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סדנאות
וקייטנות קיץ



אנחנו כאן עבורכם ובשבילכם!
למידע ושאלות נוספות ניתן לפנות למרכז השירות

בטל': 09-7640881 בימים א'-ה' בין השעות  12:00-09:00 | 19:00-16:00   
דוא"ל: merkazs@ksaba.co.il ובפקס: 09-7646449

דבר ראש העיר

הורים יקרים,
והילדים בכפר סבא במסגרות חינוכיות עשירות בתכנים  נערכים לקלוט את הילדות  ואנחנו  קיץ 2022 בפתח 

מהנים, איכותיים ומתאימים לכל כיס.
המתווה המוצע השנה מכיל בתוכו המון חוויות קיץ מהנות, שיתקיימו במהלך חודשי הקיץ. לילדות וילדי הגנים, 
להעניק  לכם, ההורים,  לאפשר  מנת  על  זאת  אוגוסט.  חודש  למחצית הראשונה של  עד  יפעלו  קייטנות הקיץ 

לילדיכם זמן חינוך איכותי במהלך תקופת החופש הגדול, ולתת מענה מורחב ככל הניתן לאורך חופשת הקיץ.
אני מקווה כי אתם/ן ולילדיכם/ן תמלאו את החופשה בחוויות מהנות משותפות עם המשפחה והחברים, תטיילו 

הרבה, תשמחו ותחלקו זמן איכות עם האהובים עליכם/ן.
ובגני  הספר  בבתי  שיתקיימו  הקיץ,  בקייטנות  רבה  הנאה  המקסימים  והילדים  לילדות  מאחל  אני 

הילדים ברחבי העיר כולה, וחופשת קיץ מהנה ובטוחה לכולם/ן.

שלכן/ם,
רפי סער  

ראש העיר  



הורים יקרים,
חופשת הקיץ עוד רגע כאן, אנו שמחים להציג בפניכם את

מגוון הקייטנות ממיטב המפעילים בבתי הספר
ההרשמה בעיצומה!

כל הקייטנות פועלות רק בשעות הבוקר 13:00-8:00
הרשמה לצהרונים תתבצע בנפרד

מפעילי הצהרונים השנתיים ממשיכים להפעיל גם את צהרוני הקיץ
פתיחת הצהרונים מותנית במינימום 25 נרשמים/ות ותתקיים בין השעות 16:30-13:00

לא יתקבלו ביטולים והחזרי כספים לאחר ה-30/6/22!
ההרשמה לפרויקט “בית הספר של הקיץ”

בשיתוף משרד החינוך לבוגרי/ות כיתות א'-ד', ההרשמה מתבצעת באתר העירוני 
בין התאריכים 08/05/22 – 18/06/22

ייתכנו שינויים בהתאם לקול הקורא שיפורסם על-ידי משרד החינוך

גיל?  בוגרי/ות כיתות א'-ד’
איפה?  בבתי הספר היסודיים בעיר

מתי?  3/7/22 – 21/7/22 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-8:00
כמה?  כיתות א'-ד' בעלות מסובסדת של 450 ₪ בלבד

תמיד בשבילכם גם במרכז השירות בטלפון: 09-7640881
בימים א'-ה', בין השעות 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00
בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449

להרשמה לקייטנות וצהרונים לחצו כאן>

יש להביא ארוחת בוקר, בקבוק מים, כובע וקרם הגנה

בהפעלת החברה לתרבות הפנאי, בשיתוף משרד החינוך

בכפוף להנחיות משרד החינוך

merkazs@ksaba.co.il  | 09-7640881 :להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למרכז השירות

בתי הספר

https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx?siteId=3&customerid=269000


תמיד בשבילכם גם במרכז השירות בטלפון: 09-7640881
בימים א'-ה', בין השעות  09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00
בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449

להרשמה לקייטנות וצהרונים לחצו כאן>

בכפוף להנחיות משרד החינוך

merkazs@ksaba.co.il | 09-7640881 :להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למרכז השירות

שבוע קייטנה נוסף לביה"ס של החופש הגדול
הורים יקרים שלום,

אנו שמחים לבשר כי אנו מפעילים שבוע נוסף של קייטנה לתלמידי/ות א'- ד' 
בין התאריכים 24-28/7, ימים א‘-ה‘.

משרד החינוך מתוכנן השנה לאשר תוכנית קייטנות ל-3 שבועות בלבד, 
עם זאת, בכפר סבא, פעילות הקייטנות תתקיים למשך שבוע נוסף. 

אז אל דאגה, סידרנו לכם את יולי ☺
הקייטנה תפעל בין השעות 13:00-08:00, עם אופציה לצהרון.

עלות לבוקר: 300 ₪ | עלות לצהרון: 235 ₪
ההרשמה בתאריכים 15/5-12/7

*בהתאם למספר הנרשמים, יקבעו ויאוחדו בתי הספר בהם 
תופעל הקייטנה, בפריסה עירונית.

*יש להביא ארוחת בוקר מהבית, בקבוק מים, כובע וקרם הגנה.

בחיפוש מתקדם יש לבחור בשלוחה: קייטנה + שם ביה"ס בו לומד/ת 
התלמיד/ה, לדוגמה – "קייטנה אוסישקין" ולחצו על "חפשו"

בתי הספר

https://www.hugim.org.il/hugimweb.dll/89dwl5VN~7zJ~tzmIgWe9e-fCCa/?KodMatnas=995


להרשמה לחצו כאן >

הורים יקרים,
חופשת הקיץ עוד רגע כאן, ואנו שמחים/ות להציג בפניכם/ן את תוכנית הקיץ של הגנים.

