פסחסבאשמח
חג
כפר
להתחדש ,לצמוח ולחגוג בעיר הטובה בישראל

אירועי פסח ברחבי העיר 2022

צילום :ערן לוי

חגיגות המימונה העירוניות
 | 24/4ראשון | רחבת כיכר העיר | 17:00

דברי ראש העיר
תושבות ותושבים יקרים
חג הפסח ,המבשר את בואו של האביב ואת תחילתם של פריחה ולבלוב ,הגיע ,ולכבודו הכנו לכם שלל
אירועים ופעילויות קרובים לבית ולכל המשפחה – ששיאן בחגיגות המימונה שיתקיימו השנה ברחבת כיכר
העיר ,עם הזמרת עדן בן זקן.
בחוברת זו ,תוכלו למצוא פעילויות לילדים וילדות ,לבנות ובני הנוער שלנו ,פעילויות לכל הגילים ,פעילויות
ספורט וחוויה ,הרפתקאות במוזאון ,במועדוני הגמלאים ,למשפחות מיוחדות ,במרכז צעירים ועוד.
אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו וליהנות מאווירה חגיגית ,אביבית ושמחה במיוחד ,יחד איתנו.
חג פסח שמח וכשר לכל תושבות ותושבי כפר סבא.
שלכם,
רפי סער
ראש העיר

פסח שמח לילדים/ות ונוער

אתגר הניווט של כפר סבא

 | 7-21/4/22יום :ראשון-חמישי | מקום :פארק עירוני | 16:30-17:30
מסלול ניווט קהילתי ברחבי הפארק העירוני כפר סבא .נרשמים באתר ,מקבלים מפה ,עוברים בין
התחנות ופותרים את כתב החידה | מתאים למשפחות ,קבוצות ,יחידים

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
מירה רייז-כהן ,טל'mirar@ksaba.co.il 09-7636600 :
בזמן הניווט  -אחמ"ש תורן050-3166471 ,

פסח שמח לילדים/ות ונוער

פסטיבל פסח לגיל הרך

 | 17/4/22יום :ראשון | קניון ערים ,רחבת הבריכה | 09:30-13:00
מופע קרקס ,עמדת צילום ממותגת ,דוכני יצירה לפסח ,צילומי סטודיו לאביב ,עמדת
קעקועים ,עמדת קריקטורה ,מתחם פירמידות ,בובות ענק כוח פיג'י ,עמדות גרפיטי על גבי
כובעים ,מתחם לגו ענק | מתאים לגיל 2-6

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
המחלקה לגיל הרך ,טל',09-7640830 :
דוא"לhavaha@ksaba.co.il :

פסח שמח לילדים/ות ונוער
 | 11/4/22יום :שני | מעון "ספיר" מרשת "ילדות בכפר" | 18:00-17:15

חוג כיף בתנועה

מתאים להורים וילדים/ות בגיל 1.5-3
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים :הדר,
טל',09-7640880 :
דוא"לgilrac@ksaba.co.il :

 | 12/4/22יום :שלישי | חדר ההרצאות בספרייה המרכזית | 17:00

שעת סיפור :יציאת מצרים
שעת סיפור | מתאים לילדים בני 3-6
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
ספריית ילדים  09-7640844או במיילkidlibrary@ksaba.co.il :

 | 10/4/22יום :ראשון | מקום :מרכז קיפוד | 17:00-19:00

סדנת יצירה בשימוש חוזר

איך יוצרים קופסת מהודרת למצות מחומרים בשימוש חוזר? ואיך הופכים אותה
למוצר שימושי לכל השנה? בסדנה מיוחדת לפסח תלמדו ליצור מהבסיס קופסה
שתשמש אתכם למצות בערב החג ולאחסון חפצים אישיים/תכשיטים בשאר
השנה | .מתאים מגיל  8ומעלה 95 ,שקל לילד/ב 120 ,שקל למבוגר/ת
רישום ותשלום :עדי בר שלום ,טל'054-4608575 :
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים ,09-9745259 :דוא"לtammyk@ksabaco.il :

פסח שמח לילדים/ות ונוער
 | 20/4/22יום :רביעי | רחוב ויצמן  , 135סמוך לעץ המוצצים | 10:00

