בכפר סבא חוגגים מחוץ למדורה

2022

ל"ג בעומר
עיריית כפר סבא עושה מאמץ עירוני נרחב במטרה לצמצם קיום מדורות
מתוך התחשבות בסביבה ודאגה לבטיחות התושבים ובעלי החיים.
הכנו לכם מגוון פעילויות אלטרנטיביות לציון החג
רשימת המקומות בהם תותר הדלקת אש סמלית ומצומצמת
נמצאים במפה המצורפת ,את המדורות ניתן לקיים בתאריכים 16-19/5/2022
מאחלים לכם חג שמח ובטוח

אגף
קהילה

אגף קיימות

בתמיכת המשרד
להגנת הסביבה

אגף
חינוך

אגף
ביטחון
ובטיחות
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 16:00הגעה והתמקמות
 17:30-20:00סדנאות – חץ וקשת ,עששיות וסיור מודרך ,סדנת זוחלים בחי פארק ,בניית
כלים מוזיקליים ,עפיפונים ,אפיית פיתות בטאבון (ניתן לבחור שתי סדנאות ברישום המקוון).
במקביל יפעלו להנאתכם מתחמים פתוחים :ג'אגלינג ,בועות סבון ואוטו קהילה.
 20:30מופע בוביזמר – שירה בציבור
 8:00יוגה בוקר
 9:00סיום האירוע
בנוסף תיהנו ממוזיקה טובה ,הפתעות ובעיקר הרבה טבע.

18-19/5/22
האוהל עליכם הפאן עלינו

ל"ג בעומר קהילתי בפארק

האירוע מאובטח ומלווה ע"י צוותי רפואה וחירום .האירוע מסתיים ב 19/5-בשעה 9:00
אנא תשומת לבכם  -לא תתאפשר כניסה עם הבאים :מוזיקה מסוג בידוריות רמקולים וכו' ,אלכוהול ,נשק ,מנגל ,גז.
אתם בהחלט מוזמנים להביא גיטרות ,מפוחיות חלילים ועוד .שימו לב כי תקיעת יתדות עמוקים בדשא לא תתאפשר .אנא התארגנותכם בהתאם.
עלות ₪ 150 :למשפחה בת  5נפשות .על כל ילד/ה נוסף/ת יש לשלם .₪ 25
לפרטים והסדרי נגישות פרטניים :אגף קהילה וחברה ,מחלקת קהילה ופנאי טל’ | 09-7640828 :מיילliata@ksaba.co.il :

בסיוע המשרד
להגנת הסביבה

אירועי ל"ג בעומר בעיר
חוויית
כדור עף חופים
בליל ל"ג בעומר
בשיתוף וארגון הפועל כפ"ס כדור עף

יום ד' 18/5/22

מתחם הספורטק (במגרשי כדור עף חופים)

בין השעות 19:00-22:00

מזמינים נערות ונערים להשתתף
במשחקונים ובטורנירים ,מחכים לכם
באווירה כיפית מלווה במוזיקה קצבית.
ההרשמה במקום בערב הפעילות
בשעה  19:00ללא תשלום.
לפרטים והסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות לצבי נוימן
טל' | 09-7642862 :במיילzivn@ksaba.co.il :

סרטים לנוער

כיתות ז'-י"ב בעלות  ₪ 15לכרטיס

בתאריכים 18-19/5/22
רכישה בקופות הוט סינמה בכפ"ס בלבד
(מתחם אושילנד).
תקף לכל ההקרנות אל מול הצגת תעודת
זהות /ספח /משוב – לתושבי כפ"ס בלבד.
הכרטיסים עד גמר המלאי.
להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות
לאגף קהילה וחברה ,מחלקת נוער
בטל'09-7640750 :
או במיילliorrz@ksaba.co.il :

נוער

סיור ליל מדורות
בערב ל"ג בעומר יתקיים סיור
מוגנות עירוני
*אינו מתאים לאנשים עם מוגבלות
**הסיור יתקיים במקומות בהם תותר
הדלקת אש סמלית ומצומצמת

יום ד'18/5/22 ,
22:00-03:00

התכנסות במרכז הנוער העירוני,
רחוב דוד אלעזר .3
למעוניינים להתנדב לצוותי הסיור
יש לפנות מראש במייל
לרכז סיירת הורים:
יוסי רווקyossir@ksaba.co.il ,

