


דבר ראש העיר

תושבות ותושבים יקרים,

"באנו חושך לגרש,
בידינו אור ואש.

כל אחד הוא אור קטן,
וכולנו אור איתן".

חג החנוכה, חג האורות, הניסים והנפלאות עומד בפתח, וכפר סבא חוגגת את החג 
בשלל אירועים, פעילויות, סדנאות ומופעים לכל המשפחה. זאת לאחר כשנתיים לא 
פשוטות, בהן נדרשנו כולנו לשנות את אורחות חיינו ולהתנהל תחת הגבלות, סגרים 

ובידודים, בשל התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם.

השנה, בהתאם לכלל ההנחיות, נחגוג את החג המאיר ביותר בשנה עם תכנים מהנים 
ומעשירים, שהכנו במיוחד עבורכן ועבורכם, בכל רחבי העיר, ביניהם פעילות גינות 
פעילויות  הגילים,  לכל  מסיבות  מוזיקה,  מופעי  וילדים,  לילדות  הצגות  מדליקות, 
לנוער וגמלאים, וגולת הכותרת: פסטיבל האורות העירוני, שיתקיים במשך יומיים 

במדרחוב ירושלים ויכלול מיצגי אור מרהיבים.

אני שמח להזמין את כולכם לחגוג איתנו את החג ומאחל לכולם חג חנוכה שמח, 
בריאות ומי ייתן ונזכה להיות כולנו לאור גדול שיאיר את עולמנו.

חג שמח,           
רפי סער              

ראש העיר              



פסטיבל
האורות
כפר סבא | חנוכה 2021

שני-שלישי, 29-30 נובמבר
17:00-21:00 | מדרחוב ירושלים

mazia@ksaba.co.il להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לטל’: 09-7649164 | מייל
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19:00 | 18:15 | 17:30

2021 |

mazia@ksaba.co.il להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לטל’: 09-7649164 | מייל
במופע זה יש שימוש באורות מהבהבים



חנוכה בגינות הציבוריות בשעה 17:00
בואו להדליק יחד עם שכנים וחברים נר חנוכה בגינה הציבורית.

יחד נשיר, נרקוד ונאכל סופגניות

הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות במייל: khila@ksaba.co.il או בטל': 09-7640801

28/11  ▲ כ“ד כסלו גן קדושי העיר, סביוני הכפר

28/11  ▲ כ“ד כסלו גינת אלרם

כ“ז כסלו גינת הבנים, שכונת יוספטל ▲  1/12

2/12  ▲ כ“ח כסלו שכונת תשלו“ז, ליד הספרייה הקהילתית

5/12  ▲ א‘ טבת גינה גדולה, שכונה ירוקה 60

1/12  ▲ כ“ז כסלו גן הזיכרון

1/12  ▲ כ“ז כסלו גינת משעול האהבה, רח‘ רופין

גינות
מדליקות



נסים ונפלאות במוזאון
סדנאות אחה"צ לילדים/ות לקראת חנוכה

בחודש החנוכה יקיים המוזאון סדרת סדנאות בימי שלישי אחר הצוהריים 
מסביב לנושא האור, השמן, סמלי החג והמכבים.

 ב-23/11 מעות החנוכה - נקיים סדנת הכנת מטבעות משוקולד.
הסדנה מתאימה לילדים מגיל 5

 ב-30/11 נקיים סדנת פסיפס המנורה והכנת נר מדונג לילדים/ות. 
הסדנה מתאימה לילדים מגיל 5

kfar-saba-museum.org הרשמה באתר המוזאון
museum@ksaba.co.il :להסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7640868 | מייל

30/11 | 23/11

חנוכה לכל המשפחה - 
מרכז קהילתי לזרוס

22/11 | יום שני | 17:00-18:45 | רחוב פרוג 1
בשיתוף חב"ד | עלות: 10 ש"ח | מתאים לגיל 3-8

 zipia@ksaba.co.il :לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7604180 | מייל

22/11

ילדים

סדנת עששיות
24/11 | יום רביעי | 16:30 | מרכז קהילה אלי כהן, ויצמן 189

עלות: 15 ש"ח | מתאים לכיתות א'-ו'
 elicohen@ksaba.co.il :לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7662195 | מייל

