ויצמן 189

שעות פעילות: א',ב',ג',ה', בין השעות: 08:00-13:00 

09-7657623

קווי אוטובוס למועדון: 2, 29

מועדון אלי כהן  |  מנהלת: תמר גיל

yoseftal7@gmail.com

רחוב שאול המלך 5

שעות פעילות: א'-ה', בין השעות: 8:00-13:00

09-7655501

קווי אוטובוס למועדון: 2, 29

מועדון יוספטל  |  מנהלת: איריס ביסטריצקי מסיקה



mkisofim@gmaik.com

רחוב הרב גולד 14

שעות פעילות: ימים א'-ד', בין השעות: 08:00-13:00 
 

09-7677220

קווי אוטובוס למועדון: 

מועדון כיסופים  |  מנהלת: הילה גרון

nachshon@ksaba.co.il

hemdaaviv@walla.com

רחוב נחשון 9א'

שעות פעילות: א'-ה', בין השעות: 7:00-13:00, 16:00-20:00

09-7659773

קווי אוטובוס למועדון: 2, 29

מועדון נחשון  |  מנהלת: חמדה אביב

10
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sirkinks1@bezeqint.net

רחוב טשרניחובסקי 103

שעות פעילות: ימים א'-ה', בין השעות: 8:00:13.00, 
ימים א', ב', ד', בין השעות: 16:30-19:30.

09-7460170

קווי אוטובוס למועדון: קווים 2, 13, 17, 19, 
תחנה אחת אחרי בית החולים מאיר.

מועדון סירקין  |  מנהלת: ספי אביב

אירוע סוף שנה במועדון גמלאים סירקין רוקדים

נהניםיוצרים
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moadonalya@ksaba.co.il

רחוב ויתקין 12

שעות פעילות: ימים א'-ד', בין השעות: 8:00-13:30,
ימים ב'-ד', בין השעות: 16:00-19:00.

09-7443107

קווי אוטובוס למועדון: 2 )נכנס לשיכון עלייה(

מועדון עלייה  |  מנהלת: יעל רודוי

אירוע פתיחת שנה 
במועדון גמלאים סירקין

מסיבת סוף שנה במועדון גמלאים סירקין



yossid@ksaba.co.il

רחוב אחד העם 1, בית אברהם

שעות פעילות: יום ג', בין השעות: 15:30-18:00

09-7649076

מועדון "בית חם"  |  מנהל: יוסי דסטה

מועדון לאזרחים ותיקים מהעדה האתיופית

Myerukot@ksaba.co.il

רחוב יאיר רוזנבלום פינת רחוב משה סנה

מועדון ירוקות  |  מנהל: יואב לוי

13

פעילות חוץ של חברות וחברי מועדוני גמלאים בעיר

לעמוד הפייסבוק לחצו כאן < 
https://did.li/zRENf
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התוכניות הקהילתיות של המחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת, 
 יאפשרו לכם ללמוד ולקבל כלים ומיומנויות חשובות לחיי היום-יום,
בשגרה ובחירום. התוכניות מחזקות את הקשר לקהילה, את ההסתגלות 
לשינויים הטכנולוגיים, כמו גם את הקשרים בתוך המשפחה והקשרים 
הבין-דוריים. להצטרפות לתוכניות, צרו קשר עם אנשי ונשות הקשר 

המצוינים בכל תוכנית. 

תוכניות קהילתיות 

morans@ksaba.co.il 09-7641130

חוסן זהב

תוכנית "חוסן זהב" פועלת בשיתוף פעולה עם המחלקה לבריאות 
ולחוסן עירוני, בניהולה של שרון ג'ורג'י, ומעניקה כלים להתמודדות 
עם מצבי לחץ ומצוקה לאזרחיות ולאזרחים ותיקים. תוכנית "חוסן 
זהב" מלמדת כלים פסיכו-חינוכיים לשיפור החוסן האישי ויכולת 
ההתמודדות עם המטלות והאתגרים ההתפתחותיים הייחודיים 
לשלב זה של החיים, לפתח ולהכשיר מערך מתנדבים בני הגיל 
השלישי, להקניית כלי חוסן לאוכלוסיית הגיל השלישי וסביבתה. 
ההדרכות מתבצעות בקבוצות ומועברות לגמלאיות ולגמלאים על 
ידי פעילים שעברו הכשרה מקצועית מצוות מרכז החוסן העירוני. 
כדי להצטרף לקבוצה, יש צורך לעבור ראיון קבלה. כמו כן, מתקיים 
שיתוף פעולה עם עמותת סביון לבודדים בבתים, בנוסף לקבוצות 

הגדולות במועדונים.

אשת קשר: מורן שפיר 
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תוכנית אוריינות דיגיטלית המציעה לימוד פרטני או קבוצתי 
של שימוש נכון ובטוח בטלפונים חכמים ובמחשבים, ומתקיימת 
במועדוני הגמלאים ובפייסבוק גמלאי כפ"ס. בתוכנית תלמדו לבצע 
לבד ובאופן דיגיטלי פעולות בחשבון הבנק שלכם, לקבוע תורים 
בקופות החולים, למצוא מתכונים בגוגל, להזמין נסיעות לחו"ל ועוד. 

מיועד לכל גמלאיות וגמלאי העיר בעלות סמלית.

אשת קשר: מורן שפיר 

morans@ksaba.co.il 09-7641130

אוריינות דיגיטלית

פעילות דיגיטלית בפייסבוק גמלאים כפר סבא
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אתם/ן מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק "גמלאיות וגמלאי כפר 
סבא", בו תוכלו למצוא אירועים, טיולים, שירותים ומידע חשוב 
לפעילויות המתקיימות במרחב העירוני. הקבוצה מרכזת פעילויות 
של כלל אגפי העירייה, העמותות והארגונים הציבוריים שפועלים 

לרווחת האזרחיות והאזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם.

תוכלו להצטרף לקבוצה בקישור הבא:

https://did.li/Q37ql

בנוסף, מוזמנים/ות להצטרף לקבוצה הסגורה: 

"ייעוץ למטפל/ת בבן משפחה מזדקן":

https://did.li/8dz5q

אשת קשר: מורן שפיר 

קבוצת הפייסבוק "גמלאי כפר סבא"

morans@ksaba.co.il 09-7641130
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תוכנית "אופק עד הבית" מאפשרת חיבור באמצעות הטלוויזיה בבית, 
למערכת "יוניפר", שנמצאת בשני מרכזי יום ומשדרת פעילויות 
המתקיימות במרכזי יום. אלו פעילויות אינטראקטיביות מגוונות, 
להעשרת שעות הפנאי. התוכנית מאפשרת להפיג את הבדידות, 
למצוא חברות וחברים חדשים ולחזק קשרים חברתיים קיימים, 
לשמור על קשר עם בנות ובני המשפחה, וכן להשתתף בפעילויות 
התעמלות וחוגים נוספים מהבית. כדי להתחבר ל"אופק עד הבית" 

יש צורך בממיר ייחודי לטלוויזיה בבית. 

אשת קשר: עו"ס יפעת עמית

מדי שנה, בחודשים אוקטובר-נובמבר, אנו מציינים את "חודש 
האזרח הוותיק", המתקיים בעיתוי זה במדינות רבות בעולם. במהלך 
החודש מתקיימות פעילויות, הופעות והרצאות בעיר, שמטרתן 
לשים את נושא האזרחים הוותיקים על המפה העירונית. חודש 
זה, בפעילויותיו המגוונות, מצמצם את הדרת האזרחים הוותיקים 
בחברה, ומאפשר למחלקתנו לקדם ולשווק את התוכניות והמענים 
הרבים, לשם שיפור איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת בעיר.

אשת קשר: עו"ס מורן שפיר

"אופק עד הבית"

חודש ההוקרה לאוכלוסייה המבוגרת

morans@ksaba.co.il 09-7641130

ifata@ksaba.co.il 09-7641146
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מטרת הקבוצה להעניק לסבים ולסבתות כלים וידע בנושאים 
הקשורים ליחסים במשפחה הרב-דורית. להצטרפות לתוכנית יש 

צורך בראיון קבלה ובתשלום סמלי.

אשת קשר: עו"ס גליה שגב 

קבוצות סבים וסבתות

galiaro@ksaba.co.il

09-7641134

בפורום כבדי ראייה מתקיים מפגש פעם בחודש בין צעירים למבוגרים, 
לפעילות תרבותית חברתית.

אשת קשר: עו"ס גלנדה גרבר

פורום כבדי ראייה 

glendag@ksaba.co.il 09-7641159
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במסגרת השירות לבנות ובני משפחה מטפלים, מתקיימות קבוצות 
לבנות ובני זוג המטפלים בבן משפחה מבוגר, וכן קבוצות לבנים/
בנות המטפלים בהורה מבוגר. בקבוצות ניתנת תמיכה רגשית, 

מסופקים כלים להתמודדות, מידע ומיצוי זכויות.

אשת קשר: עו"ס דליה אהרון

פרויקט "והדרת" מבקש לחבר בין הדור הצעיר לדור המבוגר. 
הפרויקט מתקיים במסגרת השירות הלאומי, כאשר המשתתפות 
והמשתתפים בו מגיעים מדי שנה ומסייעים לקשישות ולקשישים 
 בודדים בהתערבות אינטנסיבית ומשמעותית, הנותנת מענים 
לצורכיהם. בנוסף, המתנדבות והמתנדבים נכנסים למסגרות 
הקהילתיות, כמו מועדוני הגמלאים ומרכזי היום, ומעניקים את 

הסיוע הדרוש.