אירועי ל"ג בעומר בעיר
מסיבת בריכה
למשפחות

בית חב"ד

תהלוכות ל"ג בעומר

בקאנטרי גלי השרון

יום א' 15/5/22 ,שעה 17:00
שיכון עלייה

יום ד'18/5/22 ,
16:00-22:00

יום ג' 17/5/22 ,שעה  17:00יוספטל

כניסה מוזלת בעלות  ₪ 20לאדם.
לפרטים והסדרי נגישות פרטניים:

טל'09-7420480 :
מיילghasks@gmail.com :
הפעילות באחריות
קאנטרי גלי השרון

תהלוכה מרחבת סבינו ועד לבית לזרוס בסיומה
מופע קסמים לכל המשפחה במגרש בית לזרוס
תהלוכה ממרכז דוד ועד בית הכנסת אלי כהן (רח'
מצדה) ,בסיומה הצגה לילדים/ות

יום ד' 18/5/22 ,ערב ל"ג בעומר

מופע מרכזי עם דוד חיים בשלושה מוקדים בעיר:
 17:00שכונת האוניברסיטה בבית הכנסת זכור
לאברהם |  17:30בבית כנסת ותיקים רח' הפלמ"ח
 18:00 | 10בשכונת אליעזר בגינה המרכזית רח'
פרישמן .12

יום ה' 19/5/22 ,שעה 17:30
מני ממטרה  -כיכר העיר

לפרטים והסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות
לטל'kanevsky@gmail.com | 054-6677072 :

בית חב"ד המרכזי

אירועי ל"ג בעומר בעיר
קרקס קולומביה
מדרום אמריקה הרחוקה מגיע אלינו הקרקס
הנועז ביותר ביבשת אמריקה

חוויה לכל המשפחה
מופע ל"ג בעומר

יום ה' 19/5/22 ,בשעה 18:00
כלל המופעים יתקיימו בין התאריכים
11/6/22 - 14/5/22

לרכישת כרטיסים והסדרי נגישות

לחצו כאן >

מנהלת גמלאים מזמינה אתכם/ן
אזרחים/ות ותיקים/ות ל-

סיור חווייתי במוזאון
המלח ,מוזאון החאן
בחדרה ובית פינברג
יום ג'7:30 | 17/5/22 ,

בטיול נבקר במוזאון המלח ומוזאון החאן
בחדרה ,נמשיך לארוחת צהרים במרכז הימי
בקיסריה וסיום בסיור בעקבות נחל חדרה.
להרשמה בסיטיפי בעלות ₪ 85

להרשמה >
לפרטים | 09-7649278 :להסדרי נגישות
פרטניים ניתן לפנות לאגף חברה וקהילה
בטל' | 09-7640801 :מיילoritb@ksaba.co.il :

מרכז צעירים מזמין אתכם/ן להשתתף

בסדנת
נגרות עץ זוגית

יום ג'19:00 | 17/5/22 ,

בעלות  ₪ 100לזוג
לפרטים והסדרי נגישות פרטניים
ניתן לפנות למרכז צעירים
בטל' 09-7640720 :או במייל:
tzeirim@ksaba.co.il
להרשמה >

אירועי ל"ג בעומר בעיר
הצגת ילדים:

העכבר החכם

תיאטרון קרן אור

העכבר החכם יצא לו לטייל בין המדורות
ופגש ביצורים שאותו רצו לסדר..

יום חמישי17:00 | 19/05/22 ,
חזית היכל התרבות
כרטיסים ללא עלות

יש להישמע להנחיות הבאות:
 רכישת כרטיסים תתבצע דרך אתר האינטרנטאו בטלפון  *6775שלוחה  1בשעות פעילות הקופה
ניתן להדפיס את הכרטיסים באופן עצמאי אולהציגם בכרטיס האלקטרוני בטלפון הנייד
לא יהיה איסוף כרטיסים בקופת ההיכללמעט מקרים חריגים.
חל איסור על אכילה ושתיה במתחם.ניתן להגיע עם בקבוקי שתיה אישיים
המופעים בישיבה בלבד-ניתן לבטל כרטיסים עד  48שעות לפני מועד האירוע