גיל? ילדי/ות הגנים קצרים
איפה? בגנים הקצרים במרכז, מזרח ומערב העיר.

מתי?  31/7/22-3/7/22 בימים א'-ה', בין השעות: 13:00-7:30
עלות? 810 ₪ עבור 21 ימים

הרישום יתבצע בין התאריכים: 20/5 עד 9/6
באתר הרישום יש לחפש במיקום הפעילות "קייטנת גנים" ואז להירשם לפי הגן המבוקש.

תמיד בשבילכם, גם במרכז השירות בטלפון: 09-7640881
בימים א'-ה', בין השעות 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00
בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449

לפניכם/ן מספר הבהרות:
•  מספר המקומות מוגבל   •  לא ניתן להירשם לחלק מהימים   •  פתיחת הגן מותנית במינימום של 25 נרשמים/ות 

• הגנים יפעלו ע״י החברה לתרבות הפנאי ובתיאום עם אגף החינוך   •  יש להביא ארוחת בוקר מהבית 
•  לא יתקבלו ביטולים והחזר כספי לאחר תאריך 20/6 

לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למוקד גנים בטל': 09-7649244

שיבולת- שיבולת+לבונה
מירון

חיננית- חיננית+ריחן+תלתן
יסמין- יסמין+אננס+מפוחית

אלמוגן- אלמוגן+רותם+אנקור
ירדן- ירדן+בדולח

שיזף- שיזף+ארז+אנקור

חצב- חצב+דודאים+האהבה
עגור- עגור+האהבה

עופר- עופר+לשם

https://www.hugim.org.il/hugimweb.dll/89dwl5VN~7zJ~tzmIgWe9e-fCCa/?KodMatnas=995


כשאהיה גדול/ה אהיה
בהמשך לנושא המרכזי בו עסקנו השנה, בחודש יולי נצא להרפתקה בעתיד. כל יום יעסוק במקצוע אחר, 

תוך שימוש בסיפורים, בשירים, במשחק וביצירה.
התפיסה המגדרית של מקצועות קיימת כבר בגיל צעיר )גיל 3-4(. תפיסה זו מתחדדת ומשתרשת עם 

השנים. המטרה של החודש היא לחשוף את הילדים והילדות למגוון מקצועות, ללא קשר למגדר ובאופן 
שוויוני, על מנת ליצור שוויון הזדמנויות בהמשך חייהם/ן.

חמישירביעישלישישניראשון

3/7
כשאהיה גדול/ה אהיה

4/7
לו הייתי אסטרונאוט/ית

5/7
לו הייתי אסטרונאוט/ית

6/7
לו הייתי וטרינר/ית

7/7
לו הייתי וטרינר/ית

10/7
לו הייתי ראש/ת ממשלה

11/7
לו הייתי ראש/ת ממשלה

12/7
לו הייתי מדענ/ית

13/7
לו הייתי מדענ/ית

14/7
לו הייתי סופר/ת

17/7
לו הייתי סופר/ת

18/7
לו הייתי רקדנ/ית

19/7
לו הייתי רקדנ/ית

20/7
לו הייתי מוזיקאי/ת

21/7
לו הייתי מוזיקאי/ת

24/7
לו הייתי צייר/ת

25/7
לו הייתי צייר/ת

26/7
לו הייתי פסל/ת

27/7
לו הייתי פסל/ת

28/7
לו הייתי נגר/ית

31/7
אני בעתיד

בגני יול"א ובגנים קצרים

קייטנת יולי 2022
הרפתקה בעתידהרפתקה בעתיד

 תוכנית פעילויות העשרה לקייטנות הגנים בעיר הכוללת כ-6 מפגשים 
לאורך חודש יולי, בנוסף לחוגים השנתיים בגנים. 

מגוון פעילויות איכותיות ברמת סל תרבות בנושאים שונים ובהם תיאטרון, מוזיקה ואומנויות.
 ילדות וילדי גני היול"א ייהנו, בין היתר, מהצגה בגן, סדנאות ייחודיות של ארט קיימא, 

קונסרבטוריון, מוזאון כפר סבא ועוד.

תוכנית "יולי שמח!"



הורים יקרים,
אנו שמחים ושמחות להציג בפניכם/ן את תוכנית הקיץ של גני יול"א ( יום לימודים ארוך)

גיל? ילדי/ות הגנים, גיל 3-6
איפה? גני יול"א ברחבי העיר

מתי? 31/7/22-3/7/22, בימים א'-ה', בין השעות: 17:00-7:30
סך ימי הקייטנה 21 ימי פעילות.

תמיד בשבילכם גם במרכז השירות בטלפון: 09-7640881
בימים א'-ה', בין השעות 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00
בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449

לפרטים ולהסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למוקד גנים בטל': 09-7649244

הרפתקה לעתיד - כשאהיה גדול/ה אהיה. כל יום יעסוק במקצוע אחר, תוך שימוש בספרות, 
שירים, משחק ויצירה.

יולי שמח - מגוון פעילויות העשרה ותרבות. פעילויות איכותיות ברמת סל תרבות בנושאים שונים, 
כולל הצגה בגן, סדנאות ייחודיות של ארט קיימא, קונסרבטוריון ומוזאון כפ"ס.

ארוחת צהריים מזינה, טרייה ומגוונת של תוכנית "אפונים".
יש להביא מדי יום כריך ופירות/ירקות ובקבוק מים מהבית. אין להביא חטיפים לארוחת הבוקר

תוכנית הקייטנה:

 אנו נרגשים/ות לפגוש את ילדיכם/ן.