חגיגות פסח לגיל הרך
יואב והחברים מגיעים למופע מוזיקלי עם שירי החג האהובים
והמוגרים | מיועד לגיל 2-4
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים :המחלקה לגיל הרך,
טל' ,09-7640830 :דוא"לhavaha@ksaba.co.il :

 | 20/4 | 17/4/22ראשון ורביעי | חי פארק| 10:30

"המתנות של לאה"

הצגת תיאטרון בובות קסומה בימוי ומשחק -יוסי רחמני | מתאים לילדים בגיל 3-8
להסדרי נגישות פרטניים ,ניתן לפנות לאראלה כץ:
טל' ,050-3166390 :דוא"ל | erellak@ksaba.co.il :בזמן הפעילות אחמ"ש
הפארק | 050-3166471 :פרטים נוספים והרשמה באתר העירוני

 | 9/5/22יום :שני | מרכז הנוער העירוני | שעה17:30 :

חגיגת מימונה עם שורדי שואה

חגיגת מימונה לקראת האביב ,שירה בציבור ,כיבוד ועוד .מתאים לנוער בכיתות
ז'-י"ב ,שורדות ושורדי שואה
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים :נטלי ברוטמן ,טל',09-7640750 :
דוא"לnatalyb@ksaba.co.il :

פסח שמח לילדים/ות ונוער
 | 13/4/22יום :רביעי | מרכז הנוער קפלן | 18:00

שוק יד שנייה

לקראת הפסח עושים סדר וארגון ,קונים ומוכרים מוצרי יד שנייה | מיועד
לנוער בכיתות ז׳-י״ב
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים :מזל מיטוקו ,טל',09-7675292 :
אינסטגרם@m.kaplan6 :

 | 14/4/22יום :חמישי | גלריה 19:00 | 29

תחרות הלהקות הגדולה של גלריה 29
תחרות שירים וגרסות כיסוי של להקות גלריה  - 29מרכז המוזיקה העירוני
לנוער | .מתאים לנוער בכיתות ז'-י"ב ובני משפחות המשתתפים בהרכב הזוכה
יופיע על הבמה המרכזית ביום העצמאות
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים ,ליאור רז,09-7733652 :
דוא"לliorrz@ksaba.co.il :

פסח שמח לילדים/ות ונוער
 | 7/4/22יום :חמישי | מקום :מרכז הנוער קפלן | החל מהשעה 20:00

חגיגה לתוך הלילה
פעילות לילה עם סדנאות ומשחקים לכבוד פסח | מתאים לנוער
בכיתות ז׳-י״ב
לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים :מזל מיטוקו ,טל'050- :
 ,9827775דוא"לmasalm@ksaba.co.il :

 | 19/4/22יום :שלישי | מרכז הנוער העירוני | החל מהשעה 20:00

לילה לבן במרכז הנוער העירוני
סדנת מצה בריי ,מרוץ אפיקומן והקרנת הסרט נסיך מצרים |
מיועד לנוער בכיתות ז׳-י״ב
להסדרי נגישות פרטניים ,ניתן לפנות ללישי לוגסי,
בטל' 09-7640758 :או במיילlishayl@ksaba.co.il :

פסח במרכזים הקהילתיים
 | 06/4/22יום :רביעי | מרכז קהילתי גלר | 17:00

הפנינג אביב

אפית מצות ,פעילות בתנועה וסדנאות יצירה | מתאים לגיל שנתיים ומעלה |
רחוב מור שכונת הדרים
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
טל' ,09-7654772/09-7656132 :דוא"לgeler@ksaba.co.il:

 | 08/4/22יום :שישי | מינהל קהילתי שכונות ירוקות | 12:00

הפנינג אביב בירוקה
דוכנים לכבוד החג ,תחנות פעילות לילדות/ים | מתאים לכל המשפחה
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים :מחלקת קהילה ופנאי,
טל' ,09-7640828 :דוא"לliata@ksaba.co.il:

 | 12/4/22יום :שלישי | מרכז קהילה ונוער עציון | 18:00

הצגה "מעשה בשלושה אגוזים"

מתאים לגיל 3-8
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
טל' ,09-7658656 :דוא"לetzion@ksaba.co.il :