אשת קשר: עו"ס דליה אהרון

קבוצות לבני משפחה מטפלים

פרויקט ו"הדרת" 

daliya@ksaba.co.il 09-7641135

daliya@ksaba.co.il 09-7641135
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הפרויקט מזמין אזרחיות ואזרחים ותיקים לטייל יחד במרחב הפתוח. 
בואו ניקח ביחד נשימה, נצא להתאוורר ונצעד יחדיו בקבוצות קטנות 

במרחבים העירוניים ובשבילי ההליכה הפרוסים ברחבי העיר. 
מרכזת הפרויקט: מרינה שיפרין

פרויקט "צועדים ביחד"

 mitnadvim@ksaba.co.il 09-7641109
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מרכזי היום הם מסגרת טיפולית וחברתית עבור ותיקות ותיקים 
 שאינם יכולים להגיע למועדון גמלאים רגיל בשל מגבלה גופנית
ו/או קוגניטיבית. במרכז היום ניתנים שירותים שונים, כגון: הסעות, 
ארוחות, פיזיותרפיה, התעמלות, ריפוי בעיסוק, ארומתרפיה, פעילויות 
הרפיה, וכן חוגים מגוונים כגון ציור, קרמיקה, טיפול באומנות, 
שירותים סוציאליים, שירותי ספרות וטיפוח אישי. צוות מרכזי היום 
משגיח על הוותיקים והוותיקות ומעניק להם טיפול מקצועי, מסור 
וחם. בכך, יש למשפחות שקט נפשי וידיעה כי לאהובים שלהם יש 
ליווי מקצועי ותומך לאורך כל השנה. בנוסף, במרכזי היום פועלות 
יחידות לקשישים עם מגבלות קוגניטיביות, כמו מחלת האלצהיימר 
ודומותיה. השירות ניתן בתשלום לפי מבחן הכנסות הוותיק, ו/או 

במסגרת סל השירותים לזכאים לחוק ביטוח סיעוד.

מרכזי יום לאזרחיות ואזרחים ותיקים

עמותת "סביון" הוקמה ביוזמת אשל-ג'וינט ועיריית כפר סבא, 
למען האזרחיות והאזרחים הוותיקים בכפר סבא. העמותה פועלת 
בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת, 
אגף שירותים חברתיים-קהילתיים )שח"ק( בעיריית כפר סבא, משרד 
העבודה והרווחה, אשל-ג'וינט והמוסד לביטוח לאומי. עמותת סביון 
מפעילה שירותים שונים, הבאים לתת מענה לצרכים הייחודיים של 

האוכלוסייה המבוגרת.

שירותים, פרויקטים ותוכניות של עמותת "סביון"

סביון - העמותה למען 
האזרח הוותיק כפר סבא
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mytc@savionkfs.org

רחוב תל חי 4

שעות פעילות: ימים א'-ו', בין השעות: 8:00-14:00

09-7675001

מרכז יום  |  מנהל: ג'פרי לידר

mya@savionkfs.org

רחוב אז"ר 49

שעות פעילות: ימים א'-ה', בין השעות: 08:00-14:00

09-8765100

מרכז יום  |  מנהלת: סיגל ידגר
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os@savionkfs.org 09-7676452

סל"ב - סל שירותים לשורדות ולשורדי שואה מרותקי בית בהפעלת 
עמותת סביון.

במסגרת פרויקט זה, מתנדבים ואנשי מקצוע מגיעים לבתי שורדות 
ושורדי השואה באופן קבוע ורציף, לשם הפגת בדידות ומתן שירותים 
מקצועיים כמו: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, התעמלות ועוד. מיועד 

לשורדות ושורדי שואה מרותקי בית.

אשת קשר: אורנה שידלובסקי 

סל"ב

ds@savionkfs.org 09-7665151

תוכנית "קהילות תומכות" נותנת מענה לצורכי גמלאיות וגמלאים 
בקהילה המעוניינים להישאר בביתם, תוך שמירה על אורח חיים 
עצמאי. התוכנית כוללת סל שירותים ובו אב/אם קהילה, לחצן מצוקה, 
שירותים רפואיים ופעילויות חברתיות ופנאי. השירות כרוך בתשלום 
חודשי, בהתאם לחישוב זכאות על סמך הכנסות החבר/ה בקהילה.
בעיר קיימות ארבע קהילות תומכות במרכז העיר ובשכונות השונות.

אשת קשר: דניאלה שומרון, רכזת קהילות תומכות

קהילות תומכות

טלפונים משרדי קהילה תומכת כפר סבא:

09-7678922   |   09-7676452   |   09-7667669
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tp@savionkfs.org 09-7676452

tp@savionkfs.org 09-7675001

פרויקט משותף עם חברת "טבע" כפר סבא. במסרת הפרויקט, 
מבקרים עובדות ועובדי החברה בבתים, מתאימים את הסביבה 
הביתית למניעת נפילות ומבצעים תיקונים בטיחותיים קלים. עד 
היום התקיימו תיקונים ב-400 בתים. השירות ניתן בחינם, עלות 

החומרים ממומנת על ידי" טבע" כפר סבא.

אשת קשר: תמר פארן גת 

קבוצת תמיכה לבנות ובני משפחה )בני זוג ובנים/ות החולים( 
המטפלים בחולי אלצהיימר ומחלות דומות. הסדנה מתקיימת אחת 
לחודש, בכל יום שלישי הראשון של החודש, במרכזי היום לאזרחים 

ותיקים. השתתפות אינה כרוכה בתשלום.

רכזת הקבוצה: אלינה קניגהיים 

סיירת בטיחות 

קבוצת תמיכה בחולים דמנטיים )אלצהיימר ומחלות דומות( 

מרכז יום, רחוב תל חי 4
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db@savionkfs.org 09-7676452

מועדון לשורדות ושורדי שואה בהפעלת עמותת "סביון".
המועדון מיועד לשורדות ושורדי שואה ובני זוגם/ן והפעילות בו 
כוללת מפגש חברים, הרצאות, הצגות, טיולים, פעילויות מגוונות 
בשותפות עם תלמידי בתי ספר ופו"ם - בית הספר המרכזי של פיקוד 

ומטה של צה"ל. הצוות המפעיל כולל רכזת ועובדת סוציאלית. 

רכזת: דורית בכר

עיתון "גימלתון"

מועדון "מפגש בכפר"

רחוב תל חי 4

tp@savionkfs.org

09-767645209-7666997

עיתון קהילתי הנכתב על ידי עיתונאים גמלאים מתנדבים. העיתון 
יוצא פעם בחודשיים ועוסק בסוגיות כלליות ובסוגיות מעולמם של 

גמלאיות וגמלאי העיר.

רכזות המערכת: תמר פארן -גת, זהבה באום, מורן שפיר

רחוב תל חי 4

שעות פעילות: 
יום ג', בין השעות: 15:30-18:00



26

ועדה עירונית לטיפול בשורדות ושורדי שואה

שירותים בקהילה עבור 
שורדות ושורדי שואה 

ועדה מיוחדת וייעודית לטיפול בשורדות ושורדי שואה. הוועדה 
הוקמה כדי לסייע בכל הקשור במימוש זכויותיהם וטיפול בנושאים 
עירוניים. בראש הוועדה עומד חבר מועצת העיר, אברהם )ממה( 
שיינפין. הוועדה פועלת בשיתוף עם אגף שח"ק בעיר, עמותת "סביון", 
המוסד לביטוח לאומי, מועדון ניצולי השואה "מפגש בכפר", עמותת 

"אלומה" ועמותת "יש" )ילדי שואה( ואגף החינוך העירוני. 

בישראל חיים היום 193,800 שורדות ושורדי שואה, 
מתוכם 1,784 שורדות ושורדים המתגוררים בכפר סבא

עיריית כפר סבא, באמצעות המחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת 
באגף שירותים חברתיים קהילתיים )שח"ק(, יחד עם עמותת "סביון" 
והוועדה העירונית לשורדות ושורדי שואה, דואגות לשמר את הטיפול 
בשורדות ושורדי השואה על סדר היום העירוני. כלל הגורמים פועלים 
יחדיו לרווחת שורדות ושורדי השואה ותמיכה בהם בכל האפיקים – 

הכלכלי, החברתי, הרגשי, הנפשי, הגופני, התרבותי ועוד.
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טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בעיר

"נקודת זכות"

שירות שמטרתו מיצוי זכויות של שורדות ושורדי שואה החיים בעיר. 
מספר גופים חברו יחד ועובדים בשיתוף פעולה בפרויקט זה: המחלקה 
לטיפול באוכלוסייה המבוגרת באגף שח"ק של העירייה, ש.י.ל, 
עמותת "אביב לניצולי השואה", עמותת "סביון" ואשל-ג'וינט ישראל. 
במסגרת זו, שורדות ושורדי השואה מקבלים ייעוץ מקצועי מלא, 
ללא עלות, אודות הזכויות המגיעות להם על פי חוק. יועצת הזכויות 
מטעם עמותת "אביב לניצולי השואה" מקבלת את התושבים במחלקה 
לטיפול באוכלוסייה המבוגרת שבאגף שירותים חברתיים קהילתיים.

adak@ksaba.co.il  09-7641131

 09-7669393

אגף שירותים חברתיים קהילתיים, רחוב הכרמל 43

רחוב בן גוריון 19

מיצוי זכויות של ניצולי שואה גם בש.י.ל:
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"עכשיו זה הזמן"

מועדון "מפגש בכפר"

תוכנית מטעם "הרשות לניצולי שואה" במשרד האוצר, בשותפות 
עם עמותת מט"ב והמחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת )אגף 
שח"ק(. בתוכנית זו, מתנדבות ומתנדבים מגיעים לבתי הקשישים 
שורדי השואה, ומקלים על בדידותם באמצעות שיחות, משחקי 

חברה, ותחביבים משותפים.