תוכנית הקיץ של גני יול"א



קייטנת אוגוסט גני ילדים

תמיד בשבילכם גם במרכז השירות בטלפון: 09-7640881
בימים א'-ה', בין השעות 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00
בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449

להרשמה לחצו כאן!

 גיל?  גני ילדים טט“ח-חובה
מתי?  1-14/8/22, בימים א'-ה', בין השעות: 16:30-7:30

כמה?  מחיר ל-10 ימים: 1,300 ₪ בלבד
           הרישום למלוא התקופה ולימים ארוכים בלבד

איפה? איחודי גנים יתקיימו על בסיס מיקום, גיל ופריסה עירונית ככל שניתן.
              ילדי/ות הגנים הקצרים וילדי/ות גני העיכוב מוזמנים להשתלב בקייטנות הנ“ל

יש לרשום את התלמיד/ה לגן אליו/ה משתייך/ת בשנת תשפ"ב. 
פתיחת גן מותנית במינימום נרשמים/ות.

הרשמה:

יש להביא ארוחת בוקר.
הרישום יתבצע בין התאריכים 7-21/6/22

לא יתקבלו החזרים - החל מתאריך 1/7/22. 
הגנים יפעלו תחת ניהולה של החברה לתרבות ופנאי. 

באתר הרישום > בשדה מיקום פעילות בחרו > קייטנות גנים. 

merkazs@ksaba.co.il | 09-7640881 :להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למרכז השירות

https://www.cityedu.co.il/Hugim/default.aspx?siteId=3&customerid=269000


מהרו להירשם!
הקייטנה תתקיים בשני מחזורים, בין התאריכים:

מחזור 1: בי"ס דבורה עומר 24-28/7 | 13:00-08:00
מחזור 2: בי"ס גורדון 4/8 - 31/7 | 13:00-08:00

• יש להגיע עם תיק, קלמר, בקבוק מים וכריך.
• פתיחת הקבוצות מותנת במינימום נרשמים.

• ההרשמה תחל בתאריך 1/6/22
מספר המקומות מוגבל!

קייטנות מדע
קיץ 2022

 לפרטים נוספים והרשמה כנסו עכשיו לאתר העירוני 
או אל מרכז השירות בטלפון 09-7640881 בימי א'-ה', בין השעות 12:00-9:00 | 19:00-16:00

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למייל:  merkazs@ksaba.co.il | טל': 09-7640881

יש לבחור בשלוחה < קייטנות מדע < ולאחר מכן 
לחץ 'חפש'

לתלמידי/ות כיתות א'-ו'

אנו שמחים לבשר כי על אף שמשרד המדע והטכנולוגיה לא מפעיל קייטנות מדע בקיץ הקרוב,
בכפר סבא הוחלט לקיים את קייטנות המדע.

 הקייטנה תעסוק בהעשרה בתחומי המדע, רובוטיקה, טכנולוגיה, כימיה ופיזיקה שימושית 
בצורה חווייתית, מושקעת ומהנה!

אין צורך בידע מוקדם. במחיר עלות של 350 ₪ בלבד. ללא סבסוד ממשלתי.
הקייטנה כוללת 5 ימים ובתפעול חברת "הארה תוכניות העשרה", אשר זכתה בשנים האחרונות 

להפעיל קייטנות אלו מטעם משרד המדע והטכנולוגיה.

https://www.hugim.org.il/hugimweb.dll/89dwl5VN~7zJ~tzmIgWe9e-fCCa/?KodMatnas=995


"מסע בין עולמות" 
קייטנת

 לפרטים ולהרשמה והסדרי נגישות פרטניים במרכז השירות 
בטל': 09-7640881 בימים א'-ה', בין השעות 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00

 בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il  ובפקס: 09-7646449
ומנהלת הקייטנה: מנהלת "אפיקי מדע" – כרמלה ולטר: 054-2241000

מיועד לכיתות א'-ד' 
שעות הקייטנה: 13:00-08:00 )לא כולל ימי שישי(

קייטנת תוכן מרתקת!
■  אסטרונומיה – שמש, מאדים, חייזרים.

■  האדם הקדמון- מאובנים.
■  יום מים והכנת סבון.

■  מגנטים ומצפנים. 
■  סדנאות בישול ושוקולד.

■  פעילויות ספורט, אומנות, פרסים והפתעות.
ועוד תכנים מרתקים

בבית הספר רחל המשוררת
רחוב נעמי שמר 4

תתקיים בשני מוקדים בין התאריכים 31/7/22 עד 18/8/22

מטעם חוג פלאי מדע וחקר החלל

 בבית הספר ברנר
רחוב גלר 2

מחיר לשבוע: 750 ₪ | מחיר לשבועיים: 1,400 ₪ | מחיר לשלושה שבועות: 1,890 ₪

https://www.hugim.org.il/hugimweb.dll/rMZpgO2XnAgpCUnmH25p~YuFLBq/?KodMatnas=995


14

משחק בחומר, יצירה ודמיון
זאטוטים בין מיצבים

 שני 4/7 | 1/8 – בועות וצבע
 שני 18/7 | 5/8 – קסם החול

שני 29/8 – קווים במרחב.
כל מפגש בנושא אחר )החל מספטמבר המפגשים 

יעברו לימי ראשון(
17:30-16:30 | גיל 4-2.5 | 35 ₪ לילד/ה 

קו פוגש נקודה שני 25/7 | שלישי 9/8
בהשראת יאיויו קוסאמה והמאייר סטיינברג נטייל בין 