 חנוכף - הצגה מרכזית 
"דירה להשכיר" וסדנאות לחנוכה

24/11 | יום רביעי | 17:30 | מרכז גלר, רחוב מור 31
עלות: 20 ש"ח | מתאים לגיל 2.5 ומעלה 

 geler@ksaba.co.il :לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7656132 | מייל

24/11

24/11

סיבוב מתעתע - 
אומנות במרכז ארט קיימא

30/11 | יום שלישי | 10:00-12:00 | ארט קיימא
נכיר אומנים שתנועה סיבובית בעבודתם יוצרת תעתוע. בסדנת האומנות ניצור 

יצירה מתעתעת בסיבוב. נבקר ונתנסה בעולם המיצבים.
גיל 6-10 | 45 ₪ לילד/ה | מלווה אחד/ת חינם

michalaid@ksaba.co.il :להסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7604186 | מייל

30/11

http://kfar-saba-museum.org


"מפעל המיחזור" מגיע לעיר
30/11-1/12 | שלישי-רביעי | 9:00-18:00 | בפארק ברחבת המזרקות, 

כניסה משער 30 חניון התוכנה, או משער ויצמן
בואו לגעת ולראות כיצד ניראה באמת מיחזור פסולת אלקטרונית בפעילות 

משפחתית אינטרקטיבית, ערכית ומהנה. בנוסף לסיור במרכז המיחזור, ניתן 
 להצטרף לפעילות יצירה חופשית בפסולת אלקטרונית במתחם קיפוד. 

משך הפעילות כשעה, ברישום מראש, ללא עלות. 
יש להגיע עם מכשיר/סוללות למיחזור אלקטרוניקה. לרישום לחצו כאן <

הרפתקאולוגיה
קייטנת חנוכה של מוזאון כפר סבא

 כבכל שנה מוזאון כפר סבא מקיים קייטנת חנוכה לילדי/ות היסודי.
 הקייטנה תתקיים בתאריכים: 30/11, 1/12, 2/12, 5/12, 6/12

במסגרת הקייטנה יכירו הילדים את המוזאון, ישתתפו בסדנאות ערכיות 
 ומושקעות מסביב לנושא חג החנוכה, האור, השמן, המכבים והיוונים.

kfar-saba-museum.org הרשמה באתר המוזאון
museum@ksaba.co.il :להסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7640868 | מייל

הפנינג חנוכה בכדורגל
30/11 | יום שלישי | 08:00-15:00 | מגרש כדורגל קפלן

חוויית כדורגל מהנה ומאתגרת!
9:00-10:30 כיתות א'-ג' | 10:45 טקס הדלקת נרות חנוכה

11:00-12:30 כיתות ד'-ו'
ללא עלות | רישום מראש בלבד בטופס באתר העירוני < לשונית ספורט

לפרטים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לרשות הספורט העירונית 
davidg@ksaba.co.il :בטל': 09-7640838 או במייל

30/11-6/12

30/11-1/12

30/11

ילדים

"ויהי אור" אומנות במרכז ארט קיימא
1/12 | יום רביעי | 10:00-12:00 | מרכז ארט קיימא

נכיר אומנים/ות המשתמשים באור בעבודתם. בסדנת האומנות ניצור בית אור 
 על מצע ייחודי. נבקר ונתנסה בעולם המיצבים.
גיל 4-8 | 45 ₪ לילד/ה | מלווה אחד/ת חינם

michalaid@ksaba.co.il :להסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7604186 | מייל

1/12

https://www.tor4you.co.il/edstn.asp?siteid=6003&sid=A8446EE8C78713D9
http://kfar-saba-museum.org 
http://kfar-saba-museum.org 
http://kfar-saba-museum.org 
http://kfar-saba-museum.org 


חנוכה לכל המשפחה -
מרכז קהילה עציון

1/12 | יום רביעי | 16:30 | מרכז קהילתי עציון, רח' הרב גולד 14
ללא עלות | לכל המשפחה

 לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות 
 etzion@ksaba.co.il לטל': 09-7658656 או למייל