רכזת: עו"ס יפעת עמית 

מועדון לשורדות ושורדי שואה בהפעלת עמותת "סביון".
המועדון מיועד לשורדות ושורדי שואה ובני זוגם/ן והפעילות בו 
כוללת מפגש חברים, הרצאות, הצגות, טיולים, פעילויות מגוונות, 
בשותפות עם תלמידי בתי ספר ופו"ם - בית ספר המרכזי של פיקוד 

ומטה של צה"ל. הצוות המפעיל כולל רכזת ועובדת סוציאלית. 

רכזת: דורית בכר 

ifata@ksaba.co.il 09-7641146

db@savionkfs.org 09-7676452

שעות פעילות: רחוב תל חי 4
יום ג', בין השעות: 15:30-18:00



שעות פעילות: 
יום ג', בין השעות: 15:30-18:00
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פעילויות ייחודיות לשורדות ושורדי שואה
 באמצעות עמותת "אלה"

"חוזרים לבית הספר"

פרויקט במסגרתו שורדות ושורדי שואה חוזרים לספסל הלימודים 
בבית ספר התיכון "אורט". הפרויקט מופעל על ידי עמותת "סביון" 

אשל- ג'וינט, ורשת "אורט".

אשת קשר: דורית בכר

db@savionkfs.org 09-7676452

09-7659773 רחוב נחשון 9

מועדון נחשון

09-7460170 רחוב טשרניחובסקי 103

מועדון סירקין

09-7675001 רחוב תל חי 4

מרכז יום
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פרויקט איתור שורדות ושורדי שואה באמצעות האינטרנט

פעילות רב דורית עם בית-הספר "סורקיס"

תיעוד סיפורי חיים 

מופעל על ידי תלמידות ותלמידי תיכון "כצנלסון" ועמותת "אלומה".

אשת קשר: תמי בן אור, עמותת "אלומה"

פעילות רב דורית מהנה ומשמעותית של חברות וחברי מועדון 
"מפגש בכפר" של עמותת סביון, עם תלמידות ותלמידי בית הספר 

היסודי "סורקיס".

אשת קשר: דורית בכר

פרויקט תיעוד סיפורי חיים של שורדות ושורדי שואה, מתבצע על-ידי 
תלמידות ותלמידי התיכונים בכפר סבא.

אשת קשר: תמי בן אור, עמותת "אלומה"

Alumaorgks@gmail.com

db@savionkfs.org

Alumaorgks@gmail.com

09-7658059

09-7676452

09-7658059
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רב שיח בין דורי

פרויקט "נרות זוכרים" 

פעילויות ייחודיות בערב 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מתקיים מדי שנה בערב יום השואה - רב שיח של שורדות ושורדי 
שואה, בנות ובני דור שני ושלישי, ותלמידות ותלמידי התיכונים 
בעיר. רב השיח מונחה על ידי אנשי מקצוע, ובמהלכו מתפתח שיח 
חשוב בין השורדות והשורדים, לבין בנות ובני הדור השני והשלישי. 
הפרויקט מופעל על ידי עמותת "סביון" והמחלקה לטיפול באוכלוסייה 

המבוגרת. 

לפרטים:

תלמידות ותלמידי בתי ספר ברחבי העיר, מדליקים נרות לזכרם של 
שורדות ושורדי שואה, אחרי קיום פעילות בנושא ושמיעת עדויות 

של שורדי שואה.

אשת קשר: תמי בן אור, עמותת "אלומה"

 09-7676452   |   09-7641131

Alumaorgks@gmail.com 09-7658059
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פרויקט "זיכרון בסלון"

זיכרון בסלון היא יוזמה חברתית, המאפשרת לציין את ערב יום השואה 
בצורה משמעותית, בסלון הבית, בין משפחה וחברים, במפגש המורכב 
מעדויות, חלק אומנותי-שיתופי ודיון. במסגרת הפרויקט, שורדות 
ושורדי שואה מגיעים לבתי תושבי העיר ומספרים את סיפורם האישי.
פעילות "זיכרון בסלון" מתקיימת בשותפות עם אגף קהילה וחברה 

ומחלקת תרבות.

השנה, בצל מגפת הקורונה, התקיים זיכרון בסלון במתכונת שונה, 
כאשר עדויות של נשים כפר סבאיות בנות דור שנה, הובאו ושודרו 

בפייסבוק העירוני. 

אשת קשר: סילבי סעדה

054-6886751

"לזכור, ולעולם 
לא לשכוח"

מפגש זיכרון בסלון 
בהיכל התרבות
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ארגוני תמיכה וסיוע 
לשורדות ושורדי שואה 

"עמך"- ניצולי שואה, דור שני ובני משפחה 

1-800-27-66-55

09-8341670 רחוב סמילנסקי 4

סניף נתניה:

03-5665701/4 רחוב מזא"ה 58

סניף תל אביב:

המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה ודור שני.

טלפון לקבלת מידע:



אלה – מרכז לסיוע נפשי חברתי 

מרכז מידע לניצולי השואה בישראל 

הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל

03-6090866

03-6910921

*5105
03-5682651

רחוב קפלן 17, ת.ד. 7197, תל-אביב

רחוב יגאל אלון 157, תל-אביב

רחוב גרוזנברג 18, תל-אביב

עמותה המעניקה שרותי סיוע נפשי וחברתי לכלל האוכלוסייה, 
ולשורדות ושורדי שואה בפרט. 

ריכוז והפצת מידע בנושא הזכויות למען ניצולי השואה ומשפחותיהם. 
השירותים ניתנים ללא תשלום.

הקרן מסייעת לכל אלה שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת 
העולם השנייה או אלה שברחו משטח הכיבוש עד ליום 08/05/1945, 
בתנאי שעמדו במבחן הכנסות. תחומי סיוע: תוספת שעות טיפול 
למקבלי גמלת סיעוד מרמה מסוימת, 50 שעות טרום סיעוד המאושרות 

לשם החלמה מאשפוז ועוד.
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ועידת התביעות 

"אביב לניצולי השואה"

03-5194400

*5711  |  072-2424404  |  09-7641131

רחוב קרליבך 25, ת.ד. 20064, 
תל-אביב, מיקוד 6120001

ועידת התביעות מטפלת בהעברת פיצויים ממשלת גרמניה לשורדות 
ושורדי שואה באמצעות מספר קרנות. הפיצויים מגיעים ישירות 

לניצולים, על-פי קריטריונים שנקבעו על-ידי ממשלת גרמניה.

העמותה מובילה פרויקטים רבים ומגוונים עם גופים הבאים 
במגע עם אוכלוסיית ניצולי השואה, במטרה ליידע אותם בנוגע 

לזכויותיהם.

info@avivshoa.co.ilwww.avivshoa.co.il
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שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח

שירות שניתן לתושבות ולתושבים על-ידי העירייה ובשיתוף משרד 
העבודה והרווחה. שי"ל מסייעת לאזרחית ולאזרח לממש את זכויותיו 
על-ידי מתן ייעוץ והכוונה. השירות ניתן ללא תשלום, על-ידי מתנדבים 
מומחים בנושאים שונים וסטודנטים למשפטים, במגוון נושאים: 

ביטוח לאומי, צווי ירושה, בתי אבות, צרכנות, ניצולי שואה ועוד.

השירות בשי"ל ניתן בשפות: 
עברית, אנגלית, ספרדית, רוסית וצרפתית.

שירותים בקהילה 

shil2@ksaba.co.il

רחוב בן גוריון 19 

קבלת קהל: ימים א'-ה', בין השעות: 12:00-9:00, 
ימים א', ג', ה', בין השעות: 18:30-16:30 

09-7669393
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טלוויזיה קהילתית

בנק הזמן

צוות הטלוויזיה הקהילתית של כפר סבא פועל בעיר 20 שנה. מתנדבות 
ומתנדבים גמלאים, צעירים ברוחם, מפיקים מדי חודש מגזין מקומי, 

המשודר בערוץ 98 בכבלים ובלוויין. 
זמני שידור: יום ב', בשעה: 10:30 בבוקר, וביום ג', בשעה: 21:30 בערב.

מרכזת הפרויקט: עו"ס מיכל אלמוג

מעורבות קהילתית המחברת בין אנשים בקהילה, כשהמטבע 
המוחלף הוא זמן. על כל שעה שתתנו, תוכלו לקבל שעה ממישהו 
אחר בתחום בו אתם מעוניינים. בין התחומים בבנק הזמן: לימודי 
מחשב ואינטרנט, תיקונים קלים בבית תיקוני תפירה, חברה, ליווי, 

הליכה משותפת, ועוד. 

מרכזת הפרויקט: עו"ס מיכל אלמוג

michalA@ksaba.co.il 09-7641107

michalA@ksaba.co.il 09-7641107

37



מכללת גמלאים של "עמותת גמלאי כפר סבא"

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

הפעילויות במכללת גמלאים מטעם עמותת גמלאי כפר סבא, כוללות 
הרצאות בכל יום שלישי, שיעורי אנגלית והתעמלות, נסיעות למופעים 

וטיולים ועוד.