קווים ונקודות
18:30-17:00 | גיל 4 ומעלה  | 50 ₪ 

אדריכלים צעירים
רביעי 27/7 | שלישי 16/8

בהשראת אדריכלים/ות פורצי דרך ניצור מבנה תלת ממדי
18:30-17:00  | גיל 5 ומעלה | 50 ₪ לילד/ה

ציינוטייפ - הקסם הכחול הדפס שמש
מתאים גם לנוער ומבוגרים/ות

ראשון 31/7 | ראשון 14/8 | ראשון 28/8
טכניקת הדפס ייחודית מהמאה ה-19
12:00-10:00 | גיל 8 ומעלה | 60 ₪

ארט קיימא - הבית לאוהבי אומנות וקיימות

יולי-אוגוסט בוקר ואחה"צ | הרישום לסדנאות ייפתח ב-15/6
פיסול באדמת נייר - אומנות אקולוגית

שני 1/8  | שני 29/8
נלמד להכין אדמת נייר וליצור פסל תלת ממדי

12:00-9:30 | גיל 5 ומעלה | 60 ₪

מחוץ למסגרת
שלישי 2/8

בהשראת אומנים/ות סוריאליסטים ניצור קולאז' 
ונצא מהמסגרת

12:00-9:30 | גיל 5 ומעלה | 60 ₪

בועות וצבע
רביעי 3/8

בועות סבון צבעוניות יהפכו ליצירה תלת ממדית
12:00-10:00  | גיל 4 ומעלה | 50 ₪

מלאכות מסורתיות - סבא/סבתא-נכדים/נכדות
חמישי 4/8 |  12:00-10:00

שלישי 30/8  | 19:00-17:00
נתנסה בשלוש טכניקות של מלאכות מסורתיות 

וניצור אסמבלאז'. | גיל 4 ומעלה | 50 ₪

בכל הסדנאות מתקיים שיח אומנותי 
עשיר. בתום הסדנה, משחק וגילוי בעולם 

המיצבים האינטראקטיביים.

*מלווה 1 בלבד לילד/ה ללא תשלום!
*מפאת חוסר מקום, לא תתאפשר כניסה לילדים/ות מתחת לגיל המצוין.

*נא להגיע 10 דקות לפני תחילת הפעילות.
ט.ל.ח

https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/lx6cxnHBiLrYO2DkKwpvdyTj4re/?Tickets=1&KodMatnas=995


ספר ישן הופך ליומן חדש ראשון 7/8
טכניקות הדפס יהפכו ספר ישן ליומן אישי חדש

12:00-9:30 | גיל 10 ומעלה | 60 ₪

גבולות שני 8/8 | חמישי 25/8
מהו גבול? נגדיר גבולות מחדש באמצעות מסמרים, 

פטיש וחומרים נוספים.
12:00-9:30 | גיל 5 ומעלה | 60 ₪

הקולב שהתחפש – פיסול
מתאים גם לנוער ומבוגרים/ות

קולב ברזל פשוט יהפוך לפסל מעוצב תלת ממדי
רביעי 10/8 | 12:30-9:30 | גיל 9 ומעלה | 60 ₪

ראשון 24/8 | 19:30-17:00 | גיל 9 ומעלה | 60 ₪

משפחתי וחיות אחרות חמישי 11/8
משפחות מיוחדות בטבע ובחיים

12:00-10:00 | גיל 5 ומעלה | 50 ₪

הדפס באדמת נייר – אומנות אקולוגית
שני 15/8

ניצור אדמת נייר והדפסים מיוחדים
12:00-9:30 | גיל 5 ומעלה | 60 ₪

מסיבת קורונה חמישי 18/8
מסיכות הקורונה מתעוררות לחיים חדשים

12:30-9:30 | גיל 7 ומעלה | 60 ₪

שוב חוזר הניגון ראשון 21/8
ניצור כלי נגינה מפתיעים משימוש חוזר בחומרים

12:00-10:00 | גיל 5 ומעלה | 50 ש"ח

איזון זה כל הסיפור שני 22/8
בהשראת האומן קאלדר ניצור פסל מאוזן

12:00-10:00 | גיל 4 ומעלה | 60 ₪

תעתועי ראייה שלישי 23/8
מהם תעתועי ראייה? ניצור תעתוע ראייה על גבי 

מצע ייחודי
18:30-17:00 | גיל 4 ומעלה | 50 ₪

יולי-אוגוסט בוקר ואחה"צ | הרישום לסדנאות ייפתח ב-15/6

משחק בחומר, יצירה ודמיון
ארט קיימא - הבית לאוהבי אומנות וקיימות

בכל הסדנאות מתקיים שיח אומנותי 
עשיר. בתום הסדנה, משחק וגילוי בעולם 

המיצבים האינטראקטיביים.

*מלווה 1 בלבד לילד/ה ללא תשלום!
*מפאת חוסר מקום, לא תתאפשר כניסה לילדים/ות מתחת לגיל המצוין.