מוזאון כפר סבא מזמין ילדות וילדים

לסיורי עששיות

(פעילות מתאימה החל מגיל )6
סיור בגן הברון מנשה
יתקיים ביום ד'18/5/22 ,
סיור בגן הארכיאולוגי
יתקיים ביום ה'19/5/22 ,
הסיורים מתחילים בשעה 18:30
מחיר לילד\ה₪ 35 :
כרטיסים באתר המוזאון:
kfar-saba-museum.org
גן מנשהhttps://kfar-saba-museum.org/ :
/product/ashashit_menashe
גן ארכיאולוגיhttps://kfar-saba-museum. :
/org/product/ashashit_arch
להרשמה טלפונית והסדרי נגישות פרטניים:
 09-7640868או museum@ksaba.co.il
כתובת גן מנשה :רח' אנגל  37כפר סבא,
וייז :גן הברון מנשה כפר סבא
כתובת הגן הארכיאולוגי :דרך קדומים ,23
וייז :הגן הארכיאולוגי כפר סבא

הנחיות ל"ג בעומר  -המלצות למניעת מצבי סיכון
הורים ובני נוער יקרים/ות,
☯ הורים  -וודאו כי אתם יודעים עם מי ילדכם חוגגים/ות והיכן.
☯ הנחו את ילדכם להתקשר בכל שעה לרבות בלילה עם כל בעיה שמתעוררת.
☯ הורים  -בקשו כי ילדכם לא יחזרו הביתה לבד ,נוער יקר -ואל תשאירו אף אחד לבד.
☯ קיימו שיח מקדים על שימוש בחומרים פסיכואקטיביים דגש על אלכוהול וקנביס .נסו להימנע משיפוטיות והפחדות תוך
מתן כלים אוביקטיביים והשלכות השימוש בחומרים אלו.
☯ מתנדבי סיירת הורים ,וגורמי ביטחון יסיירו בלילה זה עדכנו את ילדכם שיוכלו לפנות אליהם לעזרה ורעננו עימם טלפונים
של כוחות ההצלה.
☯ השתדלו לדבר ולראות כיצד ילדכם שבו הביתה וודאו שאינם הולכים לישון שיכורים או תחת השפעת סם.
☯ התעללות בבע"ח היא עברה פלילית והעונש בגינה הוא קנס כספי גבוה ו/או מאסר.
☯ השימוש בנפצים אסור ובגינו קנס בגובה  .₪ 730עדכנו את ילדכם ודברו איתם על ההשלכות של השימוש הנ"ל -מפציעות
קשות עד להטרדת תושבים דגש על הלומי קרב והפחדת בעלי חיים.
☯ צריכת קנביס הנה עברה פלילית מתחת לגיל  18ודאו עם ילדכם כי החוק ידוע להם.
☯ אם יש ספק אין ספק -כשמישהו לצדכם חש ברע אל תהססו לפנות לאמבולנס ,להתקשר להורים ולהזמין עזרה.

מספרי חירום:

מוקד עירוני 106

משטרה 100

איחוד הצלה 1221

המרכז לנפגעי תקיפה מינית  1202נשים |  1203גברים

כיבוי אש 102

מד"א 101

הוראות בטיחות וביטחון  -בריאותכם חשובה לנו!

.1

הדליקו אש
סמלית בלבד -
לא מדורה

.5

יש להיזהר
ממסמרים חלודים
הנעוצים במשטחי
העץ

.9

.2

אנא דאגו
למטפים או/ו מים
ליד האש

.6

מגדירים גבול
בטיחות לאש מאבנים -
הימנעו ממגע ישיר

הצטיידו בתיק עזרה
ראשונה ובמספרי החירום
כולל המוקד העירוני

.12

הפעלות ופעילויות
מקיימים לצד המדורה
ולא סביבה.

.3

דאגו כי יהיה
מבוגר אחראי

.4

לא להדליק אש ליד:
עשבייה ,יער או תחת עצים ,קווי
חשמל ,טלפון או מתקני דלק וגז.

.7

הדלקת אש גבוהה
עלולה לגרום להתרסקות
ולפגיעה בסביבה או
בסובבים אותה

.10

אין להכניס גנרטורים ,מערכות הגברה ,ציוד
חשמלי ,מתקנים מתנפחים ,בקבוקים וכלי זכוכית
למקומות המומלצים להדלקת מדורות

.13

.8

דאגו לכיבוי מוחלט
של המדורה בסופה ע"י
מים ו/או אדמה

.11

נועלים נעליים
גבוהות ולובשים
מכנסיים ארוכים

הכנסתם והוצאתם של תפוחי אדמה ו/או מרשמלו
תעשה ע"י מבוגר .לפני הגשה לילדים יש לוודא שאינם
חמים מדי לאכילה היות ואלו מסוגלים ליצור כוויה.

