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חדש
בעיר

מה

הישג ענק לכפר סבא :פרויקט פינוי-בינוי יוספטל
אושר בקבינט הדיור הממשלתי הקרוב כפרויקט
בעדיפות לאומית

משרד החינוך חושף 90% :זכאות לבגרות בכפר סבא,
שלאחר שנים רבות הפכה למובילה בשרון

ראש העיר כפר סבא העביר את תוכנית פינוי בינוי שכונת יוספטל לאישור קבינט הדיור .המשמעות:
התוכנית תוכר כתוכנית בעדיפות לאומית על ידי ממשלת ישראל.

נתוני משרד החינוך חושפים את נתוני הזכאות לבגרות לשנת תש״ף .הנתונים מעידים בין היתר כי כפר סבא
היא העיר היחידה בשרון שהביאה לזינוק מרשים בזכאות לבגרויות.
עפ״י הנתונים ,מבחינת אחוזי הזכאות לבגרות לשנת
תש״ף (כולל החינוך המיוחד):
כפר סבא עומדת על  ,90%רעננה על  ,87.2%הוד השרון
 89.8%והרצליה .89.9%
לעומת זאת ,בשנת תשע״ט עמדה כפר סבא על 83.9%
 עלייה של  6.1%זכאים לבגרות ,בשנת תשע״ח על - 84.6%עלייה של  6.4%ובתשע״ז על  - 80.7%עלייה
נוספת של .3.9%
בשנת תשע״ט נתוני הזכאות בערי השרון עמדו על:
הרצליה ,88.4% :רעננה ,87.7% :הוד השרון.85.9% :
בנוסף ,מבחינת נתוני המצטיינים רושמת כפר סבא עלייה
נוספת :בשנת תש״ף אחוז המצטיינים עמד על ,18.4%
בתשע״ח על  12.2%ובתשע״ז על .11.5%
 85%סיימו עם  4/5יח"ל אנגלית.
 53%סיימו עם  4/5יח"ל מתמטיקה.
כמו כן ,שומרת כפר סבא על מעמדה כעיר מובילה בחינוך
לעומת ערי השרון ,באשר לנתוני הנשירה  .
בעוד בכפר סבא אחוז הנשירה עומד על  0.2%בלבד,
ברעננה על  ,0.6%בהוד השרון על  0.5%ובהרצליה
על  .0.4%מציאות זו היא הודות למדיניות עירונית

כנס שיתוף ציבור ביוספטל .צילום :רמי זרנגר

נתוני הזכאות לבגרות לשנת תש"ף

למקסימום הכלה ויצירת מעטפת תומכת לתלמיד/ה
ומשפחתו/ה ,במטרה למנוע ככל הניתן את נשירת
התלמידים ממערכת החינוך.

לראשונה בכפר סבא :ועידת האקלים של ישראל

לראשונה בתולדות העיר ,התקיימה בכפר סבא ועידת
האקלים של ישראל ,ששודרה בשידור ישיר ברשת .13
ועידת האקלים והסביבה של רשת  ,13בשיתוף עיריית
כפר סבא ,התקיימה בהיכל התרבות העירוני ,על
מנת להעלות לסדר היום הציבורי את אחד הנושאים
הבוערים שמעסיקים בדאגה את העולם כיום  -משבר
האקלים.
בוועידה השתתפו ,בין היתר שרת התחבורה מירב
מיכאלי ,השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג ,שרת ועידת האקלים של ישראל
האנרגיה קארין אלהרר ,ראש העיר כפר סבא רפי סער,
הוועידה שודרה בשידור ישיר בערוץ  13ובדיגיטל של
שגריר האיחוד האירופי דימיטר טזאנצב ועוד.
ערוץ .13
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בין משמעויות ההחלטה:
•קידום התוכנית במסלול מהיר בוועדה למתחמים
מועדפים לדיור (ותמ"ל) וקיצור ההליך הביורוקרטי
של אישור תכנית.
•מימוש פרויקט הבינוי וההתחדשות העירונית באופן
המיטבי ,תוך מתן פתרונות נרחבים וכוללים לתשתיות
צמודות ותשתיות כלל עירוניות
•הגדרת כ 30%-מיח' הדיור בשכונה המחודשת כדיור
בשכירות ארוכת טווח .כמו כן ,חלק משמעותי מאותן
יח' דיור יקודמו לטובת תושבי כפר סבא כיחידות
דיור משלימות לפרוייקטי פינוי בינוי.
•הבטחת השמירה על שטחים ירוקים בתחום התוכנית
והגובלים בה.
•כמו כן ,דרשה הוועדה המקומית כי ההכרזה תכלול
גם את שילוב מתחם הנביאים-יחזקאל במסגרת
הפרויקט ,על מנת לאפשר את התחדשותו יחד עם
פרויקט יוספטל.

כיום שכונת יוספטל המיועדת לפינוי בינוי ,מכילה 930
יחידות דיור .הפרויקט ,שהוצג בפני תושבות ותושבי העיר
בכנס שיתוף ציבור גדול ,צפוי להוסיף על פי הערכות,
כ 3,500-יחידות דיור חדשות.
בתחילת חודש נובמבר הודיע ראש העיר ,רפי סער ,כי
העביר במליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה החלטה
דרמטית ,להמליץ לקבינט הדיור הממשלתי להכריז על
פרויקט יוספטל כמתחם דיור מועדף .בעקבות כך ,בישרה יש לציין כי במסגרת שיתוף הציבור שהתקיים ,קיבלו
שרת הפנים איילת שקד כי אישרה את הכללת הפרויקט התושבים מידע בגין הפרויקט וימלאו סקר צרכים ,וזאת
כמתחם ותמ״ל בעדיפות לאומית .החלטה שנעשית כשלב ראשון בקידום התוכנית למען רווחת התושבים.
לראשונה בתולדות העיר כפר סבא בפרויקט פינוי בינוי.

כפר סבא הצביעה פה אחד :יבוצע תיקון עיוות היסטורי
בהנצחת נשים בעיר
ועדת השמות תקדם קריאת רחובות ושטחי ציבור ,ע״ש נשים ,במטרה לצמצם ולבצע תיקון היסטורי בהנצחת נשים
בעיר .מועצת העיר הציעה שזה יעשה באמצעות שינוי תמהיל מתן השמות באופן שיישמר יחס של שני שליש נשים
ושליש גברים .כמו כן ,תקיים ועדת השמות בחינה ודיון בנושא שימור שמות גנריים.
מועצת העיר כפר סבא החליטה כאמור פה אחד בתחילת
אוקטובר ,כי מעתה תקדם ועדת השמות קריאת שמות
רחובות ואתרים שונים בעיר ע"ש נשים .ההחלטה,
שמטרתה צמצום הפער המגדרי שנוצר לאורך ההיסטוריה,
קובעת כי מעתה יבוצע כאמור שינוי בתמהיל מתן השמות,
עד להגעה לשוויון מגדרי בשמות הרחובות ברחבי העיר.
כמו כן ,תקיים ועדת השמות בחינה ודיון בנושא המרת

שמות גנריים לשמות של נשים.
העיוות ההיסטורי הקיים מבחינת הנצחת נשים ברחובות
ואתרים ציבוריים הוא תופעה כלל ארצית .כך למשל,
בתל אביב ,ישנם  61שמות רחובות ע"ש נשים ,לעומת
 878ע"ש גברים .כמו כן ,בירושלים ישנם  72שמות נשיים
לעומת  1,035ע"ש גברים .בכפר סבא ישנם  34רחובות
ע"ש נשים ,לעומת  220ע"ש גברים.
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חינוך בעיר
סיכום 2021