מרכז: סולומון משה

שירות הייעוץ מספק ייעוץ לאזרחים הוותיקים בכל הנושאים הקשורים 
לביטוח לאומי, וכן בהשמת מתנדבים לקשישים בודדים ועריריים.

רכזת: אירה בורילו

moshearso@walla.co.il 052-6100460

רחוב ויצמן 39 

09-7479847

09-7629315

irab@nioi.gov.il

קבלת קהל: ימים א'-ה', בין השעות: 9:00-12:30
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עמותת מרווה - משפט רווחה והעצמה

העמותה מייעצת בנושא חוקי הגנה על אזרחים ותיקים ומסייעת 
במיצוי זכויותיהם המשפטיות. העמותה עוסקת גם בחלופות 

לאפוטרופסות ובתוכנית קבלת החלטות נתמכת.

יצירת קשר: עו"ד ד"ר מיקי שינדלר 

יד שרה

העמותה מפעילה פרויקט תעסוקה למרותקי בית, כתיבת סיפורי 
חיים, לימוד מחשב, השאלת ציוד רפואי וסיעודי וקבוצה פתוחה 

לבני משפחה מטפלים.

מנהלת: רוני פרידמן

mickey@marva.org.il 052-8267998

נמ"ג - עמותה לניוון מולקולרי גילאי

עמותת נמ"ג מפעילה קבוצת תמיכה בשיתוף הפורום לכבדי ראייה. 

אשת קשר: עו"ס גלנדה גרבר 

glendag@ksaba.co.il 09-7641159

בית רייזל, רחוב גאולה 12

09-7621111  |  09-7621114

רחוב ניצנים 12   
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מועדון פל"ג: פנאי לגמלאי

הרצאות, סדנאות, טיולים וסיורים מקצועיים.

מנהלת: רוני פרידמן

09-7621111  |  09-7621114

רחוב ניצנים 12   
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המחלקה לקליטת עלייה

מחלקת קליטת עלייה בעיריית כפר סבא שמחה להנגיש לעולות 
ולעולים תושבי העיר כפר סבא, סל שירותים הניתנים על ידי העירייה. 
המחלקה שואפת להעניק את העזרה הטובה ביותר לעולה חדש 
ולתושב חוזר, במטרה לקהל על ההתאקלמות בארץ, ובעיר כפר סבא 
בפרט. המחלקה מפעילה מספר מועדונים והוסטלים לטובת אזרחים 
ותיקים, יוצאי מדינות חבר העמים  ולמדינות דרום אמריקה וצרפת.

רכזת קליטה עירונית: סבטלנה דורושנקו

svetlanad@ksaba.co.il

)נא לבקש את סבטלנה מהספרייה העירונית(09-7640839

מופע יום העלייה
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מועדון ליוצאות ויוצאי חבר העמים, הפועל במרכז הקהילתי "גלר" 

מנהלת: פאני פניוק 

מועדון "שלום עליכם" | מרכז קהילתי ע"ש זאב גלר

מועדון בים עולים

navybus233@gmail.com

רחוב מור 31, שכונת הדרים החדשה

שעות פעילות: א'-ד', בין השעות: 8:00-12:00

09-7656132

050-3455204

קווי אוטובוס למועדון: קווים 2, 29

מרכז אלי כהן, רחוב ויצמן 189

המועדון פעיל בימי שני, בין השעות: 8:00-11:00

09-7657623

מנהלת: מרינה גורודצקי
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מועדון וטרנים

רחוב ויצמן 136

054-4624699

מנהל: זולוטריב מיכאל

הטקס העירוני לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית

המועדון פעיל בימי רביעי, בין השעות: 16:00-18:00

מועדון לוותיקים דרום אמריקאים

מועדון גמלאים, רחוב נחשון

מנהלת: אריאנה חדקל

המועדון פעיל בימים ראשון ורביעי, בין השעות: 18:00-20:00

 arianagidekel@yahoo.com
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פרויקט "אמץ שכן"

שיחות טלפון לקשישים

אגף קהילה וחברה הוקם בשנת 2020, מתוך רצון לשפר את איכות 
חייהם הקהילתיים של תושבות ותושבי העיר כפר סבא, וחיזוק תחושת 
השייכות והמעורבות של התושבים לעיר. האגף שם לו למטרה לקדם 

את הקבוצות והקהילות השונות, להשפיע על חייהן וסביבתן.

פרויקטים ושירותים קהילתיים ייחודיים 
לתקופת הקורונה – בהובלת אגף קהילה וחברה

אגף קהילה וחברה

16 יכולים לאמץ  מיזם במסגרתו מתנדבות ומתנדבים מעל גיל 
אזרחים ותיקים, משפחות יחידניות ותושבים עם מוגבלויות, על מנת 
לסייע להם לצלוח את הימים הלא פשוטים במסגרת המאבק הכלל 
ארצי והמאבק העירוני בהמשך התפשטות נגיף הקורונה בישראל. 

הוקם מוקד טלפוני ייעודי בו בוצעו שיחות טלפון ל-21,694 אלף 
קשישות וקשישים תושבי העיר במטרה לשאול לשלומם ואם הם 
זקוקים לסיוע כלשהו. בנוסף, בוצעו שיחות טיפוליות ומתן תמיכה 

נפשית שכללו מתן מענים לצרכים מגוונים לזכאים.

להרשמה למיזם היכנסו לקישור:
 forms.kfar-saba.muni.il/649

טלפונים לשורדי שואה

בנות ובני הנוער מתקשרים אחת לארבעה ימים לשורדות ושורדי 
שואה, לדרוש בשלומם.
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מבצע "דורשים בשלום" בשיתוף המשרד לשוויון חברתי

סיוע טכנולוגי מבני ובנות נוער

במבצע לקחו חלק כ-40 צעיריֿם, שביצעו מעל 300 ביקורי בית אצל 
תושבים ותיקים בעיר. במסגרת זו, חילקנו כרטיס ברכה לשנה החדשה, 

מגנט מידע למוקד אזרחים ותיקים של המשרד וצנצנת דבש.

בנות ובני נוער מקבוצת ההאב הטכנולוגי, מסייעים לבנות ובני הגיל 
השלישי באופן טלפוני – בכל בקשה טכנית הקשורה למחשבים 
וכדומה. החל בהפעלת המחשב וכלה בהורדת תוכנות ושימוש 

בתוכנת הזום – בנות ובני הנוער נרתמו למשימה. 
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noar@ksaba.co.il

שדרות ירושלים 33 קריית ספיר כפר סבא

קבלת קהל: בתיאום מראש

09-7640801

09-7646441

יצירת קשר עם צוות אגף חברה וקהילה:
https://did.li/op2Hw

מנהלת אגף קהילה וחברה: מירב הלפמן

סיירת שמחה

בנות ובני נוער יוצאים לשמח קשישים מגיל 90 ומעלה שנמצאים 
בבידוד, חוגגים יום הולדת או מבקשים שיבואו לשמח אותם. אנו 

מגיעים עם בלונים, מארז צנוע והרבה שמחה!
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פעילויות החברה 
לתרבות הפנאי

היכל התרבות 

היכל התרבות העירוני, השוכן בקריית ספיר, נוסד לפני 46 שנים ונחנך 
על-ידי ראש ממשלת ישראל דאז, גולדה מאיר ז"ל. היכל התרבות 
של כפר סבא הוא בין האולמות היפים באזור השרון, ומהווה מרכז 

תרבותי עבור תושבי כפר סבא והסביבה. 

ההיכל מהווה חלק מקריית ספיר, השוקקת פעילות בכל ימות השבוע 
והכוללת אולם, בית קפה פעיל, אודיטוריום, אמפיתיאטרון, שתי 
ספריות רחבות ידיים, תאטרון וחדרי עיון, קונסרבטוריון למוזיקה 
ומחול ומוזאון ארכיאולוגי. כל אלה טובלים בתוך גן של דשאים פורח, 
עטור בבריכות ומזרקות. על במת ההיכל והאודיטוריום מועלים מיטב 

המופעים, ההצגות והקונצרטים.

בין הפעילויות וההטבות המוצעות לגמלאיות ולגמלאי העיר: מועדון 
חברים שמונה 7,500 מנויים, אשר מציג את כל אומנויות הבמה, הצגות 
תיאטרון ממיטב התיאטראות הרפרטואריים, קונצרטים המנוגנים על 
ידי תזמורות ידועות, תחת שרביטם של מנצחים ועם סולנים, יידועי 
שם מהארץ, לרבות תזמורות אנדלוסיות, הצגות ביידיש, שירה בציבור, 
סרטים בליווי הרצאות, הרצאות במסגרת הקתדרה המיועדות לגיל 

השלישי, פסטיבל אפוס לסרטי תרבות ואומנות ועוד.
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הקתדרה

ארט קיימא - מרכז חדשנות לאומנות, 
קיימות ומדע מארח את הגיל השלישי 

הקתדרה החדשה כפר סבא מאגדת בתוכה ידע ותכנים מעשירים 
בהגות, באומנות ובתרבות. הקתדרה מציעה סמסטרים לימודיים 
לצד לימודי תעודה, הרצאות, סדנאות קורסים, טיולים חווייתיים, 
מרכז לימודי לתרבות ואומנות, לצד מיזמים בתחומי פעילויות פנאי 
והווי קהילתיים. את פרסומי הקתדרה תוכלו למצוא באתר העירוני.