הוראות בטיחות בדרכים
לקראת החג קבוצות ילדים/ות אוספות קרשים למדורות לג בעומר .לא פעם הם מרוכזים בעיקר בחיפוש אחר הקרשים
ולא תמיד מרוכזים במעבר בטוח בכבישים .להלן מספר המלצות במטרה לצמצם פגיעות ותאונות דרכים.

 .1במקום שאין מדרכה ,יש ללכת תמיד בשול השמאלי של הכביש עם הפנים מול כיוון התנועה.
 .2היזהרו מכלי רכב החונים על המדרכה ולכו על המדרכה בצידה הרחוק מהכביש.
 .3לפני חציית כביש יש להביט לכל הכיוונים ,ורק אם הכביש פנוי לחלוטין לחצות בבטחה.
 .4הקפידו לא לרדת בפתאומיות לכביש ולא להפתיע את הנהגים ,הסתכלו לנהג בעיניים.
 .5גם בזמן שהרמזור ירוק ,ודאו לפני תחילת החצייה שהמכוניות עוצרות לפני מעבר החצייה ושאין רכב שעוקף אותן.
 .6בשעות הערב לבשו בגדים בהירים ועינדו מחזירי אור ,כדי לאפשר לנהגים להבחין בכם בקלות.
 .7ילד/ה עד גיל  9לא חוצה את הכביש לבד!
 .8מדריכי תנועות נוער היוצאים עם קבוצות חניכים/ות לאיסוף הקרשים ,יתכננו את מסלול ההגעה והחזרה ויתדרכו
את כל החניכים בקבוצה לגבי כללי ההליכה והחצייה הבטוחה.

איכות הסביבה
חשוב לזכור ,שגם בל"ג בעומר אפשר ליהנות ולחגוג באחריות ובהתחשבות ,בכדי שגם לסביבה ,לחי לצומח  -יהיה חג שמח.
אז איך עושים את זה?
 .1חגגו את החג ללא מדורות.
 .2השתמשו בכלים רב פעמיים.
 .3הביאו איתכם שקיות אשפה והשאירו את השטח אחריכם נקי ומסודר.
 .4אל תשליכו גחלים ושאריות מדורה לפחי אשפה ,הם עלולים להתלקח ולגרום לאסון.
 .5אין להשליך לאש את החומרים הבאים :פלסטיק ,צמיגים ,ניילון ,כלים חד פעמיים ,קלקר ,עצים צבועים ,תחליפי עץ,
זכוכיות ,אבנים ,לוחות אסבסט או מוצרים המכלים אסבסט ,מכלי תרסיס משום סוג (ספרי דאודורנט וכו) .שימו לב!
שריפת חומרים אלו עלולה לפגוע בביטחונכם האישי ,פולטת חומרים מסוכנים לבריאות ומזיקה מאד לסביבה.
 .6היו ערניים ודווחו למוקד העירוני על כל פגיעה בחי ,בצומח ובסביבה באופן מיידי! בכל בעיה יש לדווח למוקד העירוני או
למוקד .100
 .7בסוף האירוע וודאו כי המדורה כבויה לגמרי! אין להשאיר אש דולקת ללא השגחה .יש לוודא כיבוי מוחלט של האש ולאחר
כיבוי האש ,יש להמתין  15דקות לפחות כדי לוודא שהאש לא נדלקת מחדש.

השטחים בהם תותר הדלקת אש סמלית ומצומצמת
תשפ"ב 2022
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 .1שכונה ירוקה  - 60יאיר רוזנבלום 36
 .2שכונה ירוקה  - 60דויד זהבי פינת השומר
 .3שכונה ירוקה  - 80רחוב ספיר,
בין שביל הקניון למגרשי הטניס לצד החניה.
 .4בן יהודה בן השפלה לתל חי
 .5אזר פינת הר גריזים
 .6הרעות הראשונים
 .7נורדאו הראשונים
 .8המוביל בין השקמה לחניית יינות ביתן
 .9עמק חורון
 .10קדומים 17
 .11תריעשר דרומית לחוה החקלאית
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