פותחים שנה חדשה במוסדות החינוך בעיר
שנת הלימודים תשפ"ב נפתחה בכפר סבא ב 1-לספטמבר
עם שובם של  24,378תלמידי בתי הספר והגנים למוסדות
החינוך בעיר ,מתוכם  1,729ילדים בכיתה א' .עוד בין תלמידי
כפר סבא הנרגשים 4,570 ,תלמידי גני הילדים10,218 ,
תלמידי בתי ספר יסודיים 4,842 ,תלמידי חטיבות הביניים,
ו 4,718-תלמידי תיכון.
בשנת תשפ"ב נכנסת תוכנית שנתית שתעסוק במניעת
אלימות בחרמות ברשת ומחוץ לה ,במהלך חודש נובמבר
פורסמה אמנה למניעת חרם חברתי ונפעל כדי לקדם אקלים
נאות ,עם ביטחון יציב ,שייכות ומוגנות לכל התלמידות
והתלמידים.
כמו כן ,במסגרת זו ויחד עם הרשות העירונית למאבק
באלימות ,סמים ואלכוהול ,יצאה העירייה לקמפיין עירוני
להעלאת המודעות והפסקת חרמות ,יחד עם ידוענים
ומשפיענים כפר סבאיים.
יש לציין עוד ,כי שני בתי ספר בכפר סבא הם בין  13הזוכים עוצרים את החרם בכפר סבא (מתוך הקמפיין העירוני)
להשתתף בפרויקט מחקר ארצי של מכללת בית ברל.
בתי הספר הכפר סבאים ,נבחרו יחד עם  11בתי ספר נוספים ברחבי
תיכון כצנלסון ובית הספר אוסישקין נבחרו לקחת חלק בפרויקט
הארץ להשתתף בפרויקט המחקרי ,מתוך עשרות מועמדויות.
מעבדה של המכללה האקדמית בית ברל.

גני הילדים מתחדשים ומשתדרגים
לראשונה בכפר סבא ,שני גני ילדים חדשים וייחודיים נפתחו – גן
ילדים ברוח דמוקרטית וגן ילדים ברוח מונטסורית .בנוסף ,נפתחו
 2גני חב"ד חדשים בעיר.
כמו כן ,נפתח מוקד שירות להורים שהוכשר לטפל ברישום ושיבוץ
ולטובת הרחבת שעות המענה הטלפוני לכל שעות הפעילות (08:30
עד  ,)16:00וגוייסו  30סייעות חדשות לגני הילדים ברחבי העיר

ומאמץ הגיוס עדיין בעיצומו.
במסגרת מחלקת פרט שבאגף החינוך ,הורחבה המעטפת הטיפולית
לילדות ולילדים עם זכאויות לסלים אישיים ,מגיל  3ועד תום
לימודיהם ,החלה השתתפות ילדי גני החינוך המיוחד בפעילויות
בחווה החקלאית ,והתקיימה השתלמות רפואית מרוכזת ע"י מד"א
לסייעות רפואיות.

לומדה חדשה וייחודית בבתי הספר היסודיים
עיריית כפר סבא פיתחה לומדה חדשה שתסייע ליועצות בקרב
שכבות ה'-ו' ברחבי העיר לאתרי ולהתמודד עם מצבי מצוקה או
חרדה בקרב התלמידים .הלומדה הייחודית לכלי חוסן ולאיתור
מצבי מצוקה ,פותחה ומוטמעת במערכת החינוך העירונית,
בהובלת המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני בעיריית כפר
סבא ובשיתוף אגף החינוך ומשרד החינוך ,המכון הטכנולוגי חולון,

השירות הייעוצי והשירות הפסיכולוגי-חינוכי.
בנוסף ,החלו לפעול תוכניות נוספות בבתי הספר היסודיים ,ביניהן
תוכנית עתיד בטוח – הצמחת מנהיגות תלמידים/ות למניעת אלימות,
קידום תוכנית ייחודיות ובחירה מבוקרת לקראת שנת הלימודים
תשפ"ב – בנייה והטמעת תוכניות פדגוגיות לחינוך מתקדמות
וחדשניות ,כמו גם תוכנית חדשה למעבר מיטבי מהגן לבית הספר.

חדשנות פדגוגית בבתי הספר
במסגרת חדשנות פדגוגית בבתי הספר בעיר,
נפתח מסלול רובוטיקה בחטיבות הביניים
אלון רמון ,בר לב ,החטיבה החדשה ותורה
ומדע ,ופרויקט מייקרים באשכול הפיס בקרב
תלמידי החטיבות ,יצא לדרך זו השנה השנייה.
יש לציין כי במהלך השנה החולפת התקיים
פרויקט לעידוד תלמידות לבחור בלימודי
מדעים וטכנולוגיה בשיתוף חברת נייס.

מקדמים את הבריאות בבית הספר

והחלה השנה השתלמות חדשנית מסוגה
בנושא הוראה רגישת מגדר.
יש לציין עוד את קידום הקמפוס החינוכי
בתיכונים ,במסגרתו מתקיימת למידה
משותפת של תיכונים גלילי ורבין ,של תלמידי
תיכון הרצוג עם תלמידי תיכון אחווה בטייבה
ופרויקט גשר לאזרחות משותפת ,בין דתיים
לחילוניים.

מערכת החינוך במספרים

לכבוד סיום שנת הלימודים תשפ"א ,הוכרזו  23בתי ספר יסודיים ועל יסודיים בכפר סבא כבתי ספר מקדמי בריאות .כל אחד מבתי
הספר מקיים תוכניות שמטרתן לעודד ,לשפר ולשמר את בריאותם הפיזית והנפשית של התלמידים.

מהפכת החינוך בכפר סבא נמשכת
במהלך קיץ  2021בוצעו עבודות
שדרוג נרחבות במוסדות חינוך
ברחבי העיר ,כהמשך למהפכת
החינוך שהחלה בקיץ  ,2019כאשר
השנה הוקם באף הוקמו ית ספר
יסודי חדש ומעון חדש.
בנוסף ,בוצעו עבודות בינוי והרחבת
בית הספר היסודי גולדה מאיר ובית מימין לשמאל :בית הספר רמז ,אולפן מוזיקה בתיכון גלילי ,מעון עירוני חדש
הספר היסודי רמז ,הרחבת השלוחות של הקרייה הדמוקרטית -כמו כן ,בוצע סקר אגרונומי של עצים בכל מוסדות החינוך ,בוצעו
סאדברי ומונטיסורי ,הקמת אולפן מוזיקה חדשני בתיכון גלילי ,עבודות הנגשת  17כיתות שמע וגנים ,תכנון  8מרחבי למידה
שדרוג ספרייה בתיכון כצנלסון ,שיפוץ עומק של גן ערבה ,הסבת חדשניים ,טיפול ב 40-ארונות חשמל ראשיים ומשניים בבתי
גנים לגנים תקשורתיים ,הסבת גנים לגנים ממלכתיים חרדים ,הספר ,החלפת מזגנים במוסדות ,עבודות תשתית תקשורת ב25-
צביעת בתי ספר וגני ילדים ,הקמת בית זמני לבית היסודי צומח מבני חינוך ,התקנת  300מחשבים וכ 10 -מקרנים במוסדות ,ביצוע
 ,80ביקורות בטיחות ב 39-בתי ספר ו 183-גני ילדים ,עיבוי צמחיה ניקיון יסודי בכל בתי הספר צביעת חניות "חבק וסע" בבתי הספר,
בוצעו תיקוני תשתיות ב 85-מוקדים ,נרכש ציוד לבתי הספר
ואדניות נוי במוסדות החינוך.
והגנים ,שודרג מבנה גן הכרם ,ועוד.
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6