מנהלת מחלקת תרבות והיכל התרבות: שולה שפייזמן

ארט קיימא הוא מרכז אומנות רב-תחומי המציע לגיל השלישי 
פעילויות ייחודיות מותאמות. במרכז ניתן לארח קבוצות לסיורים, 
הרצאות בנושאי אומנות שונים, סדנאות צילום מגוונות, סדנאות 
אומנות והנאה ממרחב מרחיב דעת, מסקרן, מאתגר ומהנה. המרכז 

kupaks@ksaba.co.il

רחוב ירושלים 33

6775*  שלוחה 1 - קופה  |   שלוחה 2 - מחלקת תרבות

09-7646438

לעמוד הפייסבוק לחצו כאן < 

tarbut.kfar-saba.muni.il



מציע סדנאות אומנות וצילום לסבא/סבתא נכד/נכדה - לחיזוק 
הקשר הבין דורי.

הפעילות בכל גיל ובמיוחד בגיל השלישי, תורמת רבות לבריאותנו 
הנפשית. הפעילות מתקיימת בהנחיית הצוות המקצועי של המרכז. 

מרחבי המרכז עשירים, מסקרנים ומזמנים חוויה צרופה לכולם/ן.

artk@ksaba.co.il

רח' אז"ר 45 כפר סבא

09-7604186

052-8844400

מנהלת המרכז: מיכל איידקובסקי: 054-4326565

לחוגים בשעות אחר הצהריים התקשרו לעליזה חביב:
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ערב הוקרה לאוכלסייה המבוגרת



הספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי של תושבות 
ותושבי העיר. רשות הספורט העירונית מארגנת את כל פעילויות 
 הפנאי, בשאיפה שתושבות ותושבי העיר - מבוגרים וצעירים 
כאחד - ישתלבו בפעילויות שאנו מציעים ויקיימו אורח חיים 
ספורטיבי ובריא. בנוסף, מטפחת הרשות את הספורט ההישגי בעיר, 
תוך שאיפה להצטיינות בארץ ובעולם. הרשות פועלת אף לחיזוק 
הקשר עם אגודות הספורט, המורות והמורים לחינוך גופני, שדרוג 

מתקני הספורט העירוניים וקידום ספורט הנשים.

ברשות הספורט העירונית רואים חשיבות רבה בפעילות גופנית לבנות 
ולבני הגיל השלישי, במיוחד בתקופה בה אנו מצויים, ומחפשים 
ללא הרף דרכים נוספות להענקת מענה מספק לאזרחים הוותיקים 
סמטרה לאפשר פעילות גופנית מהנה גם בתקופת הקורונה, תוך 

שמירה על ההנחיות.

פעילויות הכושר והספורט מתבצעות במרחב הפתוח, תוך שמירת 
מרחק, עטיית מסכות ומותנות בהרשמה מראש - בשידורי זום 
ובשידורי אונליין. אופן הפעילויות מתעדכנות באתר העירייה בלשונית 

"ספורט" בקישור הזה:
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פעילויות רשות 
הספורט העירונית

www.kfar-saba.muni.il/sport



מועדון פטאנק – כדורת צרפתית

פרויקט "ותיקים בתנועה" 

במסגרת מועדון הפטאנק מתקיימים מפגשים ומשחקים קבועים. 
ספורט הפטאנק כולל פעולה גופנית מתונה באוויר הפתוח. הפטאנק 
משלב טקטיקה, יכולת חשיבה, שליטה בהטלת הכדור, דיוק בצליפה, 

דינמיקה קבוצתית וקואורדינציה. 

לפרטים והרשמה

מיזם המתקיים ברחבות קריית ספיר באוויר הפתוח, מדי יום שלישי 
בשעה: 8:00 בבוקר. במסגרת הפרויקט, מוצע מגוון פעילויות ללא תשלום 
 וללא התחייבות. כל אחד בוחר את סוג הפעילות המתאימה לו באותו

יום - ריקודי עם, יוגה, הליכה נורדית או טאי צ'י.

לפרטים נוספים:

טל': בריאן 052-3290469 

 09-7640862

מרכז הפטאנק העירוני, רחוב נחשון 14
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פעילות ספורט באוויר הצח

פעילות המתקיימת בתשלום סמלי של 50 קלים לחודש. 

קבוצת הליכה מודרכת

מתקיימת מדי יום א'. התכנסות בכניסה לפארק 80 
)מול רחוב אנגל 45( בשעה: 18:30, ללא תשלום

פרטים והרשמה:

טל': פרדי 09-7640862052-3320883 



חוגי ספורט במחירים מוזלים
בארן )רחוב נחשון(

יוגה בפארק 

טאי צ'י 

התעמלות בריאותית בימים א' ו-ה', בין השעות: 9:00 ו-10:00
התעמלות בונה עצם )מחשבת הגוף(, בימים ב' ו-ה', בשעה: 7:30

פלדנקרייז, בימים ב' ו-ה' בין השעות: 7:15 ו-8:00

בבית ספר:
יוגה, בימים ג' ו-ה' בשעה: 9:00

פרטים והרשמה לפעילויות תוכלו לקבל 
במרכז מידע ורישום במספר:

בפארק העירוני, מדי שישי, בשעה: 08:15

במדרחוב ירושלים, מדי יום א', בשעה: 07:30

09-7640881
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מתחמי כושר ברחבי העיר 

לרשותכם עומדים 14 מתחמי כושר הפתוחים לציבור הרחב, ופרוסים 
ברחבי העיר

קריית הספורט העירונית - רחוב אשר ברש
שיכון עלייה – רחוב דוד רמז

סביוני הכפר- רחוב קדושי קהיר
פארק כפר סבא – שני מתחמים – רחוב בן יהודה

ספורטק – רחוב המוביל
טיילת בן יהודה – רחוב בן יהודה פינת המוביל

מרכז אלון - רחוב ירושלים 32
שכונה 80 – רחוב סוסנובסקי פינת ווינברג
שכונה 60 – רחוב נעמי שמר פינת וילנסקי

שכונת גאולים - רחוב אבן שפרוט
גן דב הוז- רחוב דב הוז

גן החורשה - רחוב אברהם קרן
גן קפלן - רחוב ירמיהו

שייפ פארק – מסלול כושר - רחוב אנגל 45 

מנהל רשות הספורט העירונית: שאול מיטלברג

pnyotsport@ksaba.co.il

רחוב ירושלים 33 – בית ספיר

09-7640837

09-7646422

שעות קבלה: ימים א', ב', ד', ה' בשעות 8:00-16:00, 
יום ג' בשעות 8:00-18:00
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המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני, פועלת לקידום אורח חיים 
בריא וחיזוק החוסן הנפשי של כלל האוכלוסייה בעיר. אוכלוסיית הגיל 
השלישי מקבלת תשומת לב מיוחדת, עם תכנים ופעילויות ייחודיות 
למאפייני הגיל ולצורכיהם, בשיתוף פעולה מלא עם היחידות השונות 
בעירייה ובקהילה. הרצאות וסדנאות, דוגמת "אורח חיים בריא ופעיל", 
מניעת נפילות, התמודדות עם סטרס ומצבי לחץ, מדיטציה ודמיון 

מודרך, התמודדות עם סוכרת, מחלות לב וירידה בשמיעה ועוד. 
זאת בנוסף, לסדנאות של פעילות גופנית ובישול בריא, וכמובן סדנה 

ארוכת טווח של חוסן זה"ב המפורט.

למידע נוסף היכנסו לחוברת החוסן באתר העירוני: 

פעילויות המחלקה לקידום 
הבריאות ולחוסן עירוני

https://did.li/FAtlC

מנהלת המחלקה לקידום בריאות ולחוסן עירוני: שרון ג'ורג'י
מנהלת פרויקטים: שירה זימנר

דיאטנית עירונית: מיכל סגל

 sharong@ksaba.co.il
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הספרייה הציבורית היא אחת ההמצאות הגדולות של האדם. הרעיון 
העומד בבסיס הספרייה הוא שאוצרות התרבות והרוח שייכים לכל 
ולפיכך עליהם להיות זמינים לכל. יצירת ספרות של דוסטוייבסקי, 
סימפוניה של מוצארט, תמונה של ון-גוך ממש כמו גילויים ברפואה 
ובפיסיקה, שייכים לכלל המין האנושי. האפשרות להגיע אל יצירות 
התרבות למיניהן )ולא רק אל יצירות המופת!( זהו מבחנה של החברה.

הספרייה העירונית של כפר סבא סגורה כעת, בשל התפרצות נגיף 
הקורונה, אך ניתן להזמין משלוחי ספרים, ואנחנו דואגים להביא 

אותם אליכם הביתה – ללא עלות.

פעילויות הספרייה העירונית

55



השאלת ספרים על פי הנוהל הבא:
יש ליצור קשר טלפוני עם המוקד העירוני 106 או לשלוח דואר   .1
אלקטרוני לספרייה, בציון שם המנוי, מספר ת.ז. ומספר טלפון 

להתקשרות.
ציינו את שמות הספרים המבוקשים או האם אתם מעוניינים   .2

בהמלצות שלנו. ניתן לעיין בקטלוג בכתובת:

במידה והספרים זמינים ומצויים, נרשום אותם בכרטיס המנוי   .3
ונדאג להכניסם לתיק שיישא את שמכם.

התיקים יישלחו אליכם באמצעות שליח עד הבית.  .4
אנו נודיע לכם טלפונית עם הגעת השליח.  .5

אם ברשותכם ספרים להחזרה, ארזו אותם בתיק והניחו אותם   .6
בתיבה מיוחדת ברכב השליח.