פסח במרכזים הקהילתיים
 | 11/4/22יום :שני | מרכזים קהילתיים | 17:15

סדנת אומנות לכבוד פסח
הכנת כיסוי מקושט לאפיקומן | מתאים לגיל 6-8
לכרטיסים ,פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
 ,09-9630547דוא"לlitalre@ksaba.co.il :

 | 13/4/22יום :רביעי | מרכזי קהילתי ראשונים | 17:00

הפנינג פסח

מלל סדנאות יצירה ברוח החג ,שוק קח תן ילדים ,בועות סבון,
פעילות תיפוף על כדורים גדולים ,משחקי ענק ,ג'ימבורי והמון
הפתעות | מתאים לכל המשפחה
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
טל' ,09-7657860 :דוא"לrushonim@ksaba.co.il :

 | 13/4/22יום :רביעי | מינהל קהילתי ירוקות | 17:15

הצגה ויצירה לילדים/ות "יציאת מצרים"
מתאים לגיל 3-7
פרטים והסדרי נגישות פרטניים:
טל'  ,09-76408282דוא"לliata@ksaba.co.il:

פסח במרכזים הקהילתיים
 | 17/4/22יום :ראשון | מרכזים קהילתיים ,ביתה סטודנט | 10:30

הצגה "יוצאים ממצרים" ולאחריה
סדנת תיאטרון ופעילות יצירה
סיפור חזרתו של משה לארץ מצרים ,עשרת המכות ,המפגש עם
פרעה וקריעת ים סוף .מתאים לגיל 3-8
לרכישת כרטיסים ,פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
 ,09-9630547דוא"לlitalre@ksaba.co.il :

 | 23/4/22יום :מוצאי שבת | מרכז קהילתי בית הסטודנט | 20:30

חגיגות מימונה

חגיגה מרוקאית שמחה ,עם תלבושות ומטעמים מהמטבח
המרוקאי | מתאים לכל המשפחה
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
טל'  ,09-76408282דוא"לliata@ksaba.co.il :

 | 10/4/22יום :ראשון

הפנינג פסח בשת"פ עם חב"ד
אריזת מצרכים לנזקקים לקראת פסח ,אפיית מצות ויצירה .לגיל  3ומעלה.
להסדרי נגישות פרטניים:
טל'  09-7604180או מייל lazaros@ksaba.co.il

פסח במרכזים הקהילתיים
 | 4/4/22יום :שני | מרכז אלי כהן – ויצמן 16:00-18:00 | 189

סדנת "פעמי אביב" –
ציור על קנווס
כל אחת ואחד יכולים! בואו להתנסות בחוויה ייחודית! | מתאים
לכיתות ד'-ז | עלות למשתתף – ₪ 20
להסדרי נגישות מרכז קהילתי אלי כהן טל' 09-7662195
או במייל elicohen@ksaba.co.il

 | 6/4/22יום :רביעי | מרכז אלי כהן – ויצמן 16:00-18:00 | 189
סדנת "פעמי אביב" – פיסול יונת שלום מקרמיקה
פיסול יונת שלום במגוון אפשרויות ,כולל צביעה ושריפה
בתנור | .מתאים לכיתות ד'-ז | עלות למשתתף/ת – ₪ 20
להסדרי נגישות מרכז קהילתי אלי כהן טל' 09-7662195
או במייל elicohen@ksaba.co.il

תרבות וקהילה
 | 12/4/22יום :שלישי | היכל התרבות | 20:30

טלי אורן וגיל שוחט במופע משותף
הזמרת המבוקשת ביותר בתיאטרון הישראלי ,טלי אורן ,במופע משותף
ראשון עם המוזיקאי גיל שוחט ותזמורתו ,עם השירים האהובים ביותר,
של סשה ארגוב ,מתי כספי ושלמה גרוניך ,דרך ברברה סטרייסנד,
והמחזמר המקורי שנכתב בהשראתה של טלי  -בילי שוורץ.
רכישת כרטיסים ,פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים
באתר ההיכל או בטלפון *6775