תיכונים

6

בתי ספר
על יסודי
שש שנתי

23

בתי ספר
יסודיים

19,808
4,570
154
תלמידים
ילדים
גנים
בגני ילדים בבתי הספר
26
גני חינוך
מיוחד

9

גני
מוכש״ר

סה"כ תלמידות ותלמידים בעיר24,378 :
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חברה וקהילה

חברה וקהילה
מסכמים שנה של חוויות
במהלך שנת  2021קיים
אגף קהילה וחברה שלל
פעילויות לכל הגילים,
ברחבי העיר כולה .אחת
מהן היא פעילות ״גינות
להכיר״ ברחבי העיר -
היכרות בין ילדים שעולים
לגני עירייה .במסגרת
פתיחת שנה"ל תשפ"ב,
עץ המוצצים החדש
פעילות ״גינות להכיר״
קיים האגף מפגשים
חברתיים ,אשר
מטרתם היכרות בין
ילדים שעולים לגני
עירייה ,דרך משחקי
חוויה וגיבוש בין
הילדות והילדים
 דבר שתרםרבות להסתגלותם הופעות של תיסלם וחנן בן ארי באצטדיון .צילומיםEclipse Media :
פעילויות לנוער ,הרצאות ,סדנאות ,מפגשים ועוד.
למסגרות החדשות.
בנוסף ,קיים האגף את פעילות ״גינות מספרות״ ,בשת״פ כמו כן ,היה אחראי האגף ליוזמת "כפר סבא  – "Liveהופעות
מחלקת ספריות ,בעשרות גינות ציבוריות ברחבי העיר,כולל חיות באצטדיון ,בין היתר של להקת תיסלם ,הזמרים עברי
הנפשות חיות וחוויה מדהימה להורים ולילדים זאת בנוסף לידר ,זהבה בן ,חנן בן ארי ורותם כהן ,שמשכו אלפי צופות
למיזם עץ המשאלות ,עץ מוצצים חדש ,מועדון ארוחת ערב ,וצופים מכל רחבי הארץ.

עיר של פסטיבלים

מה עוד היה לנו השנה?
•אירועי יום ירושלים
•שלל פעילויות קיץ לנוער ולילדים ברחבי העיר
והשכונות
•הצגות והפעלות לילדים ואירועי קיץ בשכונות
בשיתוף מורשת ישראל
•חוגים שונים
•ניווט קהילתי ברחבי העיר בו השתתפו עשרות
משפחות
•חלוקת דבש וברכת שנה טובה לתושבים
•איסוף תיקים יד  2ללימודים
•חלוקת ערכות קישוט לסוכה לתושבים

•יום כוחות הביטחון וההצלה ,בשיתוף אגף הביטחון,
בטיחות ושירותי חירום
•פעילויות חנוכה ברחבי העיר ,כולל פעילות גינות
מדליקות
•מופע קורע מצחוק למאות גמלאים במסגרת חודש
האזרח הוותיק
•קבלת שבת בפארק העירוני לגיל השלישי ,שכללה
שירים ,חלוקת יין וחלות ,יחד עם מחלקת מורשת
ישראל
•עצי משאלות בט"ו בשבט
•לב המנעולים לכבוד ט״ו באב

חלוקת דבש לתושבים
קרקס במדרחוב ירושלים

עם הפנים קדימה  -מה
מצפה לנו בשנת 2022
פסטיבל הבירה ה ,2-פסטיבל אוקטוברפסט .צילומיםeclipse media :
במהלך חודש יולי התקיים בפארק כפר סבא פסטיבל הבירה לראשונה בעיר פסטיבל "אוקטוברפסט" ,שנוסד במינכן
ה 2-של כפר סבא ,שנמשך על פני יומיים ,עם הופעותיהם במקור ומאז מתקיים ברחבי העולם כולו .הפסטיבל התקיים
של להקת רד בנד ולהקת איפה הילד ,לצד להקות מקומיות .במדרחוב ירושלים באווירה מחשמלת וכיפית במיוחד .יש
הפסטיבל כלל עשרות סוגים שונים של בירה ממבשלות לציין כי בשני פסטיבלי הבירה חולקו לבאות ובאי המקום
בירה מרחבי העולם ומגוון מאכלים שונים והגיעו עליו אלפי כוסות בירה רב פעמיות ללא כל עלות ,וזאת בהתאם לחזון
בני אדם ,שחגגו בהתאם להנחיות ונהנו מפסטיבל משובח ,העירוני לשמירה על איכות הסביבה ,ובמטרה לצמצם את
ולא היחיד שהתקיים בעיר .בחודש אוקטובר ,התקיים השימוש בכלים חד פעמיים.

•אירועים קהילתיים חגיגיים לציון חגי ישראל
•(חנוכה ,פורים ,פסח ,שבועות)
•הצגות לילדים
•פעילויות חווייתיות לקטנטנים לאורך השנה
•ערבי שיא לנוער
•טורניר משחק הוגן לנוער
•פרויקטים קהילתיים
•הפנינג קיץ מטריף
•חוגים מגוונים לכל הגילים
•מסיבת קיץ לנוער

יום כוחות הביטחון וההצלה בקהילה
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מרכז צעירים

מרכז צעירים כפר סבא פועל במגוון תחומים לצעירים וצעירות בעיר מגיל  18ומעלה ,כולל פעילויות
ייחודיות לתלמידות ותלמידי תיכונים בעיר.
בין היתר ,במהלך
שנת  2021התקיימו
במרכז ובאמצעות
המרכז הכנות ליום
המא"ה לבנות
התיכונים ,כחלק
מהכנה לשירות
הצבאי ,קמפיין
"אהבה במדים"
במסגרת יום
האהבה ,לזוגות פרויקט דורשים בשלומם
שהכירו בשירותם
הצבאי (מכל המגדרים) מפגשים לתלמידות ותלמידים
לקראת הגיוס ,ערבי הכנה לצה"ל לקהילה הגאה וסדנת
מוגנות לנערות ,לרגל יום האישה הבין-לאומי.
בנוסף ,קיים צוות המרכז פרויקטים ייחודים לערב יום
הזיכרון ,בין היתר פרויקט תיעוד "מנגנים זיכרון ביחד עם
מגמת המוזיקה של תיכון כצנלסון וצעירים/ות מהעיר",
פרויקט סיוע בהעברת דירות לחיילות וחיילים בודדים,
חלוקת תיקי גיוס ושקי כביסה ,ערב הוקרה למערך השירות
הלאומי ,ערבי הורים ,פרויקט דורשים בשלומם לשמירת

עם הרגליים בעבר ועם הפנים לעתיד

אז מה היה לנו השנה? ומה יהיה בשנה הבאה?
הגן הארכיאולוגי

מבצע חלוקת מתוקים לחיילות וחיילים

הקשר עם ותיקות וותיקי העיר ,ועוד.
במרכז עוסקים גם בתחום פיתוח קריירה וקהילה ,ובין
היתר קיימו הרצאות וסדנאות שונות במטרה לסייע במיצוי
זכויות ובחירת כיוון מקצועי לבנות ובני  ,21-40יריד
תעסוקה וירטואלי בשיתוף שירות התעסוקה הישראלי
– בו נטלו חלק למעלה מ 400-מחפשי עבודה ועשרות
מעסיקים ועוד פעילויות במהלך השנה ,להעצמה ומתן
כלים לצעירים וצעירות עד גיל .40
פעילות המרכז תימשך גם בשנת  ,2022ותכלול בין היתר
סדנאות ,הרצאות ,הכשרות מקצועיות ועוד פעילויות רבות.