*נא להגיע 10 דקות לפני תחילת הפעילות.
ט.ל.ח

https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/lx6cxnHBiLrYO2DkKwpvdyTj4re/?Tickets=1&KodMatnas=995


שחמט 
מתקיים בבתי הספר: גולדה, יצחק שדה, 
שילה, רחל המשוררת, לאה גולדברג, ש"י 

עגנון, שמעון פרס, דבורה עומר, הדמוקרטי, 
אוסישקין, בר אילן, ברנר, בן גוריון וגורדון
לפרטים נוספים: עידו 054-5466181

עיצוב ותפירה 
 מתקיים בבתי הספר: רחל המשוררת, 

לאה גולדברג, דבורה עומר, ברנר ובן גוריון 
לפרטים נוספים: קרן 054-4447886

הייטק לגו
מתקיים בבתי הספר: גולדה, יצחק שדה, 
רחל המשוררת, לאה גולדברג, צומח 80, 

ש"י עגנון, שמעון פרס, סורקיס, אוסישקין, 
בר אילן, ברנר, בן גוריון וגורדון. 

לפרטים נוספים: יינון 052-5399029

אנגלית
מתקיים בבתי הספר: 

יצחק שדה, גורדון ואוסישקין
לפרטים נוספים: ויויאנה 058-4176777

אנגלית
 מתקיים בבתי הספר: רחל המשוררת, 
לאה גולדברג, ש"י עגנון ושמעון פרס
לפרטים נוספים: גילי 058-4114777

בישול ואפייה
מתקיים בבתי הספר בר אילן וגולדה 

לפרטים נוספים: 
מיטל כהן 055-6882370

דרמה ותיאטרון
מתקיים בבתי הספר: 

בן גוריון, גולדה, ברנר, גורדון ואוסישקין
לפרטים נוספים: מיכל 052-8848340

מבוכים ודרקונים
מתקיים בבתי הספר: יצחק שדה, רחל 

המשוררת, לאה גולדברג, ש"י עגנון, שמעון 
פרס, דבורה עומר, סורקיס, אוסישקין, ברנר, 

בן גוריון וגורדון
לפרטים נוספים: אילנית 050-2285258

ציור רישום ופיסול
מתקיים בבתי הספר: 

גורדון, אוסישקין ובן גוריון
לפרטים נוספים: יגאל 058-4001051 

בצק סוכר 
 מתקיים בבתי הספר:  

שמעון פרס, ש"י עגנון, דבורה עומר, 
 אוסישקין, גורדון ולאה גולדברג.  

לפרטים נוספים: כרמית 054-7409007

פלאי מדע
מתקיים בבתי הספר: שילה, יצחק שדה, 
גולדה, רחל המשוררת, לאה גולדברג, ש"י 
עגנון, צומח 80, אוסישקין, ברנר, בן גוריון, 

גורדון, סורקיס והדמוקרטי
לפרטים נוספים: כרמלה 054-2241000

אילוף כלבים
מתקיים בבתי הספר: 

ברנר, רחל המשוררת, ש"י עגנון וסורקיס
לפרטים נוספים: פבלו 054-3211331

בישול ואפייה
 מתקיים בבית הספר שילה

לפרטים נוספים: 
אורטל כהן 054-9160943

אנגלית
מתקיים בבתי הספר: 

שילה, בן גוריון, בר אילן וגולדה
לפרטים נוספים: רחלי 052-9935567

ממשיכים גם בחודש יולי...
חוגי ההעשרה האהובים

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למייל:  merkazs@ksaba.co.il | טל': 09-7640881



בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

 לפרטים, להרשמה ולהסדרי נגישות פרטניים במרכז השירות 
בטלפון: 09-7640881, בימים א'-ה', בין השעות: 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00

בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il ובפקס: 09-7646449

  סדנאות חווייתיות באנגלית - עם ויויאנה רזניק
עלות ל-3 ימים: 450 ₪ )כולל חומרים( | שעות הסדנה: 12:00-9:00

סדנה להכרת האותיות – כיתות א'–ב'
מגוון משחקים מכל הסוגים, כולל משחקי תנועה עם אביזרים להכרה וזיהוי של האותיות באנגלית. נשחק, נשיר, נצייר וניצור 

אותיות עם כל מיני חומרים כמו בצק סוכר ועוד. מצוין לילדי/ות ב' שרוצים להתכונן לכיתה ג', שבה מתחילים ללמוד אנגלית
מיקום: בית ספר אוסישקין | 3-5/7/22, 12-14/7/22, 24-26/7/22

סדנת אוצר מילים לכיתות ג'-ד'
נשחק משחקי זיכרון, בינגו, משחקי חברה ועוד, בכוונה לתרגל ולהרחיב את אוצר המילים, בהתאם לתוכנית הלימודית של 

משרד החינוך. נתרגל באתרי לימוד אינטראקטיביים, נפתח שיח בין הילדים/ות, שילמדו משפטים פשוטים הנלמדים ברמה 
הזאת. מצוין לחיזוק הביטחון העצמי באנגלית וסגירת פערים.

מיקום: בית ספר אוסישקין | 3-5/7/22 , 12-14/7/22, 24-26/7/22

  סדנאות אומנויות הבמה - משחק מול מצלמה לכיתות א'-ד', עם יובל קופרברג 
עלות ליומיים סדנה - 300 ₪ | שעות הסדנה: 13:00-8:30

מיקום: בית ספר לאה גולדברג | 3-4/7/22 | 10-11/7/22 | 17-18/7/22 
פעלולי מצלמה, צילום סרט אילם, וידאו קליפ, משחקי תיאטרון, איפור מהסרטים, פרסומות ועוד.