צילום :ערן לוי

 | 07/4/22יום :חמישי | פארק עירוני כפר סבא | 13:30

קדם פסטיבל נושפים
קבלת שבת מוזיקלית ,בהשתתפות :תזמורת נשיפה "בית
ספר מנגן" ,המקהלות הצעירות של הקונסרבטוריון ורקדניות
מתחום המחול.
אורחים מיוחדים  -משלחת מהעיר התאומה מולהיים ,גרמניה
האירוע פתוח לקהל הרחב
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
טל' ,09-7640740/1 :דוא"לconservatory@ksaba.co.il :

תרבות וקהילה
 | 10/4/22יום :ראשון | פארק כפר סבא | 17:30 / 16:30

סיורי טבע בפארק כפר סבא

מוזמנים לסיור בהדרכת היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון,
בחלקים הפחות מוכרים של פארק כפר סבא ,בין מרבדי הפריחה ובריכת
החורף .סיור ראשון , 16:30 -סיור שני ,17:30 -משך הסיור -כשעה,
דרגת קושי -קלה (המסלול אינו מונגש לכיסאות גלגלים)
מספר המקומות מוגבל! הסיור ללא עלות אך ברישום מראש בלבד .לינק לרישום-
הרשמה לסיור.
להסדרי נגישות פרטניים ,09-9745259 :דוא"לtammyk@ksaba.co.il :

 | 12/4/22יום :שלישי | חדר ההרצאות בספרייה המרכזית | 17:00

שעת סיפור :יציאת מצרים
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
ספריית ילדים ,טל' ,09-7640844 :דוא"לkidlibrary@ksaba.co.il :

 | 14/4/22יום :חמישי | קניון ערים | 17:00

קדם פסטיבל נושפים

מופע הרכבי פופ וג'ז של הקונסרבטוריון ,בשיתוף עם קניון ערים | מיועד
לכל המשפחה
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
טל' ,09-7640740/1 :דוא"לconservatory@ksaba.co.il :

תרבות וקהילה
 | 19/4/22יום :שלישי | היכל התרבות | 18:00

קדם פסטיבל נושפים

קונצרט תזמורת באייר לברקוזן ,גרמניה – בניצוחה של בר אבני ,בוגרת
הקונסרבטוריון | כרטיסים ללא עלות בקופות ההיכל  |*6775מיועד לכל
המשפחה
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
טל' ,09-7640740/1 :דוא"לconservatory@ksaba.co.il :

 | 20/4/22יום :רביעי | היכל התרבות | 11:00

הביצה שהתחפשה  -הצגת ילדים

עיבוד חדש מוזיקלי ותיאטרלי לסיפור "הביצה שהתחפשה" מאת דן פגיס
רכישת כרטיסים ,פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים
באתר ההיכל או בטלפון *6775

 | 21/4/22יום :חמישי | היכל התרבות | 11:00

איה אווץ אווה  -הצגת ילדים

סיפור מיוחד על משפחה מיוחדת במינה :אמא אווה וילדיה איה ,אי ,אח,
ואאוץ' | מיועד לגיל 3-9
רכישת כרטיסים ופרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים באתר
ההיכל או בטלפון *6775

פסח ספורטיבי
 | 08/4/22יום :שישי | פארק כפר סבא | 12:00 - 8:45

סובב פארק כפר סבא

הפנינג רכיבה על אופניים במסלול של  4.5ק"מ בפארק ובסיום הרכיבה הופעות מרהיבות ומתקן
נינג'ה ענק | מתאים לכל המשפחה מהגיל הרך ואילך

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
משה ויינשטוק ,טל' ,09-7640838 :דוא"לmoshew@ksaba.co.il :

 | 12/4/22יום :שלישי | גרשי הגול טיים | 16:30 - 8:00
טורניר פסח קט-רגל לבתי נוער ,לזכרו של עדן מוסאי ז"ל
מתאים לתלמידות ותלמידי בתי הספר היסודיים וגנים  -בתי הנוער והקהילה
ואגודות הספורט בכדורגל  -הרשמה דרך האגודות
פרטים והסדרי נגישות פרטניים :דוד גוט,
טל' ,09-7640838 :דוא"לdavidg@ksaba.co.il :