לרווחת הציבור – מסכמים שנה באגף שירותים
חברתיים-קהילתיים
תמיכה ,הרצאות ,סדנאות ועוד.
האגף לשירותים חברתים קהילתיים
במהלך חודש אוקטובר קיים האגף
פועל לשיפור איכות חיים והעצמת
כנס ייחודי ,לגיוס רופאות ורופאי
החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי,
שיניים מתנדבים ,להענקת שירותים
כאשר השירות ניתן לכל תושב בעיר
בהתנדבות ,לתושבות ותושבים שאין
הזקוק לסיוע אישי ,ייעוץ ,סיוע ומניעה
ידם משגת לשלם עבור טיפולים
למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות
אלה .הכנס התקיים במעמד ראש
ו/או להתערבות והגנה על פי החוק -
העיר והשתתפו בו עשרות רופאות
בהתאם לצרכים המשתנים.
ורופאי שיניים.
בין היתר ,אחראי האגף על מתן שירותים
לראשונה התקיימה השנה סדנת
לאנשים עם מוגבלויות ,לשורדות
גוף ונפש לאמהות מיוחדות – סדנה
ושורדי שואה ,עולים חדשים ,משפחות
הכוללת פעילות גופנית ושיח
ועוד ,ומפעיל אף זירת התנדבות
בנושאים הקרובים לליבן וזאת בנוסף
באתר העירוני .במהלך השנה מקיים
למגוון רחב של פעילויות לגמלאים.
האגף פעילויות רבות לאנשים עם
מוגבלויות ומשפחותיהם ,במסגרת תערוכת גמלאים ייחודית במסגרת השנה ימשיכו באגף במלוא המרץ עם
הבית למשפחות מיוחדות ומוביל חודש ההוקרה לאזרחים ותיקים
מגוון פעילויות ,ביניהם חוגי אילוף
בחודש דצמבר את הקמפיין העירוני להעלאת המודעות כלבים לילדים עם מוגבלויות ולאחים שלהם ,פעילות
לנושא ,כמו גם את פעילות יום המעשים הטובים השנתי .גרפיטי לכל המשפחה ,הרצאות וסדנאות ,וזאת במגוון
זאת בנוסף לאירועי חודש האזרח הוותיק ,הפעלת קבוצות תחומי עניין.
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מוזאון כפר סבא
לא לכל עיר יש אתר ארכיאולוגי .מוזאון כפר-סבא ,בשיתוף עיריית כפר-סבא ,המשרד
למורשת וירושלים ורשות העתיקות פתח מחדש את שעריו של הגן הארכאולוגי
בתל כפר-סבא .בחול המועד סוכות החלו הפעילויות למשפחות שבאו לחוות את
הכפר הקדום ולהתנסות בהפעלת המתקנים החקלאיים הקדומים ,לדרוך ענבים
ולזהות עשבי תבלין.
במהלך השנה מגיעים אלפי תלמידים ממערכת החינוך לביקור בגן ,משפחות באות
לחוות את הכפר הקדום ובקרוב יתקיימו במקום אירועי תרבות לאוכלוסיה הבוגרת
של העיר מסביב לנושאים כמו יין ,פסיפס ,אמנות ועוד.

גן הברון מנשה

פעילות המוזאון בגן הארכיאולוגי

המוזאון בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ועיריית כפר סבא ,יצא
לפרויקט שימור גן מנשה והצמחייה בו .בגן מותקן שילוט טכנולוגי ייחודי הסוקר את
הצמחייה העשירה וההיסטורית שבגן .במסגרת הפרויקט ,כל מבקר בעל סמארטפון
יוכל בנגיעה לקבל מידע עשיר אודות הגן והצמחייה בו באמצעות שימוש בטכנולוגיית
הקירבה האלחוטית  NFCהמוכרת לנו מתשלום באמצעות המכשיר הנייד .למתקשים
טכנולוגית הופקה מפה מאויירת חדשה של הגן והצמחים בו.

שבת ישראלית
המוזאון לוקח חלק בפרויקט שבת ישראלית של משרד התרבות ובחצי השנה
האחרונה נהנו אלפי תושבי העיר מהדרכות ,סיורים בשכונות העיר ,פעילויות של
המוזאון לילדים ,משחקים של פעם באתרי השימור וכל זאת ללא תשלום! המשיכו
להתעדכן באתר המוזאון.
גן הברון מנשה

ספרי צילום והיסטוריה של כפר-סבא
המהדורה הראשונה של אלבום הצילומים ההיסטורי "פוטו ד .קפלן  "1981 1929-ושל
הספר המקיף "ימי כפר סבא" הצליחו מעל המשוער ומאות מתושבי העיר כבר רכשו
את הספרים האלו ליקיריהם הוותיקים .ניתן לרכוש את האלבום והספר באתר המוזאון.

סדנאות וחוגים

כבכל שנה המוזאון מקיים סדנאות בנושאים היסטוריים וארכיאולוגיים מגוונים
לקהל הרחב ,משפחות ומבוגרים כאחד .בחגי ישראל המרכזיים ובחופשות מערכת
החינוך מתקיימות קייטנות וסדרות של פעילויות לילדים .התעדכנו באתר המוזאון.

חוגגים ימי הולדת ,בת ובר מצווה עם המוזאון

שילוט עצים

לציבור המחפש פעילות ערכית יוצאת דופן לחגיגות המשפחתיות ,המוזאון מציע מגוון פעילויות וסיורים המתאימים
לכל הגילאים בסדנת המוזאון ובאתרי שימור המורשת הפרושים ברחבי העיר .לפרטים צרו קשר עם המוזאון.
זמן איכות > דצמבר  - 2021ינואר 11 2022

חוגגים ונהנים יחד
אירועי מחלקת אירועים

אחרי שהגענו לבתים וטיילנו ברחובות במהלך תקופות הסגרים ,סוף סוף
חזרנו לשגרת האירועים העירונית ,כאשר כלל האירועים הונגשו לכל
תושבות ותושבי כפר סבא באופן שווה.

חוגגים ונהנים יחד
חגיגת שנות ה 80-עם להקת רוקוויל
המדהימה ,יזהר כהן ושרי ,שדאגו לשמח
ולהקפיץ אלפי משתתפים.

פתחנו את אירועי הקיץ עם הופעה
מקפיצה במיוחד של להקת התקווה
 – 6אשר אירחה את הזמר מוש בן
ארי בכיכר העיר .אלפי תושבים
ותושבות נהנו עם הלהקה ,שרו
ורקדו והאירוע ,שפתח כאמור את
אירועי הקיץ והתקיים בהתאם
להנחיות ,הוכתר בהצלחה רבה.

בנוסף ,ברחבי העיר כולה התקיימו
אירועי קהילתיים ביניהם ,שוק קח
תן בשכונת עלייה והקרנות סרטים
לכל המשפחה.

ולקראת חודש הסליחות והרחמים,
התקיים אירוע הסליחות עם קובי אפללו,
בשיתוף מחלקת מורשת ישראל ,ברחבת
היכל התרבות .מאות תושבים נהנו וחוו
חוויה מרגשת במיוחד.

