
תשפ"ג 2022-2023
לא/נשים עם מוגבלויות

חוגי העשרה ופנאי

להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות לאור-לי דוידי, האגף לשירותים חברתיים קהילתיים: 
orlyd@ksaba.co.il :טל': 09-7641145 | מייל



חוגי העשרה ופנאי

חוגי ילדים/ות

לא/נשים עם מוגבלויות

 ייתכנו שינויים במערכת החוגים 
 לפרטים, הרשמה והסדרי נגישות פרטניים: לפי המפורט בכל חוג ואצל אור-לי, האגף לשירותים חברתיים קהילתיים: 

orlyd@ksaba.co.il :טל': 09-7641145 | מייל

פרטים להרשמהימים/שעותמפעילגילמוקד פעילותשם החוג
ספורט טיפולי 

לילדים/ות
 שני ורביעינוי לבנוןילדים/ותקריית הספורט

19:30-16:30
נוי לבנון: 052-8776287

פיתוח מיומנויות 
חברתיות 

ראשון-חמישי מירב כהנקאגן-כיתות ט'קריית הספורט
19:30-15:30

 מירב כהנקה:
054-5941020

תומר: 052-3777887רביעי 18:15-17:30הפועל כפ"ס כדורסלילדים/ותבר אילןכדורסל
מועדון הכדורגל בית"ר כדורגל

כפ"ס
אבל: 053-2220407

בית קהילתי בישול
למשפחות 

מיוחדות 

היחידה לשירותים גיל 6-10
קהילתיים לאנשים עם 

מוגבלויות 

 שלישי
18:00-17:15

אור-לי דוידי: 09-7641145

בית קהילתי אילוף כלבים
למשפחות 

מיוחדות

היחידה לשירותים כיתות א'-ו'
קהילתיים לאנשים עם 

מוגבלויות

אור-לי דוידי: 09-7641145שני 17:45-17:00

ילדים/ות, נוער פארק כפר סבאמדוושים בפארק
ובוגרים/ות

המחלקה לעבודה 
קהילתית והתנדבות

 שלישי-רביעי 
19:00-16:00

 עדינה: 050-3166496
09-7641108

חוברים -מועדון 
חברתי

בית קהילתי 
למשפחות 

מיוחדות

אלעד: 050-7793231ימי חמישי 18:30חובריםגיל 11-15

אפרת: 052-7771786 ראשון 17:30שייפארק שכונה ירוקהגיל 5-12שייפארקשייפארק
 09-7640740/1ראשון אחה"צ עופרה כהן קונסרבטוריוןגיל 8+קונסרבטוריוןלימודי מוזיקה 

conservatory@ksaba.
co.il

ביה"ס למחול-ריקוד
מרכז הנוער 

ראשונים

 ראשוןביה"ס למחולגיל 10+
19:00-18:15

09-7640740/1

טיפול רגשי בעזרת 
בעלי חיים

חגית: 052-2212323בתאום מראשחגית רגבפארק כפר סבא



חוגי העשרה ופנאי

פעילויות נוער ובוגרים

לא/נשים עם מוגבלויות

 ייתכנו שינויים במערכת החוגים 
 לפרטים, הרשמה והסדרי נגישות פרטניים: לפי המפורט בכל חוג ואצל אור-לי, האגף לשירותים חברתיים קהילתיים: 

orlyd@ksaba.co.il :טל': 09-7641145 | מייל

פרטים להרשמהימים/שעותמפעילגילמוקד פעילותשם החוג
ראשון-חמישי הבית של רוניתבוגריםרחוב יצחק שדההבית של רונית