פסח במרכז צעירים כפר סבא
 | 12/4/22יום :שלישי | מרכז צעירים | 10:00

מתנות קטנות לילדים
גדולים מהחיים

חלוקת מתנות לילדים המאושפזים במיון ילדים  -בית חולים מאיר |
מתאים לצעירים 18-40
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
 09-7640720דוא"ל tzeirim@ksaba.co.il

 | 14/4/22יום :חמישי | מרכז צעירים | 10:00

דורשים בשלומם
חלוקת מארזי מצות לאזרחים ותיקים | מתאים לצעירים 18-40

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
 09-7640720דוא"ל tzeirim@ksaba.co.il

הרפתקאות במוזאון

קייטנת הפסח של מוזאון כפר סבא

10-14/4/22
כבכל שנה המוזאון מזמין ילדות וילדים לקייטנה המעשירה של המוזאון :הרפתקאולוגיה לפסח .בקייטנה יחשפו הילדים
והילדות לתרבויות עתיקות ,יתנסו במלאכות קדומות ,ויהנו יחד עם חברים וחברות מכפר סבא וכל איזור השרון.
הפעילויות יתקיימו במוזאון ,בית ספיר ,רחוב ירושלים .35
הקייטנה לילדי כיתות א' ומעלה.
•
הקייטנה תתקיים בין התאריכים 10-14 :באפריל כולל.
•
כל יום פעילות מתחיל ב 8-בבוקר ומסתיים ב 13-בצהריים.
•
באחריות ההורים להביא את הילדים למקום הפעילות ולאסוף את הילדים עד השעה .13:00
•
מחיר לקייטנה המלאה₪ 740 :
הרישום באתר המוזאון או בטלפון  09-7640868בשעות פעילות המשרד.
מספר המקומות מוגבל.

הרפתקאות במוזאון
 | 18/4/22יום :שני | מתחם החאן | 09:30

ימי ראשית המושבה
בואו למתחם ההיסטורי של החאן כפר סבא .במתחם מספר
אתרי שימור ומורשת אותם נכיר למשתתפים ולמשתתפות,
נקיים את "אתגר האומץ" על פי הבאר ונראה את כלי הסנדלר
המיתולוגי יהושע הוכמן בצריף הסנדלר הקסום

 | 19/4/22יום :שלישי | הגן הארכיאולוגי | 09:30

הכפר הקדום מתעורר לחיים
הכירו מתקנים חקלאיים עתיקים משוחזרים ביד אומן ,התנסו
בדריכת ענבים וליקוט חרסים ויש לנו ממתק חד פעמי עבור
המשתתפים והמשתתפות :מאורע הנחת רצפת פסיפס עתיק בגן.
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
 ,09-764867/8ובאתר המוזאוןkfar-saba-museum.org :

 | 20/4/22יום :רביעי | גן הברון מנשה | 09:30

הגן הנעלם נפתח!

בואו להכיר את אחת הפנינים החבויות בארץ ,גן הברון מנשה .בגן ההיסטורי
שהוכרז לשימור תהנו מניווט עצים ,משחקים של פעם וסדנת הדפס עלים.
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
 ,09-764867/8ובאתר המוזאוןkfar-saba-museum.org :

קיימא
ארט
במרכז
פורח
פסח
בכל הסדנאות מתקיים שיח אומנותי עשיר .בתום הסדנה ,משחק וגילוי בעולם המייצבים האינטראקטיביים
 | 19/4 ,9/4יום :שבת ,שלישי | מרכז ארט קיימא | 10:00-12:00

סודות הפירמידה
סדנת פירמידות ייחודית | מתאים לגיל 4-12
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
ritas@ksaba.co.il ,09-7604186

 | 10/4/22יום :ראשון | מרכז ארט קיימא | 10:00-12:30

ספינקס ויצורים אחרים
שתי סדנאות  -יצורים מעולם הדמיון וסדנת צילום אנולוגי | מיועד
לגיל 5-12
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
ritas@ksaba.co.il ,09-7604186

 | 11/4/22יום :שני | מרכז ארט קיימא | 10:00-12:00

פעמוני רוח

סדנת יצירת פעמוני רוח | מיועד לגיל 5-12
פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
ritas@ksaba.co.il ,09-7604186