בחול המועד סוכות קיימנו פסטיבל אוכל מיוחד במינו ,עם שלל דוכנים ,מנות
מיוחדות ,טעימות וכשרות ,מגוון בירות ועם האומן דודו אהרון  -שדאג לשמח
את אלפי התושבים ,שהגיעו ונהנו מפסטיבל טעים ,בשיתוף מחלקת מורשת
ישראל.

קיימנו תצפית מטאורים בפארק
העירוני לאור הלילה ,שהייתה
חוויה מהנה ומיוחדת.
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תרבות ופנאי

תרבות ופנאי

היכל התרבות

חגיגה של תרבות

היכל התרבות חזר עם עונה חדשה ומרגשת במיוחד ,של
הצגות ממיטב התיאטראות בארץ ,מופעים מרגשים ,הופעות
סטנדאפ ,קונצרטים ועוד.
בין היתר ,סדרות מנויים בתחומי תיאטרון ,מוזיקה קלאסית,
סדרת מופעי ג'אז חם ,שישי מהסרטים ,בימות זמר ,סדרת
הרצאות במסגרת הקתדרה העירונית ,תיאטרון ילדים
וזאטוטרון -לקטנטנים.
בין ההופעות הרבות עם חזרת התרבות לפעילות ,נהנו
תושבות ותושבי העיר מהופעות של אומנים מהמובילים
בארץ :מרינה מקסימיליאן ,אביב גפן ,אברהם טל ,מירי
מסיקה ,רמי קלינשטיין ,שלום חנוך ,עידן רייכל (דצמבר)

אדיר מילר ,שחר חסון ועוד.
כמו כן התקיים פסטיבל אפוס המסורתי ,מופעים וטקסים
בחזית ההיכל ובמהלך חודש דצמבר יתקיים פסטיבל
"קאברים" חדש וייחודי מסוגו ,הכולל שלושה ימים בהם יעלו
הרכבי מוזיקה ויופיעו עם קאברים לכל השירים האהובים.
בשנת  2022ייהנו מנויי ההיכלמהופעות והצגות ממיטב
התאטראות בישראל.

שנת  2022בפתח ובאגף התרבות
העירוני כבר מכינים לכם שלל הופעות
ומופעים המתאימים לכל הגילים.
בין היתר ,במהלך השנה הקרובה תוכלו
ליהנות מסדרות תרבות מגוונות בהיכל
התרבות ,הצגות תיאטרון למבוגרים
ולילדים ,מופעי מוזיקה של הזמרים
המובילים בישראל ,ביניהם שירי מיימון,
ארקדי דוכין ,בועז שרעבי ,רבקה זוהר
דני רובס ,מרגול ,מיקי גבריאלוב ועוד.
ולא רק אלה ,עוד תוכלו ליהנות השנה סלאח שבתי בהיכל
מהופעות סטנד אפ מהמובילות בארץ,
תרבות ,מוזיקה ,נגינה ,אירועי קהילה רבים מגוונים הצפויים
מסדרת הרצאות מרתקות בימי ראשון
ורביעי ,במסגרת הקתדרה ,ממופעי ג'אז ובירה בימי שישי להתקיים במהלך כל השנה .זאת כמובן בהמשך לאירועים
בערב ,פסטיבל הצגות ילדים ,מופע קברט מוזיקלי ,אופרה ,שסגרו את שנת  – 2021בין היתר פסטיבל הקאברים
שירה בציבור ,הקרנות סרטים טרום בכורה ועוד פעילויות הראשון של כפר סבא.

בית התרבות ע"ש רייזל

בית התרבות ע"ש רייזל המשיך גם השנה לרכז שפע של
אירועי תרבות לקהל הרחב.

הופעותיהם של מירי מסיקה ,אברהם טל ואביב גפן בהיכל .צילומים :רמי זרנגר
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במהלך הקיץ נערכו במקום מופעים מוזיקליים לקהל הרחב,
עם להקת "ביטלס פור סייל" ולהקת "התפוזים" ,אשר סחפו
קהל רב ומגוון .נערכו קונצרטים "גלרי קונצרט" ,בשיתוף
הקונסרבטוריון העירוני והגלריה העירונית.
שני אירועים בשיתוף ארגון "צוהר" ,נערכו בסימן חגים:
קריאת מגילת פורים לכל המשפחה וקריאת מגילת איכה
בתשעה באב.
בית התרבות פעל ופועל לקידום האומנות והאומנים במרחב
העירוני .נחנכו עשרות תערוכות בחללי התצוגה העירוניים
הכוללים את בית האומנים ,בית ספיר והספריות העירוניות.
הגלריה העירונית שמרה על מעמדה כגלריה מוכרת ,ותחת
שרביטה של האוצרת הגר רבן ,נפתחו ארבע תערוכות של
אומנות ישראלית עכשווית .כמו כן ,גם השנה התקיימה
תערוכת "אומן ותיק" בחלל הגלריה והפעם של האומנית
הוותיקה ברוריה צימרמן.
בנוסף ,התערוכה החגיגית "מגדר בג'ינס" נפתחה בהיכל
התרבות בסימן שוויון מגדרי בתרבות .יום הרקמה הבין-
לאומי מצא גם הוא בית חם בבית רייזל והביא למקום
עשרות רוקמות וריקמות מכול רחבי הארץ .במהלך חודש
אוגוסט נערך יריד אומנים יוצרים ססגוני במדרחוב ירושלים.
בחודש אוקטובר נחנך פסלו של האמן המקומי אריק ונונו

מופע להקת התפוזים בבית רייזל,
צילום :אופיר ברק

" "MOBIUS PRINCIPLEעל הדשא של בית רייזל.
לשנת  2022מתוכננים ערבי השקת ספרים ,ערבי שירה
בגלריה ,פסטיבל אומנות עירוני "צבע בעיר" ,תערוכת
אומנות משותפת לאומנים מכפר סבא ומהעיר התאומה
ויסבאדן-מולהיים בגרמניה .נמשיך בקיום אירועי חגים
וכן בניצול החוץ לאירועי קיץ מוזיקליים ,ל"חגיגלריה" –
הפנינג אומנות בשיתוף בית האמנים והגלריה העירונית,
ול"גלרי קונצרט".
בית רייזל מקדם גם שיתופי פעולה עם המדרשה לאומנות
בית ברל ,עם הקונסרבטוריון ועם אגף קהילה וחברה.
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תרבות ופנאי
קונסרבטוריון

בשנה מאתגרת זו ,כל תוכנית הלימודים בקונסרבטוריון העירוני המשיכה כרגיל ואף צמחה ומספר התלמידים עלה.
בין היתר ,התקיימו במקום פעילויות התזמורות ,הן בשעות אחר הצהריים והן בבתי הספר היסודיים .זאת בנוסף
לקיום הופעות וקונצרטים בקריית ספיר ,באוויר הפתוח ,ובמקומות שונים בעיר ,בין היתר בפארק העירוני ובפארק .80
תחרות פנינה זלצמן לפסנתרנים צעירים התקיימה השנה למרות הסגרים והיה מספר שיא של משתתפות ומשתתפים
מכל רחבי הארץ ,ובחג החנוכה התקיימה פעילות ייחודית ,במסגרתה הוארה קריית ספיר בחנוכיות ובצלילים.