יולי

** כל הסדנאות מותנות במינימום משתתפים/ות.

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למייל:  merkazs@ksaba.co.il | טל': 09-7640881

בחיפוש יש לבחור בשלוחה 
מינהל חוגי העשרה

https://www.hugim.org.il/hugimweb.dll/rMZpgO2XnAgpCUnmH25p~YuFLBq/?KodMatnas=995


 Yaizy סדנאות מיומנויות העתיד מבית
חברת Yaizy מכינה את הילדים/ות למקצועות העתיד. החברה פועלת בישראל, ארה"ב ואנגליה ועוזרת לילדים/ות לרכוש 

כישורים חיוניים באמצעות קורסים וסדנאות בתחומים חדשניים, המגדירים את העולם של המחר.

  סדנת הסטארט אפ הקסום 
שעות 13:00-9:00 | גיל 9-11 | עלות: 650 ₪ ל-3 ימים.

ב"יס אוסישקין: 3-5/7/2022, 12-14/7/2022
בי"ס רחל המשוררת: 17-19/7/2022, 26-28/7/2022 

סדנה שמטרתה להציג לתלמידים/ות את העולם של מנהיגות ויזמות בצורה של משחק הרפתקה במציאות קסומה. כל 
תלמיד/ה יגלמו דמות של יזם קסמים בעולם הפנטזיה. התלמידים/ות יתחילו את דרכם בבית הספר לקסמים "אילומיקס 

ורטיס" בו ירכשו מיומנויות שנחוצות ליזמים מתחילים, ואז ישתמשו בהן כדי להקים חברה המייצרת מוצרים קסומים. 
הסיפור יוביל את התלמידים/ות בעליות ומורדות של חברה בעולם הקסום בדרך למציאת השקעה שתהפוך את המצאתם 

הקסומה להצלחה מדהימה.

  יצירת משחק רובלוקס
שעות 13:00-9:00 | גיל 10-12 | עלות 650 ₪ ל-3 ימים.

בי"ס רחל המשוררת: 3-5/7/2022, 12-14/7/2022
ב"יס אוסישקין: 17-19/7/2022, 26-28/7/2022 

ילדים/ות ייצרו גרסאות ייחודיות של משחקים בעולם של רובלוקס, יפתחו מיומנויות חברתיות ומיומנות מורכבות כולל 
שימוש בסקריפטים. כתיבת קוד, עיצוב ותכנון משחק והשקתו בסיום הסדנה.

בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

יולי

** כל הסדנאות מותנות במינימום משתתפים/ות.

 לפרטים, להרשמה ולהסדרי נגישות פרטניים במרכז השירות 
בטלפון: 09-7640881, בימים א'-ה', בין השעות: 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00

בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il ובפקס: 09-7646449

בחיפוש יש לבחור בשלוחה 
מינהל חוגי העשרה

https://www.hugim.org.il/hugimweb.dll/rMZpgO2XnAgpCUnmH25p~YuFLBq/?KodMatnas=995


בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

  סדנאות בישול חווייתיות לכיתות א'-ד' עם מיטל כהן
מיקום: בית ספר בר אילן | שעות הפעילות: 15:30-13:30 | 130 ₪ לסדנה

3/7/22 | סדנת קינוחי כוסות

4/7/22 | סדנת זילוף עוגה אישית

6/7/22 | סדנת שוקולדים

7/7/22 | סדנת קינוחי כוסות 

יולי

** כל הסדנאות מותנות במינימום משתתפים/ות.

 לפרטים, להרשמה ולהסדרי נגישות פרטניים במרכז השירות 
בטלפון: 09-7640881, בימים א'-ה', בין השעות: 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00

בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il ובפקס: 09-7646449

בחיפוש יש לבחור בשלוחה 
מינהל חוגי העשרה

https://www.hugim.org.il/hugimweb.dll/rMZpgO2XnAgpCUnmH25p~YuFLBq/?KodMatnas=995


בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

אוגוסט

  סדנאות חווייתיות באנגלית - עם ויויאנה רזניק
עלות ל-3 ימים: 450 ₪ )כולל חומרים( | שעות הסדנה: 12:00-9:00

סדנה להכרת האותיות – כיתות א'–ב'
מגוון משחקים מכל הסוגים, כולל משחקי תנועה עם אביזרים להכרה וזיהוי של האותיות באנגלית. נשחק, נשיר, נצייר וניצור 

אותיות עם כל מיני חומרים כמו בצק סוכר ועוד. מצוין לילדי/ות ב' שרוצים להתכונן לכיתה ג', שבה מתחילים ללמוד אנגלית
מיקום: בי"ס ברנר | 1-3/8/2022, 8-10/8/2022, 14-16/8/2022

סדנת אוצר מילים לכיתות ג'-ד'
נשחק משחקי זיכרון, בינגו, משחקי חברה ועוד, בכוונה לתרגל ולהרחיב את אוצר המילים, בהתאם לתוכנית הלימודית 

של משרד החינוך. נתרגל באתרי לימוד אינטראקטיביים, נפתח שיח בין הילדים/ות, שילמדו משפטים פשוטים הנלמדים 
ברמה הזאת. מצוין לחיזוק הביטחון העצמי באנגלית וסגירת פערים.

מיקום: בי"ס ברנר | 1-3/8/2022, 8-10/8/2022, 14-16/8/2022

  סדנאות בישול חווייתיות לכיתות א'-ד' עם מיטל כהן
מיקום: בי"ס ברנר | שעות הפעילות: 11:00-9:00 | 130 ₪ לסדנה

2/8/22 | קינוחי כוסות - נלמד להכין קינוח כוסות בטעמים וצבעים שונים
9/8/22 | סדנת זילוף עוגה אישי

10/8/22 | סדנת שוקולדים

** כל הסדנאות מותנות במינימום משתתפים/ות.

 לפרטים, להרשמה ולהסדרי נגישות פרטניים במרכז השירות 
בטלפון: 09-7640881, בימים א'-ה', בין השעות: 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00

בדוא"ל: merkazs@ksaba.co.il ובפקס: 09-7646449

בחיפוש יש לבחור בשלוחה 
מינהל חוגי העשרה

https://www.hugim.org.il/hugimweb.dll/rMZpgO2XnAgpCUnmH25p~YuFLBq/?KodMatnas=995


  סדנאות תיאטרון סיפור ויצירה לכיתות א'-ד' עם ואלרי שיקלי
מיקום: בי"ס רחל המשוררת | שעות הפעילות: 11:00-9:00 | עלות לסדנה 120 ₪.