ניתן להחזיר ספרים גם אל הכניסות למבנה הספרייה בימים א'-ה' ,  .7 
בין השעות: 9:00-18:00.

לפרטים נוספים: 

אנו מזכיריֿם, כי למנויי הספרייה גישה חופשית לספרייה הדיגיטלית 
הישראלית.
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kfar-saba.libraries.co.il

refroom@gmail.com



geler@ksaba.co.il

etzionlib@gmail.com

09-7656132

09-7932055

מענה טלפוני: א-ה שעות 10:00-19:00

מענה טלפוני: א-ה 15:30-18:00
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forms.kfar-saba.muni.il/628

קורא/ת, תושב/ת העיר, שעדיין לא עשו מנוי בספרייה, יכולים לבקש 
להירשם בטופס המקוון בקישור הבא:

רישום מקוון לספרייה 
 

ספריות הסניפים:
הספריות במרכזי הקהילה מאפשרות שירות השאלה טלפוני או 
במייל, ואיסוף הספרים מחוץ לדלת המרכז. לא מתקיימת קבלת 

קהל פיזית בספריות הסניפים.
 

לפרטים ולהשאלה: מרכז קהילתי גלר

מרכז קהילה ונוער עציון

הסניף סגור

בהתאם להנחיות

בתקופת
הקורונה

הסניף סגור

בהתאם להנחיות

בתקופת
הקורונה



lazaruslibrary@gmail.com

noab@ksaba.co.il

Sifriya@ksaba.co.il

09-7740489

09-7662195

09-7640839

מענה טלפוני: ימים א, ב, ה שעות 15:30-18:00

מענה טלפוני: יום שני ורביעי 10:00-13:00
יום שלישי 15:00-18:00
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מרכז קהילה ונוער לזרוס

מרכז קהילתי אלי כהן

מנהלת מחלקת ספריות: מיכל גאולה

kfar-saba.libraries.co.il

מוזמנים להיכנס לאתר המאגר המקוון של הספרייה העירונית:   

הסניף סגוררחוב ירושלים 33 – בית ספיר

בהתאם להנחיות

בתקופת
הקורונה
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פעילויות מוזאון כפר סבא

אנחנו יודעים שאתם אוהבים לבלות זמן איכותי עם הנכדות והנכדים, 
ומה יותר טוב מבילוי במוזאון רגוע?

מוזאון כפר סבא מקיים בכל יום שלישי אחר הצהריים פעילויות 
איכותיות, המושלמות לבילוי עם הנכדים. כידוע, מוזאון כפר סבא 
הוא מוזאון ארכיאולוגי-היסטורי, המרכז גם את הטיפול באתרי 

שימור המורשת הפזורים ברחבי העיר. 

בבניין המוזאון שבקריית ספיר מתקיימות סדנאות מעשירות מעולמות 
ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והיצירה. 

 אתן ואתם מוזמנים להתעדכן באירועים המתקיימים במוזאון
כפר סבא באתר האינטרנט של המוזאון:

 kfar-saba-museum.org

09-7640868



עיריית כפר סבא הציבה את תחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות 
כיעד מוביל וכערך מרכזי בעשייתה. אנו רואים בתושבות ובתושבים 
עם מוגבלות, תושבים שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה 
ושוויונית בעיר כפר סבא – לכלל הפעילויות, השירותים הקהילתיים 
והאירועים העירוניים. כיבוד זכויות אדם הוא חלק בלתי נפרד 
מהקהילה הכפר סבאית על כל גווניה. הקמנו את יחידת הנגישות, 
כדי לקדם אנשים עם מוגבלות במרחב העירוני, ללא חסמים פיזיים 
ותפיסתיים בכל מובן, ובכך, להביא למימוש ולהעצמת כל חברות 

וחברי הקהילה בעיר. 

הסדרי הנגישות העירוניים כוללים:
נגישות מבנים, גינות, פארקים ותשתיות בעיר: אנו פועלים בהדרגה   •
להנגיש מוסדות ציבור, מבנים, סביבה ותשתיות ציבוריות בעיר.

נגישות בשירות העירוני - קבלת קהל ומענה טלפוני: בכל מחלקה   •
בה ניתן שירות לתושבות ולתושבים, העירייה פועלת להבטחת 

נגישות השירות בתחומים הבאים:
נגישות פיזית למקום קבלת השירות )חניות נכים, דרכי גישה,   •

כניסה נגישה, שירותי נכים וכדומה(.
הדרכות לשירות נגיש: עובדות ועובדי העירייה עוברים הדרכות   •

כיצד לספק שירות לקוחות נגיש.
התאמות נגישות בשירות פרונטלי - עזרים שונים.  •

התאמות גישות בשירות טלפוני: גישות נתבים העמדת חלופות   •
לשירות טלפוני באמצעות מייל, פקס או הודעת ס.מ.ס.

יחידת נגישות עירונית: 
כפר סבא – עיר נגישה לכל תושביה
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התאמות נגישות באירועי העירייה: העירייה פועלת להנגשת   •
אירועים המאורגנים על ידה. מידע על הסדרי הנגישות של כל 

אירוע יתפרסם באתר האינטרנט ויהיה זמין במוקד 106.
נגישות אתר האינטרנט: אתר האינטרנט של העירייה הונגש בהתאם   •
לתקנות הנגישות לשירות, לעניין הנגשת אתר אינטרנט, ובהתאם 

לתקן הישראלי להנגשת אתרים. 

במידה ונתקלתם בכל קושי בגלישה באתר, 
אנא צרו איתנו קשר דרך המייל ונשמח לתקן ולשפר את האתר: 

נגישות בשעת חירום

menael_atar@ksaba.co.il

HaimE@ksaba.co.il

09-7649200

ממונה בטיחות: חיים אבן

oritb@ksaba.co.il

09-7649278

ממונה נגישות עירונית: אורית בראון
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https://did.li/VZ7ql

https://did.li/nDcaa :טופס מקוון באתר העירוני

106@ksaba.co.il

טלפון: 106

אנו מזמינים אתכם, התושבות והתושבים הוותיקים בעיר, לפנות 
אלינו ולדווח לנו על מפגעים ברחבי העיר, שירות עירוני שלא סופק 
עבורכם כמצופה, מידע עירוני שמעניין אתכם או כל דבר שחשוב 
לכם שנדע. אנו, במוקד העירוני, יכולים לסייע במידע, בהכוונה וגם 

בעזרה באמצעות עמותות ומתנדבים בדרכים ובבית.

איך לפנות למוקד העירוני?
אנו זמינים עבורכם 24/7 בכל דרך שתרצו: 

כמו כן את שירותי העירייה הנפוצים ביותר, כמו תשלום ארנונה, 
הנחות תושב ותיק בארנונה, תווי חניה לאזרח ותיק, תשלום דוחות 
חניה, פעילות התנדבות, הזמנת כרטיסים למופעים והרצאות, ניתן 
לקבל באמצעות מגוון הטפסים המקוונים שיש לנו באתר העירוני 

בקישור הזה:

הודעת וואטסאפ במספר: 050-3106106

במסנג'ר בדף הפייסבוק של העירייה
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https://did.li/y6PfT

במספר : 6890*

בנוסף, תוכלו לקבל במרכז עירונט - מרכז אשר נותן שירות במקום 
אחד בנושאי הגשת בקשות להנחות לאזרח ותיק בארנונה, סיוע 
בתשלום דוחות חניה, מידע לגבי היתרים זכויות בניה, עיון בתיק 

בניין. תווי חניה ניתן לפנות דרך פיקוח עירוני או בדואר. 
לאתר לעירונט ניתן להיכנס בקישור: 
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כמו כן, תוכלו להגיע לכל אגף.יחידה בעירייה דרך התס הטלפוני:

חיוג למספר וציון שם המחלקה במילים, יעביר אתכם ישירות לשירות 
ביחידה המבוקשת.

לגמלאיות וגמלאי העיר מוצעים גם השירותים הבאים:

אפליקציה לטובת דיווח מפגעים – רלוונטית רק למתנדבות ולמתנדבים 
ב"רוטרי". פרויקט בשיתוף פעולה עם רווחה ומועדון רוטרי לדיווח על 
מפגעים סביבתיים. אפליקציה ייעודית לחברי המועדון, למאפשרת 
דיווח קל ונגיש למוקד העירוני ומעקב אחר סטטוס הטיפול בקריאה.

שירות שיחות וידיאו - בימים אלו מושק שירות שיחות וידאו, לשיפור 
השירות עבור כל התושבות והתושבים. בעת קבלת שיחה, בסמכותו 
של המוקדן/ית להפעיל שיקול דעת באם לקיים שיחת וידאו עם 
התושב/ת. במידה והוחלט לבצע שיחה מסוג זה, יישלח מהמוקד 
לתושב/ת קישור בהודעת ס.מ.ס או באמצעות הוואטסאפ, ובעת 
לחיצתו תחל שיחה מצולמת ללא צורך באפליקציה, דבר שיקל 

עליכם, האזרחים הוותיקים. 

או להגיע אלינו למרכז השירות: רחוב ויצמן 137 



שיתוף פעולה של המוקד עם ארגון ידידים - במסגרתו המתנדבים 
נותנים עזרה ראשונה שאינה רפואית בדרכים ובבתים, 24 שעות ביממה. 

בבתים – פתיחת דלתות בתים, חילוץ, חילוץ ממעליות.
בדרכים – התנעת רכבים, תקר, מילוי שמן/מים וכדומה.