קיימא
ארט
במרכז
פורח
פסח
בכל הסדנאות מתקיים שיח אומנותי עשיר .בתום הסדנה ,משחק וגילוי בעולם המייצבים האינטראקטיביים
 | 13/4/22יום :רביעי | מרכז ארט קיימא | 10:00-12:30

פריחת האביב

שתי סדנאות  -פריחה אביבית בטכניקות שונות וסדנת צילום
אנלוגית | מיועד לגיל 5-12

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
ritas@ksaba.co.il ,09-7604186

 | 18/4/22יום :שני | מרכז ארט קיימא | 10:00-12:00

קנה וסוף
שתי סדנאות  -ציור והדפס על מצע במבוק | מיועד לגיל | 5-12
מלווה אחד/ת לכל ילד/ה  -ללא תשלום.

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:
ritas@ksaba.co.il ,09-7604186

פסח עם הקהילות המיוחדות
 | 3/4/22יום :ראשון | הבית הקהילתי למשפחות מיוחדות | 19:00
הרמת כוסית למשפחות מיוחדות להן ילד/ה עם מוגבלות
הרמת כוסית חגיגית ,מופע סטנד-אפ קולינרי של תמי סירקיס ,בלוגרית
ועיתונאית מזון | מיועד למשפחות מיוחדות להן ילד/ה עם מוגבלות
להסדרי נגישות פרטניים:
אור-לי דוידי  ,טלפון ,050-3166422 ,09-7641145 :מיילorlyd@ksaba.co.il :

 | 12/4שלישי | רחוב הרב גולד  ,14במבנה מועדון הגימלאים כיסופים | 17:00-19:00

הרמת כוסית במועדון "חברותא"
הרמת כוסית חגיגית ,כיבוד והפעלה לכבוד פסח | מיועד חברי מועדון חברותא
להסדרי נגישות פרטניים:
מיכל אלמוג ,טלפוןmichala@ksaba.co.il ,09-7641107 :

 | 13/4/22יום :רביעי | פרטים לגבי המיקום יפורסמו בהמשך | 19:00

סדר פסח אלטרנטיבי " -תוכנית יתד"

הרמת כוסית חגיגית ,ארוחת חג והופעת סטנד-אפ | מיועד לצעירי "תוכנית יתד" |
האירוע מיועד לחברות וחברי תוכנית "יתד" בלבד
להסדרי נגישות פרטניים:
עינבל יצחק ,טלפון ,09-7649074 :מיילInbaly@ksaba.co.il :
או עו"ס דקלה אלוש ,טלפון ,050-3166224 :מיילdiklaa@ksaba.co.il :

חוגגים התנדבות
 | 5/4/22יום :שלישי | רחוב גלר  - 4בית המתנדב | 09:30

הרמת כוסית למתנדבי שי"ל
הרמת כוסית חגיגית ,פרידה מהמתנדב מוטי גובר ,סדנת צחוק
בהנחיית ליאורה קום | מיועד למתנדבי שי"ל

להסדרי נגישות פרטניים:
מאיה ויינברגר  ,טלפון ,09-7669393 :מיילmayaw@ksaba.co.il :

 | 11/4/22יום :שני | בית המתנדב | 19:00

הרמת כוסית ארגוני
המתנדבים
הרמת כוסית חגיגית במעמד ראש העיר ,מאיר אהרוני ,יו"ר ארגוני
המתנדבים והרב יואל ימיני .שמוליק צבי חוקר הזמר העברי ,ינעים
בשירי פסח ואביב | .מיועד לארגוני המתנדבים

להסדרי נגישות פרטניים:
הדר מועלם עמרמי ,טלפון ,09-7641109 :מיילmitnadvim@ksaba.co.il :