חנוכה לכל המשפחה - 
מרכז אלי כהן

1/12 | יום רביעי | 17:00 | מרכז קהילה אלי כהן, ויצמן 189
ללא עלות | לכל המשפחה

 לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות 
 elicohen@ksaba.co.il לטל': 09-7662195 או למייל

1/12

1/12

ילדים

חנוכה לכל המשפחה -
מרכז קהילתי לזרוס

2/12 | יום חמישי | 16:30-18:45 | רח' פרוג 1
ללא עלות | לכל המשפחה

 לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות 
zipia@ksaba.co.il לטל': 09-7604180 או למייל

חנוכה לכל המשפחה - 
מרכז קהילתי בית אברהם

3/12 | יום שישי | 11:00-14:00 | מרכז קהילתי בית אברהם, רח' אלי הורוביץ 22
ללא עלות | לכל המשפחה

 לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות 
Avraham@ksaba.co.il לטל': 09-7640828 או למייל

חגיגת חנוכה לגיל הרך! 
3/12 | יום שישי | 9:30 | רחבת העירייה, ויצמן 135, סמוך לעץ המוצצים. 

מיועד לגיל 2-4
לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לאגף קהילה, המחלקה לגיל 

havaha@ksaba.co.il הרך לטל': 09-7640830 או למייל

2/12

3/12

3/12



חנוכה לגיל הרך

הפעילות תתקיים בויצמן 135, סמוך לעץ 
המוצצים. . נשלח מה-iPhone שלי

יואב וחברים מגיעים למופע מוזיקלי 
להורים ולילדים/ות

נשיר וננגן, נקפוץ ונרקוד, לצלילי שירים אהובים ומוכרים, וגם 
מקוריים, בשילוב מגוון כלי נגינה ואווירת החג שבאויר.

מחכים לכם!
יום שישי, 3/12 | בשעה 9:30

בויצמן 135, סמוך לעץ המוצצים

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים: המחלקה לגיל הרך, אגף קהילה וחברה 
 havaha@ksaba.co.il :טל': 09-7640830 | מייל

הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מיועד לגיל 2-4



הרפתקה בג'ונגל - הצגה לחנוכה
21/11 | יום ראשון | 17:30-19:30 | היכל תרבות

מחזמר מוזיקלי ססגוני, כובש ומרגש שייקח אתכם למסע בלתי נשכח!
הצגה מרהיבה בהשתתפות כוכבי הילדות והילדים האהובים, אקרובטים, בובות, 

רקדנים הכוללת את מיטב השירים האהובים של קופיקו ודוד חיים. 

21/11

חיפזון זהירון - הצגה לחנוכה
30/11 | יום שלישי | 17:30-19:30 | היכל תרבות

"חיפזון וזהירון" בהצגה מוזיקלית ומשעשעת. במהלך ההצגה הכוללת שירים קצביים 
עם מסרים לשמירה על החוקים, משתפים חיפזון וזהירון את הילדים בדילמות 

חשובות בדרך חציה נכונה והקשבה לתנועה.

30/11

מעשה בחמישה בלונים
הצגת חנוכה לילדים/ות

1/12 | יום רביעי | 17:00-18:00 | היכל תרבות
 הצגת השנה! בהפקה חדשנית ומרהיבה! על פי הספר הנפלא של מרים רות. 

הצגה החדשה, שכולה חגיגה, עם שירים אהובים וסוחפים על בלונים וצבעים, וחוויית 
תיאטרון בלתי נשכחת!

1/12

רפונזל - הצגה לילדים/ות
5/12 | יום ראשון | 2 מופעים: 16:00 / 18:30 | היכל תרבות

הקלאסיקה האהובה מאת האחים גרים, ולאחר הצלחה מסחררת של הסרט האהוב 
של דיסני "פלונטר" בהפקה בימתית חדשה, צבעונית ומרהיבה לכל המשפחה. 

בהשתתפות נעמה סופר-על, לאה שנירר, מאור תמם ועוד.