לתיאום השירות צלצלו למספר: 053-3131310

09-7621111

יד שרה

רחוב הניצנים 12 )במקלט הציבורי(

03-6022934

רחוב פקיעין 5, תל אביב

09-7472982

עזר מציון

בבית חולים "מאיר", רחוב טשרניחובסקי 59

השאלת ציוד רפואי ושיקומי

האגודה לזכויות החולה
עמותה ללא מטרות רווח, הדואגת לשמירה ולמימוש זכויות האזרחים 

מול קופות החולים, בתי החולים ומשרד הבריאות.
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דיור מוגן ובתי אבות

קיימות מסגרות שונות המיועדות לקהלי יעד שונים, הן מבחינת 
רמת תפקוד והן מבחינת רמת הכנסה.

מיועד לגמלאיות ולגמלאים עצמאיים לחלוטין, המעוניינים להמשיך 
לחיות את חייהם בדירה פרטית בתוך מסגרת מוגנת, ובנוסף ליהנות 
ממגוון שירותים, כגון: פעילויות פנאי, אבטחה, ניקיון והשגחה רפואית. 
בחלק מבתי הדיור המוגן ישנן יחידות/מחלקות של דיור תומך, בהן 
 ניתן לקבל טיפול אישי וסיוע לאנשים הזקוקים לעזרה בפעילויות 
היום-יום או לשירותי החלמה פרטיים לאחר אשפוז, רפואי. ברוב הדיורים 
המוגנים קיימת מחלקה סיעודית, המיועדת למטופלים המרותקים 
למיטתם או לכיסא גלגלים וזקוקים לסיוע בפעילויות היומיום.

מיועד לגמלאיות ולגמלאים המוגדרים כתשושים ושמצבם אינו 
מאפשר להם לנהל אורח חיים עצמאי, ולפיכך הם זקוקים לסיוע 
במסגרת מוסדית. משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפקח על 
בתי האבות, ומממן את שהות בנות ובני הדור השלישי באופן חלקי 

או מלא, על פי מצבם הכלכלי.
סיוע באישפוזם של גמלאיות וגמלאים תשושים ייעשה באמצעות 

העובדים במערכת הרווחה בעירייה. 
גמלאיות וגמלאים סיעודיים וחולים מנטלית יאושפזו בבתי אבות 

באמצעות משרד הבריאות.

דיור מוגן

בית אבות



דיור טלפוןכתובתשם הבית
תשושיתשושיםעצמאיםמוגן

סיעודינפש

בית בכפר/
09-7648444בן יהודה 71בית אור

09-7649888בן יהודה 77בית אור הדרים

09-7649888בן יהודה 77בית בכפר הדרים

09-7642222הגבורות 1בית גיל פז

הבית בכפר 
סבא - מגדלי 

הים התיכון
אנצ'ו 

09-7477198סירני 58

09-7645555רופין 15המבריא

מרכז ורה 
09-7481257נתיב אבותסלומונס

09-7481255נתיבהבית של ורה

טלפוןכתובתהנהלהסוגשם הבית

מקבץ דיור 
09-7651603משה דיין 28עמיגורדיור מוגן ציבורי "פקאן"-גיל הזהב

09-7651603משה דיין 30עמיגורדיור מוגן ציבורימקבץ דיור

מקבץ דיור 
09-7651603משה דיין 28א'עמיגורדיור מוגן ציבורי"שקד"-גיל הזהב

09-7679059תל חי 4חברה כלכליתדיור מוגן ציבורי"מעונות הגיל"

"בית דיור לגיל 
09-7659465דרך קדומים 19עמידרדיור מוגן ציבוריהזהב" הדרים

בתי אבות, מוסדות ודיורים מוגנים פרטיים 

דיורים מוגנים ציבוריים
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לפניכם התוכניות וההטבות ברמה הארצית, המגיעות לכן ולכם בגיל 
פרישה.

הנפקת תעודת אזרח ותיק

תוכניות ושירותים ארציים 
לאזרחים ותיקים 

עם הגיעכם לגיל פרישה )נשים בגיל 62 וגברים בגיל 67( הנכם זכאים 
לתעודת ”אזרח ותיק". התעודה מונפקת על ידי המשרד לשוויון חברתי 
ונשלחת ישירות לביתכם, סמוך להגיעכם לגיל פרישה, על פי הרישום 

במרשם האוכלוסין.

התעודה מקנה זכאות להנחות במגוון רחב של בתי עסק: אתרי תיירות, 
מוזאונים, שמורות טבע, מופעי תיאטרון, קולנוע ותחבורה ציבורית. 
פירוט נרחב על בתי העסק וההנחות הניתנות בהם ניתן לקבל באתר 

המשרד לשוויון חברתי בכתובת: 

www.shivyion.gov.il

כדאי לדעת, כי ניתן להנפיק תעודת אזרח ותיק הנושאת את שם 
האזרח הוותיק בלועזית. תעודה זו עשויה להקנות הנחות בחוץ לארץ 

בהתאם לכללים החלים במקום.

67



דרוש ניסיון

כאן גרים

במידה ואתם מעוניינים להשתלב בשוק העבודה, תוכנית זו, מטעם 
המשרד לשוויון חברתי ועמותת "והדרת", יכולה לסייע לכם בכך.

 
התוכנית כוללת:

פורטל תעסוקה אינטרנטי, המקשר בין אזרחים ותיקים המעוניינים   .1
לעבוד בשכר לבין מעסיקים המעוניינים להעסיק עובדים מבוגרים, 

ותיקים ומנוסים.
מרכז טלפוני לסיוע וליווי אזרחים ותיקים במהלך תהליך חיפוש   .2
העבודה בכלל ההבטים: הרשמה, כתיבת קורות חיים, חיפוש משרות, 

בדיקת ההתאמה למשרות ספציפיות וכו'.
הפניה לסדנאות הכנה לשוק העבודה וריענון כישורי מחשב לפי   .3

הצורך.
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אם הבדידות מפריעה לכם, תוכלו לשקול להצטרף לתוכנית, "כאן 
גרים", הפועלת מטעם המשרד לשוויון חברתי והתאחדות הסטודנטים 

והסטודנטיות בישראל.
במסגרת התוכנית, משולבים סטודנטים למגורים בבתי אזרחים 
ותיקים. הסטודנטים מעניקים שעות חברה לאזרח הוותיק ובתמורה 
מקבלים מגורים בתנאים נוחים ומלגת לימודים. התוכנית תורמת 

  www.darush-nisayon.org.il

חייגו למוקד 3196*

למידע נוסף היכנסו לאתר "דרוש ניסיון" 



מועדון שלישי בשלייקס+  

חברים לעת זקנה
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לאזרח הוותיק בהפגת הבדידות, חיזוק תחושת הביטחון במסגרת 
הבית וחיזוק הקשר הבין דורי. 

לפרטים נוספים ולהרשמה, ניתן לפנות למוקד המשרד לשוויון חברתי:

טלפון: 8840*

Shlaykes.co.il

בין אם אתם חובבי תיאטרון וסרטים או אטרקציות ומסעדות - כדאי 
להכיר את מועדון ההטבות של האזרחים הוותיקים בישראל. המועדון, 
שהוקם ביוזמת המשרד לשוויון חברתי, מציע הטבות המותאמות 
לאורח החיים של אזרחים ותיקים במגוון עולמות תוכן: הצגות, 
מופעים, סרטים, מנויי תיאטרון, אטרקציות, מסעדות, חבילות נופש 
ועוד. ההטבות ניתנות גם על מוצרי צריכה במגוון רחב של תחומים 

ובתי עסק.
ההרשמה למועדון "שלישי בשלייקס+" פתוחה לכל האזרחים הוותיקים 

בישראל. להצטרפות למועדון יש להירשם באתר "שלישי בשלייקס +:

התוכנית, המופעלת על-ידי עמותת "מט"ב", דואגת לחברים הכי 
טובים שלנו - בעלי החיים! אם אתם זקוקים לסיוע בטיפול בחיות 
המחמד שלכם, מתנדבי התוכנית ישמחו לטייל עם כלבכם או ללוות 
אותו לווטרינר, לנקות את מצעי החול לחתול, לכוון אתכם לשירותים 
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מקצועיים מתאימים )וטרינרים, מזון וציוד, אילוף, פנסיון, טיפוח( 
ובמידת הצורך, אף לממן זאת למעוטי יכולת. בנוסף, המתנדבים יוכלו 

לטפל בחיית המחמד שלכם במקרה שחלילה תתאשפזו.
לקבלת הסיוע הנכם מוזמנים לפנות ל רכזת התוכנית, ויקה מועלם

בטלפון: 054-5866663

חוברת זו כוללת מידע על התוכניות והזכויות המרכזיות עבור אזרחים 
ותיקים. עם זאת, קיימות תוכניות, זכויות והנחות נוספות שלא הוזכרו 
בחוברת זו מפאת קוצר היריעה. אנו עומדים לרשותכם ונשמח לסייע 

באיתור מידע נוסף ככל שתצטרכו.

הנחות לתושבות 
ותושבים ותיקים

אזרחים ותיקים, העונים על הקריטריונים הבאים, זכאים להנחה של 50 
אחוז עבור 400 קוט"ש הראשונים שיצרכו בכל חודש בשימוש הביתי:

אזרח/ית ותיק/ה המקבל/ת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת אזרח   •
ותיק או שאירים בתוספת השלמת הכנסה.