18:30-17:00
מור: 052-6272021

ביה"ס אופירה כדורסל
נבון

ערן: 054-7786196שני  20:00-18:00עמותת אנושבוגרים

המחלקה לעבודה קהילתית בוגרים/ותפארק כפר סבאמדוושים בפארק
והתנדבות

 שלישי-רביעי 
19:00-16:00

 עדינה: 050-3166496
09-7641108

שניארז - עמותת אתגריםבני/ות נוער 14+פארק כפר סבאקבוצת ריצה
20:00-18:00

ארז: 050-2714126

אצטדיון א"ק אתלטיקה 
כצנלסון-גלילי

מישל: 054-6503927שני 17:50-17:00ספיישל אולימפיקס מישלבני/ות נוער 12+

חוברים- מועדון 
חברתי 

בית קהילתי 
למשפחות 

מיוחדות

חמישי ארגון חובריםגיל 15-19
19:30-18:30

אלעד: 050-7793231

חוברים- מועדון 
חברתי 

בית קהילתי 
למשפחות 

מיוחדות

חמישי ארגון חובריםגיל 20+
21:30-20:30

אלעד: 050-7793231

אפרת: 052-7771786ראשון 17:30שייפארק שכונה ירוקה גיל 11+שייפארקשייפארק
בית קהילתי בישול

למשפחות 
מיוחדות

היחידה לשירותים גיל 10+
קהילתיים לאנשים עם 

מוגבלויות

 שלישי
19:15-18:15

אור-לי דוידי: 09-7641145

 גילה: 050-6613487 שלישי אחת לחודשבוגרים/ותאז"ר 49מועדון עיוורים 
או רומי: 09-7649083



מועדון אקי"ם
ארגון ארצי לאנשים עם מוגבלות שיכלית 

ובני משפחותיהם 

פרטים להרשמהימים/שעותמפעילגילמוקד פעילותשם החוג
 מועדון חברתי 

בוגרים/ות
מועדון אקים 

איינשטיין 1 
ראשון-חמישי  דורית לאור +25

18:30-20:30
דורית לאור:

054-7267783
 מועדון חברתי 

צעירים/ות
שנידורית לאור16-25

20:30-19:00
דורית לאור:

054-7267783
דורית לאור:ראשוןדורית לאוריוגה

054-7267783
 הבעה בצילום 
"פוטו ישראל"

שני דורית לאור
  18:30-17:30

דורית לאור:
054-7267783

 סטודיו ADC יצירה בתנועה )מחול(
התעש 9, כפר סבא

שלישידורית לאור
 17:30-16:45

דורית לאור:
054-7267783

 מועדון אקי"ם גינון
אינשטיין 1 

רביעידורית לאור
 18:30-17:00

דורית לאור:
054-7267783

רביעידורית לאורבאולינג קניון Gבאולינג
  20:15-19:45

דורית לאור:
054-7267783

חמישידורית לאורכדורסל
 18:15-17:15

דורית לאור:
054-7267783

 מועדון אקי"ם מועדון שישי
אינשטיין 1 

שישידורית לאור
  12:00-8:30

דורית לאור:
054-7267783

/https://akim.org.il | רחוב אינשטיין 1, כפר סבא

 ייתכנו שינויים במערכת החוגים 
doritlaor@gmail.com :לפרטים, הרשמה והסדרי נגישות פרטניים: טל': דורית 054-7267783 | מייל



מועדון חברתי 
הבית של רונית 

פרטים להרשמהימים/שעותגילמוקד פעילותשם החוג
09-7442376ראשון 21:00-19:30 +35הבית של רוניתקבוצה חברתית העצמה 

09-7442376ראשון 18+19:00-20:30הבית של רונית קבוצה חברתית תות
09-7442376שני 21:00-19:30 +35הבית של רונית קבוצה חברתית מנגו

09-7442376שלישי 21:00-19:30 +28הבית של רוניתקבוצה חברתית הדובדבן
09-7442376רביעי 19:00-17:30 +24הבית של רוניתקבוצה חברתית התמר

09-7442376רביעי 21:00-19:30 +28הבית של רוניתקבוצה חברתית הרימון
09-7442376ראשון 2118:45-17:30הבית של רוניתבדרך לאהבה- הכוונה לזוגיות

09-7442376ראשון 18:30-17:30 +18הבית של רוניתכוחו של קול ושיר
נשים בתנועה-העצמה נשית 

בשילוב תנועה יוגה ויצירה
09-7442376ראשון 18+20:30-19:00הבית של רונית

09-7442376שני 19:00-17:30 +18הבית של רוניתדרמה ותיאטרון
09-7442376שני 18+20:00-18:00הבית של רוניתקולית
09-7442376שלישי 19:00-17:30 +18הבית של רוניתצילום