עם הפנים ל2022-
קונצרט בפארק 80

בסוף ינואר/תחילת פברואר תתקיים תחרות ארצית לכלי מארח את התזמורת הסימפונית ביירן גרמניה ,עם המנצחת
והמנהלת המוזיקלית בוגרת הקונסרבטוריון ,בר אבני.
הנשיפה הגדולה בארץ בתחום הקלאסי והג'ז.
בהמשך ,התזמורת הייצוגית תארח בקונצרט משותף את • במהלך חודש מאי יתקיים בעיר פסטיבל הנושפים
המסורתי ,כשקונצרט הסיום יהיה חגיגה ישראלית פטריוטית.
תזמורת צה"ל
• בחול המועד פסח מתוכנן קונצרט ,במסגרתו הקונסרבטוריון

להקת המחול קונסרבטוריון
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תרבות ופנאי
ארט קיימא – מרכז חדשני
לאומנות ,קיימות ומדע
ארט קיימא קיים במהלך השנה פעילות בינתחומית
לכ 3,000-תלמידות ותלמידי בתי הספר היסודיים בעיר,
ומגוון סדנאות לכל המשפחה במהלך הקיץ ,בשעות אחר
הצהריים ,בחגים ושבתות .בנוסף ,המרכז ארח ותיקים
וותיקות ,קייטנות חינוך מיוחד ,כיתות מחוננים וימי הערכות
לצוותי חינוך.
עוד קיים המרכז א אירוע "לילה לבן של כוכבים"  -אירוע
תרבותי רב-תחומי ומהלך אוקטובר היא אחראי על הקמת
מייצב מדמה "קרחון" שקיבל את פני הבאים לוועידת
האקלים שהתקיימה בכפר סבא ,זכה לשבחים רבים והוצג
בטלוויזיה ברשת .13
בשנת  2022תוכלו להנות מפעילות מגוונת בשבת בבוקר,
מסדנאות בחופשות ובחגים ,מפעילות "זאטוטים בין מרכז ארט קיימא
מייצבים" ,יוצרים בשישי ,חוגי יצירה לנשים ,סדנאות
לאמהות ובנות מצווה ,מיזם צילום חדש לאבות וברי מצווה,
תיאטרון אחר לילדים ,אומן פוגש קהל ועוד.

פנאי והעשרה

חוגי ההעשרה האהובים בבתי הספר היסודיים חזרו
לפעול במלוא המרץ .מעל  2,500ילדים וילדות ייהנו בתום
יום הלימודים ממגוון חוגים ברמה הגבוהה ביותר בתחומי
המדעים ,אלקטרוניקה ,אומנות ,חיות ועוד ,לצידם של
חברים וחברות מהכיתה.
השנה התחדשנו בחוגים נפלאים בתחומי המתמטיקה,
שפה ,טיסנאות ,מיניאטורות והתיאטרון האיכותי "ענתות".
בחטיבות הביניים נפתחו חוגי העשרה מעולים בתחומי
הסייבר ,אנימציה ,אפייה ועוד .בתיכונים עתידים להיפתח

קורסי אימון וחדשנות.
כמו כן חוגי העשרה לגיל הרך נפתחו בשכונות הירוקות,
בבית הספר דבורה עומר ובקרוב ייפתחו גם בבתי הספר
אוסישקין ובן גוריון.
כמו כן מופעלת תוכנית "אמצע הדרך"  -הכוון תעסוקתי
לגילי  + 40בשיתוף הג'וינט ,ולגילי  + 18ייפתחו תוכניות של
אימון אישי וקבוצתי ,וזאת בנוסף לקורס מנכ"ליות ,קורסי
העשרה ועוד מגוון עשיר שיחכה לכם במהלך השנה.

פסטיבל שכולו ספר

חגיגות  50שנה לתיאטרון אורנה פורת (צילום :גלעד זקש)
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ספורט בעיר

ספורט בעיר
עושים ספורט ברחבי העיר

שנת  2021הייתה גדושה באירועי ספורט מרהיבים ,שהתקיימו בהתאם
לכל ההנחיות ומשכו אליהם משתתפות ומשתתפים רבים
• הפנינג הקליעה השנתי

במטווח העירוני כפר סבא ,בשיתוף מועדון הקליעה הפועל כפר
סבא  ISRAELורשות הספורט העירונית .ההפנינג כלל השנה שלושה
מקצים עממיים  -ירי על מטרות ,ירי בקבוקים וירי על בלונים,
וזאת בנוסף לתצוגת ירי מעשי .

ורכיבה על אופניים .מדובר בטריאתלון הילדים מהגדולים בארץ,
אשר מוגדר כאליפות המדינה לילדים ונוער בענף זה .במסגרות
האירוע התחרו כ 400-ילדות וילדים בין הגילים .8-15

• פסטיבל הספורט העירוני

התקיים השנה ברחבי בית ספיר ומדרחוב ירושלים  .באירוע
השתתפו כ 3,500-איש ,אשר נהנו בין היתר ממתחם לגיל
הרך ,קיר טיפוס ,מתחם נינג'ה ,טרמפולינה ,מתחם רכיבה,
מתחם אומנויות לחימה ,משחקי שולחן ,ענפי כדור ,מופעי
אקרובטיקה ,מחול ,מופע קרקס מרהיב.

ספורט לאור ירח

הוקרה לספורטאים האולימפיים (צילום :רמי זרנגר)

להנגיש ענפים שונים לבנות בכיתות ד' -ו' בעלות סמלית.
מתחיל השנה :כדורעף בבית הספר גולדה ,כדורגל בבתי הספר יצחק
שדה ,לאה גולדברג ודבורה עומר ואתלטיקה בבית הספר ברנר.

התקיים מוקד למבוגרים בפארק הירוקה ,להליכה נורדית מודרכת.

• יום ההליכה העולמי

כמדי שנה ,מציינים בכפר סבא את יום ההליכה העולמי ,כאשר
השנה צעדו במסגרת הפעילות תלמידות ותלמידי בתי הספר שילה,
ברנר ושמעון פרס ,במסלול הקרוב לבית ספרם ,והעלו את המודעות
לחשיבות ההליכה ופעילות גופנית על ידי שירים ושלטים .בנוסף,

ספיישל אולימפיקס

• תחרות ספיישל אולימפיקס

נערכה בפעם הראשונה בכפר סבא ,בשיתוף ארגון ספיישל
אולימפיקס ישראל ,ולקחו בה חלק משתתפות ומשתתפים עם
צרכים מיוחדים מכל רחבי הארץ.

פסטיבל הספורט העירוני

• יום היוגה הבין-לאומי

התקיים השנה ב 3-מוקדים שונים בכפר סבא והותאם לצעירים,
ילדים ,משפחות ומבוגרים – כאשר כולם לקחו חלק בחיזוק
בריאות הגוף והנפש

• ספורט לאור הירח

יום ספורט לגמלאות וגמלאי העיר התקיים זו השנה הרביעית ,וכלל
בין היתר יוגה הליכה נורדית  ,ריקודי עם ,טאי צ'י ועוד.

• טריאתלון הילדים כפר סבא

המסורתי התקיים בפעם השמינית ,וכלל מקצי שחייה ,ריצה
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• אתגר המכשולים

במסגרת שבוע הספורט של ישראל ,התקיים אתגר המכשולים
בפעם הראשונה בעיר .אתגר המכשולים היווה אירוע ספורטיבי
אתגרי חווייתי ,כאשר המשתתפים רצו במסלול באורך של 2.5
ק"מ כאשר לאורכו היו  15תחנות שונות ומגוונות.