תיאטרון בובות מגנטי | 2/8/2022 כל אחד/ת יוצר/ת במה מקרטון שמצפים ומקשטים עם תפאורה, ויוצרים 
דמויות שמופעלות ע"י מגנטים. אם יהיה זמן, מי שירצו יוכלו להציג את הצגה שלו לכל הקבוצה.

תיאטרון צלליות | 9/8/2022  לומדים על עיקרון תיאטרון הצלליות ומאיפה זה מגיע, רואים דוגמאות של בובות 
מארצות שונות בעולם, יוצרים תיאטרון צלליות מקרטון ויוצרים דמויות צלליות כדי להציג הצגה. ממציאים סיפור לפי 

הדמויות ומציגים לכל הקבוצה )מי שירצו, כמובן( כל אחד יקבל פנס קטן מתנה שתהיה לו לתאורה.
סיפור הספר | 11/8/2022 צופים בתיאטרון סיפור מיוחד: תולעת ספרים שובבה סקרן לדעת איזה סיפור יש בספר 
ענק בו מצוייר על התפתחות המילה הכתובה והספר, מימי אדם הקדמון ועד היום. לאחר הסיפור, הילדים/ות יצרו לעצמם 

קרטוש בסגנון מצריים העתיקה )קרטוש הוא תליון שילדים/ות היו עונדים עם השם שלהם כתוב בהירוגליפים(. בנוסף, 
ייצרו מדבקות EX LIBRIS עם חותמות בעיצוב מיוחד לילדים/ות. )EX LIBRIS בלטונית פירושו "מהספרייה של..." אומנות 

של פעם, כאשר היו מדביקים ציור מיוחד בתוך ספר עם שם בעליו של הספר(.
חוויה יפנית | 15/8/2022 מתלבשים בקימונו )מאלבד( ולומדים כמה מילים ביפנית. יוצרים מניפה עם סוד - אביזר 
מיוחד ששימש גם את הסמוראים וגם את הגיישות. ריקוד לפי מוזיקה יפנית עם תנועות של אומנויות המלחמה. תחרות 
משחק “JANKEN PON” – )  אבן נייר ומספריים (שהמציאו ביפן ומשחקים שם ברצינות רבה. מדליות לזוכי/ות התחרות.

  סדנאות הרפתקאות חדשות מבית מבוכים ודרקונים! לכיתות ב'-ו'
שעות 13:00-8:30, מחיר 270 ₪ ליומיים )מומלץ להירשם ל-4 ימי הסדנה הרצופים כי ההרפתקה ממשיכה(

בי"ס אוסישקין:  24-25/7/2022, 27-28/7/2022
בי"ס ברנר: 31/7-1/8/2022, 3-4/8/2022

בי"ס רחל המשוררת: 7-8/8/2022, 10-11/8/2022
כל חבורה צריכה מפקדה, בואו לכבוש את זו שלכם! צאו לעבר מחנה דייגים נטוש ונקו אותו ממפלצות שמצאו שם את 

ביתן. בין היתר תתקלו בטווה קורים ערמומי, רוח רפאים מסתורית ובבצלאל אחת קטנה ושובבה..
*משחקי קופסה ייחודים: השריף מנוטינגאהם, מרוצגמלים, איש הזאב ועוד.

בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

אוגוסט

** כל הסדנאות מותנות במינימום משתתפים/ות.

 לפרטים, להרשמה ולהסדרי נגישות פרטניים במרכז השירות 
בטלפון: 09-7640881, בימים א'-ה', בין השעות: 09:00 – 12:00 | 16:00 – 19:00
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  סדנאות בנושא תקשורת-אנימציה-קולנוע
מתאים לכיתות א'-ו' | שעות: 13:00-8:30, מחיר 400 ₪ ליומיים

בי"ס ברנר: 2-3/8/2022 | בי"ס רחל המשוררת: 9-10/8/2022 
בניהולו של שמוליק מזרחי, עיתונאי, שדר ומגיש ספורט בערוץ ONE ב טלוויזיה, ברדיו ת"א וברדיו חיפה. קריין פרסומות. 

בעלים ומנחה לתוכנית תקשורת, קולנוע ורדיו לביה"ס יסודי, על יסודי בתוכניות תל"ן של משרד החינוך.

יום 1 - סדנת צילום ואפקטים בעולם התקשורת והקולנוע 
צילום ופעלולים: עולם הסמארטפונים בקרב ילדים/ות, שיטות צילום, טיפים ואפליקציות ואפקטים בקולנוע המודרני 

נפלאות המסך הירוק:  מפגש תקשורת מרתק העוסק בעולם תעשיית הסרטים העולמית והתקשורת בשימוש בטכנולוגיות 
מתקדמות ועריכת מתקדמות דוגמת המסך הירוק ואפליקציות מתקדמות. במהלך הסדנה חלק מהילדים/ות יצטלמו על גבי 

רקעים נבחרים במסך הירוק.
תוצרים בסדנה: תמונות וסרטונים על גבי מסך ירוק שישלחו לצוות הקייטנה סרטוני צילום נוספים.