צרכן/ית המקבל/ת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת אזרח ותיק עם   •
תוספת המשלימה לגובה קצבת הנכות שקיבל לפני גיל הפרישה.
צרכן/ית המקבל/ת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שירותים מיוחדים   •

בשיעור 112 אחוז ומעלה.
צרכן/ית המקבל/ת מהמוסד לביטוח לאומי גמלת סיעוד ברמה 5 או 6.  •

הנחות בתשלומי חשמל
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הנחות בתשלומי מים

ניצולי שואה – על פי הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד   •
האוצר, ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה ותגמול מוגדל 

לפי הכנסה זכאים להנחה.

הביטוח הלאומי והרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר 
מיידעים את האזרח/ית הוותיק/ה שזכאים להנחה באמצעות מכתב, 

ובהמשך מעבירים לחברת החשמל את פרטיו.
אם אתם נמנים על אחת הקבוצות שלעיל, אך אינכם מקבלים את 
התשלום המופחת בחשבונות החשמל השוטפים – עליכם לפנות 

למרכז השירות הטלפוני 103 של חברת החשמל.
 

אזרחים ותיקים, העונים על הקריטריונים הבאים, זכאים לתוספת 
חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף נמוך:

מקבלי קצבת זקנה לנכה.  •
מקבלי גמלת סיעוד )רמות 3 – 6 בלבד(.  •
מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה.  •

מקבלי קצבת שאירים עם השלמת הכנסה.  •
•  ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים )ניצולי שואה הזכאים לתגמול 
לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה ונכי המלחמה בנאצים 

הזכאים לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה(.

רשות המים מקבלת את הרשימות של מקבלי הגמלאות מהמוסד 
לביטוח לאומי ומהרשות לזכויות ניצולי השואה ומעבירה את המידע 
לספק המים המקומי, כך שההנחה ניתנת באופן אוטומטי, אולם רצוי 
לוודא שאכן ההנחה מופיעה בחשבון המים. אדם שזכאי להנחה ולא 

קיבל אותה, צריך לפנות לשירות הלקוחות של תאגיד המים.



שירות לקוחות מפעל המים כפר סבא נותן מענה בנושא תשלומים, 
גבייה ושירות לתושבי כפר סבא, כוכב יאיר - צור יגאל.
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מפעל המים כפר סבא

הנחה בתשלום הארנונה – עיריית כפר סבא

09-7634300

רח' ויצמן 135, כפר סבא

טלפון חינם לבירורים: 1-800-400-480

ימים ושעות קבלת קהל:
בימים א'-ה', בין השעות: 08:00 - 14:00

בימים א' ו-ג', בין השעות: 16:30 - 19:00

אזרחים ותיקים, העונים על הקריטריונים הבאים, זכאים להנחה 
בארנונה:

מקבלי גמלת סיעוד זכאים ל-70 אחוז הנחה מכל שטח הדירה.  •
זכאי קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה וזכאי קצבת זקנה לנכה,   •

זכאים ל-100 אחוז הנחה ל-100 מ"ר ראשונים משטח הדירה.  
הנחה ע"פ מבחן הכנסה – תושב/ת ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם   •
אוכלוסין לגיל הפרישה והכנסותיהם מכל מקור שהוא אינן עולות על השכר 
הממוצע במשק או אם גר יותר מאזרח ותיק אחד, שסך הכנסותיהם של 
כל המתגוררים בדירה יחדיו אינו עולה על 150 אחוז מהשכר הממוצע 
במשק – הזכאות היא ל-30 אחוז הנחה ל-100 מ"ר ראשונים משטח הדירה.  
אזרח/ית ותיק/ה, שסך כל הכנסותיהם מכל מקור שהוא עולה על   •
השכר הממוצע במשק, המקבל/ת מהמוסד לביטוח לאומי אחת 
מהקצבאות הבאות: קצבת זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה 
בעבודה, זכאי ל-25 אחוז הנחה ל-100 מ"ר ראשונים משטח הדירה.  
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לתשומת לבכם: זכויות הנחת ארנונה ניתנת ל"מחזיק" בנכס. מבקשי 
ההנחה נדרשים להירשם במרשם האוכלוסין )תעודת זהות( כתושבי 

כפר סבא.

הנחת הארנונה אינה אוטומטית ודורשת הגשת בקשה פרטנית 
למחלקת גבייה בעירייה.

מידע אודות האישורים הנדרשים למתן ההנחה, דרכי פנייה ומועדי קבלת 
קהל באגף הכנסות, ארנונה וגבייה, ניתן לקבל באתר עיריית כפר סבא.

www.kfar-saba.muni.il

היחידה לטיפול ולמניעת אלימות כלפי קשישים במחלקה לטיפול 
באוכלוסייה המבוגרת, עומדת לרשותכם בכל שאלה והתייעצות בנושא. 

אגף שירותים חברתיים קהילתיים מטפל באמצעות חוקי הגנה ומסתייע 
בייעוץ וההכוונה המקצועית של עמותת "מרווה".

אנו מזמינים אתכן ואתכם לפנות אלינו תמיד.

הפעלת חוקי הגנה על 
אזרחים ותיקים בכפר סבא

dorits@ksaba.co.il

09-7641138

רכזת היחידה: עו"ס דורית סמואל 

רח' הכרמל 43 
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לגזור ולשמור: דרכים ליצירת קשר וטלפונים חשובים

דרכים נוספות ליצירת קשרמס' טלפוןהארגון

המוסד 
ניתן ליצור קשר באתר האינטרנט של המוסד 2637*לביטוח לאומי

לביטוח לאומי ועובד סוציאלי יחזור אליכם.
www.btl.gov.il :כתובת האתר

המוסד 
6050*לביטוח לאומי

הרשות 
לזכויות ניצולי 

השואה

טלפון: 510503-5682651*
כתובת מייל:

info@shikum.mof.gov.il

משרד 
הבריאות - 
מוקד "קול 
הבריאות"

טלפון: 540008-6241010*
כתובת מייל:

call.habriut@moh.health.gov.il
ניתן לפנות באופן מקוון באתר משרד 

health.gov.il :הבריאות, בכתובת

משרד הבינוי 
פקס: 544202-5847530*והשיכון

אתר משרד הבינוי והשיכון 
www.gov.il:בכתובת

משרד 
העבודה
והרווחה

טלפון: 118077-9208560
roeib@molsa.gov.il :דואר אלקטרוני

מרכז מידע 
רעות –אש"ל

1-700-700-204reutheshel.org.il :אתר אינטרנט

רשות 
האוכלוסין 

וההגירה

טלפון: 345012223450*
www.gov.il :אתר אינטרנט

info@piba.gov.il :כתובת מייל
בפקס: 02-6469442

בדואר: מרכז שירות ומידע ארצי, 
 רשות האוכלוסין וההגירה, 

רח' אגריפס 42, ירושלים מיקוד 9430125

ביטוח לאומי – 
שירות ייעוץ 

לקשיש

טלפון: 969602-6709857*
המענה האנושי ניתן בימים ראשון עד חמישי, 

בין השעות: 9:00 – 12:30
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תחומי סיועשעות פעילות

המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי, 
בין השעות: 8:00 – 17:00

טיפול בנושא גמלת הסיעוד - 
בקשות לשינוי תוכנית השירות 

במסגרת גמלת הסיעוד.

המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי, 
בין השעות: 8:00 – 17:00

מידע אודות זכאות לקצבאות 
השונות

זכויות ניצולי השואה 
ונכי המלחמה

ימים ראשון עד חמישי,
בין השעות: 8:00-18:00. 

ימי שישי וערבי חג, 
בין השעות: 8:00-13:00.

מתן מענה ומידע לציבור הרחב 
בכל התחומים עליהם אמון 

משרד הבריאות

המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי, 
בין השעות: 8:30-16:00. 

מענה אוטומטי ניתן 24 שעות ביממה.

מתן מידע לזכאים לסיוע בשכר 
דירה או דיור ציבורי וכן לאלה 

הרוצים לבחון את זכאותם

המוקד נותן מענה
24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע

מתן מידע וסיוע ראשוני לציבור 
הרחב בנושאי רווחה

ימים ראשון עד חמישי,
בין השעות: 9:00-16:00

מידע וייעוץ בנושאי זקנה, 
שיקום, סיעוד וגריאטריה

ימים ראשון עד חמישי,
בין השעות: 8:00-16:00

שעות מענה טלפוני 
בתחום הסיעוד בלבד –
ימים ראשון עד חמישי,

בין השעות: 12:00 – 8:00

מידע בנושא העסקת עובדים זרים, 
ביצוע פעולות באופן מקוון.

ייעוץ אישי בנושאים מתחום 
הזקנה וסיוע במיצוי זכויות
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מספרי טלפון לשעת חירום: 

נשארים מעודכנים: איפה מפורסם המידע מטעם העירייה?

המוקד העירוני 106 

הודעת וואטסאפ למוקד: 050-3106106

מד"א 101 
משטרה 100 

מכבי אש 102 

אתר האינטרנט הרשמי של העירייה 
 www.kfar-saba.muni.il

אתר האינטרנט המיוחד לתקופת הקורונה
 corona.kfar-saba.muni.il

עמוד הפייסבוק של עיריית כפר סבא
 www.facebook.com/kfarsaba.city

עמוד האינסטגרם של עיריית כפר סבא
 www.instagram.com/kfarsaba.city

ערוץ היוטיוב של עיריית כפר סבא
 www.youtube.com/user/KfarSabaTV/featured

ערוץ הטלגרם של עיריית כפר סבא
t.me/ksabamuni

אפיקי פרסום והפצת מידע של העירייה