• מצטיינים בספורט

עיריית כפר סבא מעניקה מדי שנה מלגות לספורטאיות וספורטאים
מצטיינים ,אשר זכו באחד משלשת המקומות הראשונים באליפות
ישראל ובתחרויות בחו"ל.
השנה ייערך הטקס בדצמבר .21
בנוסף ,העניקה העירייה פרסים למשתתפות ומשתתפי המשלחת
האולימפית לטוקיו ,שייצגו את העיר כפר סבא.

במהלך השנה שודרגו מתקני ספורט
ברחבי העיר

מתחם כושר חדש בגינת הכלנית – במסגרת תוכנית
רב שנתית להצבה של מתחמי כושר חדשים חינמיים ברחבי העיר,
שדרוג מרכז ספורט בית האבן הוותיק ,שחודש
ושודרג וכעת יש בו חדר כושר חדיש ומאובזר וכן חדר סטודיו
לחוגים ואימונים שונים ומגוונים ,ושדרוג הדשא הסינטטי

בשנת  2022מחכים לכם אירועי ספורט רבים נוספים ,ביניהם מרוץ
כפר סבא המסורתי ,חוגי ספורט ברחבי העיר לילדים ,צעירים
ומבוגרים ,המשך הקמת מתקני כושר חינמיים ברחבי העיר ועוד.

בספורטק העירוני.

• אולימפיאדת הילדים

אולימפיאדת הילדים היא אחד מאירועי הדגל בספורט לילדים
ונוער .רשות הספורט העירונית כפר סבא שלחה השנה משלחת
של כ 150-ספורטאים וספורטאיות ,שייצגו את העיר בכבוד.

• פרויקט "שווה בספורט"

פרויקט השם על דגלו לקדם ענפי ספורט שונים לבנות .מטרתו

חנוכת מרכז ספורט בית האבן

דשא סינטטי חדש בספורטק העירוני
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מועצת נשים
עירונית

מועצת נשים כפר סבא פועלת במשך כל השנה ,יחד עם השותפות הרבות שלה,
לקדם בעיר הוגנות מגדרית ושינוי מציאות  -מציאות עם עתיד טוב יותר וחופש
פעולה לכל אחת ואחד.

סיכום שנת 2021

הרמת כוסית לפסח עם מובילות מטה מועצת נשים

>> בחינוך

חשיפת קיר המלחינות בקונסרבטוריון

תוכניות חינוכיות למען מציאות מאפשרת לילדות וילדי העיר ודור ההמשך ,באמצעות עבודה עם הצוותים החינוכיים ,בהם
צוותי החינוך לגיל הרך ותוכנית "חינוך מאפשר"  -זו השנה השלישית ,בשיתוף מחלקת קדם יסודי והחברה לתרבות ופנאי.
"מגדר באוסישקין" – בית הספר פורץ הדרך שיצר תכנית לימודי "מגדר" בשותפות מועצת הנשים -יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה" ,המרכז הישראלי לשוויון מגדרי בחינוך " ,מנהלת ביה"ס ,הנהגת ההורים ,צוותי החינוך ,מפקחות
משרד החינוך ,התלמידות והתלמידים  -אשר כלל הדרכה לצוותים ,שהובילו פרויקטים שונים ,עד לקיום אירוע שיא
ייחודי להצגת תוצרים.

>> בתקשורת שוויונית

תקשורת כמשנה מודעות ,חשיבה ופעולה – וזאת במטרה לכבד את כלל המגדרים ,על ידי פרסום מסרים הפונים לכולן
וכולם.

>> במדיניות

מדיניות הוגנת מגדרית בשולחן קבלת ההחלטות מושפעת ממספר מהלכים ,בהן פתיחת מחזור  7של קורס הדירקטוריות
העירוני ,קורס המוביל למינוי נשים לדירקטוריונים העירוניים זה כבר  3שנים ,כמדיניות הוגנת מגדרית .השנה ,באישור
מועצת העיר והוועדה המקצועית ,עודכנו הקריטריונים לחלוקת תמיכות ולכן ,לראשונה בארץ ,כפר סבא ציינה הישג
היסטורי של תמיכה בעמותה לקידום מעמד האישה.
כמו כן ,פעלה מועצת נשים לקדם בשותפות רחבה הוגנות בשמות הרחובות ,לתיקון עוול היסטורי של תיעוד גברים
בעיקר במרחב הציבורי ,בשותפות עם עדן פוקס מוביל "מיזם הוגנות מגדרית במרחב הציבורי ישראל" ויעל שרר ,מובילת
מיזם "רחוב משלה" ,וכן חתמנו השנה על אמנה לתרבות שוויונית ,אשר מובילה למודעות לקידום נשים לקדמת הבמה
בשלל מקצועות הבמה.
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חותמים על אמנה לתרבות שיוויונית

חיזוק נשים בכוחות הביטחון

>> בקהילה

קהילות מועצת נשים פעלו בשליחות גדולה לתמוך ולפתח,
אישית ומקצועית ,את נשות העיר ,בין היתר באמצעות קהילות
הקריירה ,בהן "החממה לשכירות ומנהלות"" ,קהילת נשות
העסקים" ,ו"הדירקטוריות" .קהילות אלה הכשירו נשים
באמצעות ידע וכלים מקצועיים בתחומי הקריירה השונים
ומהוות מקור השראה לערים רבות.
קהילות המשפחה תומכות בין היתר בנשים לאחר לידה,
באמצעות "קהילת סירי לידה" המנגישה אוכל בריא ליולדות,
"קהילת אם לדרך" בשיתוף אגף שירותים חברתים קהילתים,
המנגישה תמיכה רגשית ליולדת ,וכן מרחב "קהילת הבית
חודש המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד
לנשים בחופשת לידה" ליצירת מרחב משותף.
הקהילות המרגשות האלו מצטרפות גם לזו הייחודית לנשים
המחלימות ומתמודדות עם סרטן השד " -השדות" ,איתה ציינו החודש אוקטובר את העלאת המודעות לסרטן השד,
בשותפות עם המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני ,האגודה למלחמה בסרטן ,עמותת אחת מתשע .במסגרת זו ,הושק
לראשונה בארץ מיצג ענק בנושא מבית "גורם אנושי".
בנוסף ,ליוותה מועצת נשים עירונית עשרות נשים בייעוץ משפטי ראשוני דיסקרטי ורגיש ,קיימה מפגשי קהילת
"החמישישיות" לנשים בגיל חמישים פלוס ,העצימה מנהיגות ספורטיבית עם "מטפסות למעלה" קבוצת הספורט
הנשית בשיתוף רשות הספורט ,לימדה מגדר ואקטביזם במחזור נוסף של נערות נמ"ש  -נערות מובילות שינוי ,בשותפות
החברה הסוכנותית ,אגף חינוך ואגף חברה וקהילה ונפגשנו לפעילות מכוונת הורים עם "קהילת הורות לשוויון" ,בשיתוף
מרכז ההורים העירוני.