יום 2 - סדנת אולפן רדיו בטלוויזיה, פרסומות ועריכה ממוחשבת
סדנת רדיו ואולפן תקשורת - בהגשת כתבים ועורכים בישראל - עולם נפלאות הרדיו, לדבר מול מיקרופון ועבודת העיתונאי

בלעדי ומרתק!
סדנת אפליקציות -  ותוכנות עריכה חינמיות בסאמטרטפונים: התלמידים/ות ילמדו לערוך סרטים קצרים במהירות, ביעילות 

באמצעות הטלפון הנייד.
עולם הפרסומות - איך יוצרים פרסומות ומוצר, מודל צילום, חשיבה, תסריט, רעיון ויצירת פרסומות בקבוצה.

בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

אוגוסט

** כל הסדנאות מותנות במינימום משתתפים/ות.
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בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

אוגוסט

 Yaizy סדנאות מיומנויות העתיד מבית
חברת Yaizy מכינה את הילדים/ות למקצועות העתיד. החברה פועלת בישראל, ארה"ב ואנגליה ועוזרת לילדים/ות לרכוש 

כישורים חיוניים באמצעות קורסים וסדנאות בתחומים חדשניים, המגדירים את העולם של המחר.

  סדנת הסטארט אפ הקסום 
שעות 13:00-9:00 | גיל 9-11 | עלות 650 ₪ ל-3 ימים.

ב"יס ברנר: 31/7-2/8/2022, 9-11/8/2022 
בי"ס רחל המשוררת:  2-4/8/2022,  7-9/8/2022

סדנה שמטרתה להציג לתלמידים/ות את העולם של מנהיגות ויזמות בצורה של משחק הרפתקה במציאות קסומה. כל 
תלמיד/ה יגלמו דמות של יזם קסמים בעולם הפנטזיה. התלמידים/ות יתחילו את דרכם בבית הספר לקסמים "אילומיקס 

ורטיס" בו ירכשו מיומנויות שנחוצות ליזמים מתחילים, ואז ישתמשו בהן כדי להקים חברה המייצרת מוצרים קסומים. 
הסיפור יוביל את התלמידים/ות בעליות ומורדות של חברה בעולם הקסום בדרך למציאת השקעה שתהפוך את המצאתם 

הקסומה להצלחה מדהימה.

  יצירת משחק רובלוקס
שעות 13:00-9:00 | גיל 10-12 | עלות 650 ₪ ל-3 ימים.

בי"ס רחל המשוררת: 31/7-2/8/2022  , 9-11/8/2022
ב"יס ברנר:  2-4/8/2022,  7-9/8/2022

ילדים/ות ייצרו גרסאות ייחודיות של משחקים בעולם של רובלוקס, יפתחו מיומנויות חברתיות ומיומנות מורכבות כולל 
שימוש בסקריפטים. כתיבת קוד, עיצוב ותכנון משחק והשקתו בסיום הסדנה.

** כל הסדנאות מותנות במינימום משתתפים/ות.
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בבתי הספר!
מגוון סדנאות מרתקות

אוגוסט

  סדנאות יצירה חווייתיות
סדנאות יצירה בהנחיית אפרת היימר, יוצרת רב תחומית, מדריכת חוגים, אוהבת להשתעשע עם חומרים חדשים ולגלות 

דרכם עולם חדש.
סדנאות חווייתיות משולבות חומרים חדשים וצבעוניות, בדגש על חשיבה יצירתית פיתוח הדמיון, והפלגה למחוזות חדשים 

ולא מוכרים. הנאה מובטחת!

  "אומנות בכיף שלי"
שעות 11:00-9:00 | כיתות א'-ג' | עלות 340 ₪ ליומיים.

בי"ס רחל המשוררת: 9-10/8/2022
סדנת יצירה מדליקה תוך שימוש במגוון חומרי יצירה עכשוויים, דגש על פיתוח יצירתי ואישי של המשתתפים/ות, בחירת 

חומרים על פי נטיית הלב. הכנת מיצג משותף לכל המשתתפים/ות. שימוש בחומרים: ויניל, גליונות טאפט, בדים, חימר לבן, 
צבעי אקריליק, פחם, גיר, לבד, קנבס, קרטונים שונים, ניירות מודפסים דבקים שונים ועוד.  

  "תיאטרון ותחפושות"
שעות 11:00-9:00 | כיתות א'-ד' | עלות 340 ₪ ליומיים.

בי"ס רחל המשוררת: 16-17/8/2022 
מכינים יחד פריטי תחפושת ומשחקים יחד בהצגה, בהשראת סיפורים מוכרים. הכנת תחפושות ופריטי תחפושות מחומרים 

שונים: נייר, בדים, לבד, בגדים צבעוניים, חגורות, צעיפים ועוד.  

** כל הסדנאות מותנות במינימום משתתפים/ות.
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על אתרים וסיפורים
הרפתקאולוגיה במוזאון

https://kfar-saba-museum.org/product/summercamp2022/


אנחנו כאן עבורכם ובשבילכם!
למידע ושאלות נוספות ניתן לפנות למרכז השירות

בטל': 09-7640881, בימים א'-ה', בין השעות 12:00-09:00 | 19:00-16:00   
דוא"ל: merkazs@ksaba.co.il ובפקס: 09-7646449

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות למייל: merkazs@ksaba.co.il | טל': 09-7640881