פסח לאזרחים ואזרחיות ותיקים
 | 4/4יום :שני | רחוב הרב גולד 10:00 | 14

הרמת כוסית מועדון גמלאים כיסופים
הרמת כוסית חגיגית במעמד ראש העיר ,ברכות ,הופעה
של הזמר-נגן אושר דור | מיועד לחברי וחברות מועדון
הגמלאים בשכונת כיסופים
להסדרי נגישות פרטניים:
הילה גרון ,טלפון ,09-7677220 :מיילkisufim@ksaba.co.il :

 | 4/4שני | רחוב ירושלים  ,33אודיטוריום
בית ספיר | 11:00
הרמת כוסית קהילות תומכות אזרחים
ותיקים  +מתנדבים
הרמת כוסית חגיגית במעמד ראש העיר ,ברכות" ,חגיגת
אביב" עם רויטל קראוז ויוסי גרושקא | מיועד לאזרחים
ותיקים חברי קהילות תומכות ומתנדבים
להסדרי נגישות פרטניים:
דניאלה שומרון ,טלפון ,09-7665151 :מיילDS@savionkfs. :

 | 4/4יום :שני | ברחוב וייצמן 11:00 | 189

 | 5/4שלישי | רחוב שאול המלך 09:30 | 5

הרמת כוסית מועדון גמלאים אלי כהן

הרמת כוסית מועדון גמלאים יוספטל

הרמת כוסית חגיגית ,ברכות ,הופעה של הזמרת יעל לוגסי |
מיועד לחברי וחברות מועדון הגימלאים אלי כהן

הרמת כוסית חגיגית במעמד ראש העיר ,ברכות ,שירה
בציבור עם רונן הזמר | מיועד לחברי וחברות מועדון
הגמלאים יוספטל

להסדרי נגישות פרטניים:
תמר גיל ,טלפון ,09-7657623 :מיילtamarg@ksaba.co.il :

להסדרי נגישות פרטניים:
איריס מסיקה ,טלפון ,09-7655501 :מיילYoseftal7@gmail. :

 | 5/4שלישי | רחוב טשרניחובסקי 10:30 103

 | 6/4יום :רביעי | רחוב ויתקין 10:30 | 12

הרמת כוסית מועדון גמלאים סירקין

הרמת כוסית מועדון גמלאים עלייה

הרמת כוסית חגיגית במעמד ראש העיר ,ברכות ,מופע:
חלילי עולם עם אמן החלילים הווירטואוז ,איציק לוי |
מיועד לחברי וחברות מועדון הגמלאים סירקין

מופע של הזמר-נגן אושר דור | מיועד לחברי וחברות
מועדון גמלאים עלייה

להסדרי נגישות פרטניים:
ספי אביב ,טלפון ,09-7460170 :מיילsefia@ksaba.co.il :

פרטים והסדרי נגישות פרטניים:
יעל רודוי ,טלפון ,09-7443107 :מיילmoadonalya@ksaba. :

פסח לאזרחים ואזרחיות ותיקים
 | 6/4יום :רביעי | רחוב תל-חי 11:30 | 4

 | 7/4חמישי | רחוב סשה ארגוב 19:00 | 13

הרמת כוסית מרכז יום תל-חי

הרמת כוסית מועדון גמלאים הירוקות

הופעת הזמרת יהודית מנצור

מופע מוזיקלי

להסדרי נגישות פרטניים:
מלכה מאיה ,טלפון ,09-7675001 :מיילJL@savionkfs.org :

להסדרי נגישות פרטניים:
דורית פרנקל ,טלפון ,09-7640767 :מיילdoritf@ksaba.co.il :

 | 12/4שלישי | רחוב נחשון 10:00 | 9

 | 12/4שלישי | רחוב תל-חי 16:00 | 4

הרמת כוסית מועדון גמלאים נחשון

הרמת כוסית "מפגש בכפר"

מקהלת נחשון בשירי חג ואביב.

הופעת הזמר אבי ונטורה

להסדרי נגישות פרטניים:
חמדה אביב ,טלפון ,09-7659773 :מיילhemdaaviv@walla. :

להסדרי נגישות פרטניים:
דורית בכר ,טלפון ,09-7676452 :מיילdb@savionkfs.org :

 | 12/4שלישי | רחוב אז"ר  | 49מרכז יום אז״ר
17:00
הרמת כוסית מועדון כבדי ראייה
להסדרי נגישות פרטניים:
גלנדה גרבר ,טלפון ,09-7641159 :מיילglendag@ksaba. :

 | 13/4יום :רביעי | רחוב אז"ר 11:30 | 49

הרמת כוסית מרכז יום אז"ר
פרטים והסדרי נגישות פרטניים:
סיגל ידגר ,טלפון ,09-8765100 :מיילsy@savionkfs.org :