 - 2022מחכות לך

מוזמנות ומוזמנים להצטרף לפעילות בנות המצווה ,לשנה
משמעותית שתהיה מלאה בעוצמה ומשמעות
•לאירוע המרכזי שלנו לחודש האישה ,אשר יתקיים
בחודש מרץ
•לפעילויות הקהילות שלנו
•ולקורסים והכשרות נוספים וייחודיים אשר מגיעים לכאן
במיוחד בשבילך :קורס דירקטוריות ,קורס מנכלי"ית,
מעגלי נשים בראש משפחה עצמאית ועוד.
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חזות העיר

קיימות וחדשנות

שומרים על כדור הארץ שלנו

נוף מקומי – סיכום שנה ירוקה במיוחד

האגף לחזות העיר בעיריית כפר-סבא פועל במספר ירוקה ובריאה יותר.
מישורים ,להעלאת איכות החיים בעיר ומתוך מטרה האגף עוסק במספר תחומים כמו :ניקיון ,פינוי אשפה
לאפשר לכל תושבות ותושבי העיר חיים בסביבה נקייה ,וגזם ,גינון ,מניעת מזיקים ועוד.

 – 2021פעילויות מרכזיות

משחקים ועושים כושר
בשנת  2021קידם אגף חזות העיר ,יחד עם החברה
הכלכלית לפיתוח כפר סבא ורשות הספורט העירונית,
את חידושן של מספר גינות ציבוריות בעיר ,בין היתר
שדרוג וחידוש פינת המשחקים בגן הזיכרון ובגן גלר
הוותיקים ,הקמת מתחם כושר חינמי בגן התשעה בשכונת

יוספטל ,בגן גלר ובגינת הכלנית וזאת בנוסף לשדרוג גן
המשחקים ברחוב קדושי קהיר בשכונת סביוני הכפר,
הגינה הציבורית ברחוב הזמיר והקמת גן משחקים חדש
ברחוב לבונה בשכונת הדרים.

גן הזיכרון המחודש

מתחם כושר גינת הכלנית

שינויי האקלים :הצוותים במפגש בעלי עניין

פרחים רבותיי ,פרחים
ארבעה קבלני גינון ועשרות אנשי צוות
חדשים ,החלו לעבוד בכפר סבא ,במטרה
לשפר את רמת אחזקת הגנים ופיתוח
הנוף ברחבי העיר .כחלק שינוי תפיסת
ההפעלה של כל מערך הגינון בעיר וחלוקת
העיר לארבעה קבלני אחזקת גינות ,בניגוד
לשלושה קבלנים שפעלו בעבר .במסגרת
כיכר רחוב השחר המחודשת
פעילות האגף ,חודשו כיכרות ברחבי העיר,
בין היתר ברחובות אז"ר ,כצנלסון ,רופין ,בן גוריון ,ישעיהו ,נביאים ,דב הוז ,השחר ומשעול
הגיל נשתלו אלפי פרחים ומבוצעות עבודות גינון נרחבות בכל המרחבים הציבוריים.
בשנת  2022נמשיך לשדרג את גינות המשחקים ברחבי העיר כולה ,לשתול מאות אלפי
פרחים ,לנטוע עצים בקצב מואץ ולהגדיל את היצע מתחמי הספורט והכושר לרווחת כל
תושבות ותושבי העיר ולמען קידום אורח חיים בריא וספורטיבי.

פריחה בעיר

נאספו

42,000

טון
אשפה יבשה

קצת במספרים:
נאספו

4,100

טון אשפה
אורגנית

נאספו

נאספו

טון
נייר

טון פסולת
גושית

900
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14,000

נאספו

נאספו

נטעו

טון
גזם

טון
קרטון

עצים עד
לאוקטובר

800

750

כ500-

נשתלו

425,000
פרחים

שודרגו

14

ככרות

תערוכת סיפורי בדים

חידון הקיימות :הזוכים עם ראש העיר

תוכנית אסטרטגית עירונית להתמודדות עם עיקרי התוכנית שותפו עם הציבור במסגרת סדרה של 5
מפגשים של ועדת איכות הסביבה (ניתן לצפות בהקלטות
שינויי האקלים:
בהמשך לזכייה בקול קורא של משרד האנרגיה ,בשיתוף המפגשים בעמוד ה YouTube-שלנו :קיפוד קיימות
משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה ,גובשה תוכנית פורצת דרך בכפר סבא) .ישנם מספר פיילוטים בתחום
אסטרטגית עירונית להתמודדות עם שינויי האקלים ,הפסולת המצויים בשלבי תכנון ויישום.
שכוללת תוכניות עבודה לעשור קדימה.
לכתיבת התוכנית חידון הקיימות:
היו שותפים אנשי מקצוע מכל רחבי הארגון.
חידון הקיימות העירוני התקיים השנה בפעם הרביעית
בהצלחה מרובה .החידון הוא שיאו של תהליך חינוכי שנתי
תערוכת סיפורי בדים:
תערוכת כרזות ייחודית בנושא קיימות בטקסטיל .אליו שותפות כיתות ד' בכל בתי הספר בעיר .מטרתו
התערוכה הוקמה בשיתוף מגמת אומנות ועיצוב המוצר הפצת ידע ,העלאת מודעות ועידוד להטמעת ערכי
בתיכון אורט שפירא ,ומיזם  ReBornהפועל ליצירת הקיימות בחיי היום-יום .התהליך מחבר את ילדות וילדי
פתרונות קצה של כלכלה מעגלית בתחום הטקסטיל .העיר ומשפחותיהם לאג'נדה הסביבתית ,חושף אותם
התערוכה הוקמה בסיומו של מבצע עירוני לאיסוף לטבע העירוני המקומי ולעשייה העירונית המקיימת.
טקסטיל ,במסגרתו נאספו מתושבי העיר במרכז קיפוד החידון ייחודי לכפר סבא ,והוא מערב גם את משפחות
כ  10טון (!) של בגדים ,מצעים ,מגבות ומפות משומשים .התלמידים ואת כלל קהילות בתי הספר.
הפריטים מוינו לפי איכות לשימוש חוזר בחנויות יד
שנייה לקראת 2022
חברתיות ,או למיחזור (הפיכה לחומר גלם למוצר חדש).
הפריטים למחזור מוינו לפי צבעים ,לצורך יצירת יריעות הקמת המרכז לחדשנות סביבתית – מרכז קיפוד ,המרכז
בד חדשות .התהליך כולו צולם והוצג בתערוכה בליווי לקיימות פורצת דרך בכפר סבא ,צומח ומתרחב! המרכז,
הכרזות של תלמידי אורט שעסקו בנזקי תעשיית האופנה המדגים ומסביר אפס פסולת הלכה למעשה ,מהווה אבן
שואבת לכל גורמי הקיימות והחדשנות הסביבתית בארץ
והעבירו מסר של צרכנות נבונה ומקיימת של ביגוד.
וזוכה לעשרות אלפי מבקרים בשנה – אזרחים מכל
הארץ ,נציגי רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ,עמותות,
פסולת:
גורמים עסקיים ובעלי עניין .בחודשים הקרובים אנחנו
גובשה תוכנית אסטרטגית מקיפה לטיפול בפסולת בעיר .מתרחבים ומקימים מעבדה אורבנית ()URBAN LAB
התוכנית נכתבה בשיתוף אנשי מקצוע בתחום ,ומבוססת שתדגים בנייה ירוקה וחקלאות עירונית יחד עם פתרונות
על מחקר ודרכי פעולה מומלצות .התוכנית מתייחסת סביבתיים חדשניים המותאמים למשקי בית ,מרכזים
לאופן הטיפול בכל אחד מזרמי הפסולת (אורגנית ,מסחריים ומוסדות ציבור.
יבשה ,גזם ,בניין ועוד) וכן להיבטי הסברה ורגולציה.
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הפקת החוברתSahar :

"קליק כפר סבא״  -הדרך הקלה והמהירה
לקבל עדכונים על כל מה שקורה בעיר,
מתי שתרצו ואיך שתרצו!