המכבים - מחזמר לילדים/ות
6/12 | יום שני | 2 מופעים: 16:00 / 18:30 | היכל תרבות

"המכבים – הקרב האחרון" הוא מחזמר מקורי לכל המשפחה מאת אסף אשתר המגיש את 
סיפור הגבורה המוכר בדרך מקורית, קצבית, מוזיקלית ומהנה. בהשתתפות הכוכבים הגדולים: 

רינת גבאי, טל מוסרי, אוראל צברי, טיילור מלכוב, עמנואל לוי, יהודה בוחבוט ועוד.

5/12

ספר הג'ונגל- אבן האש - מופע לחנוכה
28/11 | יום ראשון | 2 מופעים: 16:30 / 18:15 | היכל תרבות

הסיפור האהוב והנמכר ביותר בעולם, שוב חוצה דורות ומגיע לסיבוב חד פעמי 
בחנוכה 2021, בכיכובם של רוי בוי וענבלי! 

28/11

6/12

מופעי חנוכה בהיכל

להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למייל: kupa@ksaba.co.il או לטל': 6775*



חנוכה לנוער

סטנד אפ קורע מצחוק
יונתן ברק

רכישת כרטיסים בטלפון 6775* או בקופות היכל התרבות
עלות: 20 ₪, מיועד לבני נוער בכיתה ז'- י"ב בלבד בהצגת 

משוב/ת.ז בכניסה
האירוע יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

יום ראשון, 5/12
פתיחת דלתות 20:30 | תחילת מופע 21:00

אודיטוריום כפר סבא

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים
natalyb@ksaba.co.il :יש לפנות לטל’: 09-7640801 | מייל

30/11 בשעה 18:00 
 מרכז הנוער העירוני,

רח' דוד אלעזר 3

בואו תדליקו!!
הדלקת נרות, סדנת הכנת 

סופגניות, מוזיקה ועוד

1/12 בשעה 18:00
מרכז הנוער הדתי
רחוב הרצל 55, 

מסיבת חנוכה
חדר בריחה מגניב לכבוד החג 

וסדנה לקישוט סופגניות

2/12 בשעה 19:00 
במה פתוחה

לנוער
גלריה 29 - מרכז המוזיקה 

העירוני לנוער

2/12 בשעה 17:00 
בני ובנות הנוער ממרכז הנוער 

קפלן בשת"פ עם מחלקת 
 קהילה 

הפנינג שכונתי 
בשכונת תשלו"ז, תחנות יצירה 
וחלוקת נרות וחנוכיות לתושבים

1/12 בשעה 17:00
מרכז הנוער קפלן, 

רח' ירמיהו 6

סדנת טיק טוק
בהנחיית אבי סנטו ואיתי מרשל. 
בסדנה ניצור ביחד קמפיין חברתי 

מעניין וחשוב בנושא שיבחרו. 

2/12 בשעה 17:00
 מרכז הנוער העירוני,

רח' דוד אלעזר 3

סדנת טיק טוק
בהנחיית אבי סנטו ואיתי מרשל. 
בסדנה ניצור ביחד קמפיין חברתי 

מעניין וחשוב בנושא שיבחרו. 

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים במרכזי הנוער



צעירים

גמלאים

כיתת אומן גיא ויהל

עלות: 40 ₪, מיועד לצעירים/ות בני 18-40

יום רביעי, 1/12
פתיחת דלתות 20:00

מרכז צעירים
רח' גיבורי ישראל 4, מתחם חצר השוק, קומה 2

לפרטים נוספים: דריה טל’: 09-7636578
להסדרי נגישות פרטניים: טל’: 09-7640720 | 

tzeirim@ksaba.co.il :מייל
צילום: שי תמיר

מינהלת גמלאים ואזרחים ותיקים מזמינה 

חגיגת זמר ישראלי 
עם בובי זמר

והדלקת נרות חגיגית 
יום חמישי, 2/12 | ברחבת היכל התרבות
19:30 התכנסות וכיבוד | 20:00 הדלקת נר ותחילת החגיגה

הכניסה חופשית
לפרטים והסדרי נגישות: אורית בראון, מינהלת 

oritb@ksaba.co.il | 09-7649278 :'הגמלאים בטל