09-7442376שלישי 18:00-17:15 +18הבית של רוניתטאיצ'י
09-7442376שלישי 18+19:15-18:15הבית של רוניתתנועה בצבעים

09-7442376רביעי 18+17:30-19:00הבית של רוניתאומנות
09-7442376רביעי 21:00-19:30 +18הבית של רוניתמטבחון
 אולם ספורט קטרגל

בי"ס יצחק שדה
09-7442376חמישי 20:00-18:30 +18

09-7442376חמישי 19:30-18:00 +18הבית של רוניתבישול בריא
שישי אחת לחודש  +18יום טיול בארץ

 15:00-08:00
09-7442376

09-7442376שבת 21:00-19:30 +18הבית של רוניתפעילויות במוצאי שבת

מרכז התפתחות חברתית לאוכלוסייה המיוחדת, המהווה בית חברתי-קהילתי לבוגרים/ות 
ומבוגרים/ות, המאופיינים בלקויות למידה מורכבות, פיגור קל וגבולי, אוטיזם, PDD, בעיות 

תקשורת, פגועי נפש ובעלי תסמונות ולקויות שונות בתפקוד גבוה, כבדי ראייה, כבדי 
שמיעה וכן אנשים הזקקים לשיקום חברתי כתוצאה מתאונות דרכים, משבר בחיים, מחלות 

קשות וכיו"ב.
/http://www.habaitshelronit.org | רח' ויתקין 26, כפר סבא

 ייתכנו שינויים במערכת החוגים 
orlyd@ksaba.co.il :לפרטים, הרשמה והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7442376 | | מייל



מרכז חברתי לבוגרים/ות המעניק שירותי שיקום חברתי למתמודדים עם מגבלה נפשית מכפר סבא 
וסביבתה, הזכאים לסל שיקום של משרד הבריאות.

המרכזים החברתיים מיועדים לאנשים המחפשים להכיר ולפגוש אנשים חדשים, לחזק מיומנויות חברתית 
ואת התקשורת הבין-אישית, ולהשתלב בפעילויות העשרה שונות על מנת לפתח ולהעצים את תהליך 

השיקום החברתי.
הרצאות וסדנאות: כתיבה יוצרת, מפגשי דינמיקה קבוצתית, סדנאות אומנות, מפגשי תיאטרון ועוד.
עושים ליגה כפר סבא: ליגת הכדורסל של עמותת אנוש, פועלת באולם אופירה נבון, רחוב עובדיה 

הנביא 2 כפר סבא.
מועדון חברתי לבוגרים/ות.

סמטת אנוש 3, כפר סבא, טל': 09-7679237 

אנוש
העמותה הישראלית לבריאות הנפש

https://www.enosh.org.il  | רחוב סמטת אנוש 3, כפר סבא

orlyd@ksaba.co.il :לפרטים והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7679237 | מייל

לפרטים נוספים <

 https://www.enosh.org.il
 https://www.enosh.org.il
https://www.enosh.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA


איל"ן

אגודת ניצ"ן

עמותה המטפלת בילדים/ות ובוגרים/ות המתמודדים עם מוגבלות פיזית מוטורית ומחלות שריר 
ועצב שונות, כגון שיתוק ילדים, שיתוק מוחין, ניוון שרירים ועוד.

מועדון חברתי לבוגרים/ות עם נכות פיזית.
ravitt@ilan-israel.co.il | 09-7671371 :'רוית טויטו - רכזת השרון, טל

/https://www.ilan-israel.co.il

רח' סאלד 6, כפר סבא  | 09-7601879
https://www.nitzan-onim.org/aboutus

ארגון לטיפול בילדים/ות ובבוגרים/ות עם ליקויי למידה, במטרה לאתר, לאבחן, לטפל ולקדם ילדים/ות, 
מתבגרים/ות ובוגרים/ות עם ליקויי למידה, הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד. 

orlyd@ksaba.co.il :לפרטים והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7601879 | מייל

orlyd@ksaba.co.il :לפרטים והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7671371 | מייל

https://www.ilan-israel.co.il/
https://www.ilan-israel.co.il/


מצפים לראותכם/ן 
בחוגים ובפעילויות


