
20
23

יל 
פר

א

07
תרבחו ותסעדו - 
חגיגות המימונה 

בכפר סבא

08-09
אירועי יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה 
וזיכרון בסלון

10-11
יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל 
ופעולות האיבה

גיליון חגיגי!

אירועי העיר בסימן 

12-13
120 לכפר סבא

23
במשיכת קולמוס 

– כותבות וכותבים 
מקומיים

אביב הגיע!
כל מה שצריך לדעת על אירועי 

העצמאות בכפר-סבא

14-17



הגיע אביב
פסח בא

ניסן, תשפ"ג

תושבות ותושבי כפר סבא היקרים,
אנו נכנסים יחד לתקופה היפה ביותר של השנה - 

תקופה של לבלוב, צמיחה והתחדשות.
חג פסח הוא חג של ביחד, ועל כן אנו רוצים להודות 

לכם, התושבים, על האחדות, המשפחתיות, 
והקהילתיות שאתם משרים על עירנו.

אנו מאחלים לכולכם בריאות איתנה, שגשוג, 
שמחה ושלווה.

חג חירות שמח,
רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

חברות וחברי מועצת העיר

פ"גיסן, תשנ

 עגיה  באבי
באח פס

תושבות ותושבי כפר סבא היקרים,
אנו נכנסים יחד לתקופה היפה ביותר של השנה -

תקופה של לבלוב, צמיחה והתחדשות.
חג פסח הוא חג של ביחד, ועל כן אנו רוצים להודות 

לכם, התושבים, על האחדות, המשפחתיות, 
והקהילתיות שאתם משרים על עירנו.

אנו מאחלים לכולכם בריאות איתנה, שגשוג, 
שמחה ושלווה.

חג חירות שמח,
רפי סער, ראש עיריית כפר סבא

חברות וחברי מועצת העיר
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תוכן
רגע כפר-סבאי!

חדשות 
כפר סבא 04

חדשות חינוך 
מקומי 18 אירועי 

יום הזיכרון 10

אירועי העיר 08
אירועי 

יום השואה 09

אירועי 
יום הזיכרון 11

אירועי העיר 12
חגיגות יום 

העצמאות בעיר 14

אנחנו כאן עבורכם במוקד העירונ י 106 בוואטסאפ: 050-3106106
באתר העירייה וב-

עושים תרבות 
בעיר 19

תרבות בעיר 20
מחדשים את 

פני העיר 21
פלגי השרון 22
עסק מקומי 23

יום מעשים טובים כפר סבא 2023
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חדשות כפר סבא
חוגגים יום הולדת 

לעיר
כ-20 אלף תושבי כפר סבא 

והסביבה חגגו את פורים בתהלוכת 
עדלאידע שמחה, בסימן חגיגות 120 

לכפר סבא
כ-20 אלף תושבות ותושבי כפר 

סבא והאזור כולו הגיעו היום, שלישי 
7/9, לחגוג ולצפות בתהלוכת 

העדלאידע המרהיבה שהתקיימה 
לאורך רחוב ויצמן בכפר סבא, בסימן 
חגיגות יום הולדת 120 לכפר סבא – 

שנוסדה בשנת 1903.
תהלוכת העדלאידע, שנפתחה עם 
תזמורות הנשיפה וקבוצות המחול 
של הקונסרבטוריון העירוני, כללה 

קבוצות ספורט, תלמידות ותלמידים, 
חוגים עירוניים ומיצגים מרשימים 

וצבעוניים, לאורך רחוב ויצמן – 
מבניין העירייה ועד לרחבת כיכר 

העיר.
לאורך מסלול העדלאידע, בו הוצבו 

גם מתחמי צפייה נגישים עבור 
אנשים עם מוגבלויות, נשמע שוב 

ושוב שיר יום הולדת, שלווה בריקוד 
מיוחד לכבוד יום הולדתה של העיר, 

אותו למדו משתתפות ומשתתפי 
התהלוכה טרם קיומה.

חגיגות פורים בכפר סבא, ששיאן 
בעדלאידע, החלו כבר בתחילת 

החודש והן כוללות בין היתר 
תהלוכות עדלאידע בשכונות עלייה 

ויוספטל, מסיבות ופעילויות בכל 
המרכזים הקהילתיים ברחבי העיר 

כולה, נשפים וחגיגות לכל גיל – לגיל 
הרך, בתנועות הנוער ומרכזי הנוער, 

למבוגרים, בבית למשפחות מיוחדות, 
בבית הגאה ועוד – תוך מתן מענה 

לכל האוכלוסיות בעיר.
עדלאידע 2023 בכפר סבא. 

ECLIPSE MEDIA ,צילומים: עיריית כפר סבא
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מובילים בשקיפות בפעם הרביעית ברציפות: 
 (+A) 100% עיריית כפר סבא מובילה שוב עם ציון

במדד השקיפות
זאת בהתאם לנתוני 

עמותת שבי"ל – שקיפות 
בין-לאומית ישראל

לאחרונה התפרסם, 
במהלך כנס לרשויות 

מקומיות, מדד שקיפות 
האתרים ברשויות 

המקומיות, מטעם עמותת 
"שקיפות בין-לאומית 

ישראל" (שבי"ל). הציון 
שקיבלה עיריית כפר 
 (+A) 100% סבא הוא

ברף הציונים העליון של 
המדד. זו הפעם הרביעית 

ברציפות שכפר סבא 
זוכה בציון המושלם 100% 

ובמקום הראשון, כאשר 
המשמעות היא  שעיריית 

כפר סבא מצטיינת 
בשקיפות וממשיכה 

להוביל במדד הארצי, 
כבשנים עברו.

עם כניסת ראש העיר, רפי סער, בשנת 2018, מובילה עיריית כפר סבא מבין הרשויות 
בארץ בנושא שקיפות, והייתה לעירייה הראשונה בארץ שהשיקה תוכנית שקיפות עירונית 
מקיפה, שמטרתה הנגשת המידע הציבורי והעירוני למען התושבים. העירייה אף הקימה  
במסגרת זו את זירת השקיפות העירונית - מיני סייט ייעודי, שהינו חלק מהאתר העירוני, 

והוא כולל את כלל המידע והמסמכים העירוניים במגוון רחב של תחומים – כך שכל 
תושבת ותושב יכולים לצפות ולקבל מידע בנושאים שונים ומגוונים. 

מטרת המדד היא לקדם את השקיפות ואת הבהירות של מידע ותהליכים פנים ארגוניים 
ושיתוף המידע הנדרש לציבור ברשויות המקומיות. המדד נותן תמונת מצב בנוגע לכך 

ברשויות המקומיות ומגביר את המודעות של הרשויות למען הציבור ומטעם הציבור 
ומעודד קשר ענייני, כשהמידע שקוף ויוצר אמון בקרב הציבור.

כפר סבא מובילה בשקיפות. 
מתוך דוח מדד השקיפות כפי שהוצג היום
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חדשות כפר סבא
עושים רק טוב

במהלך חודש מרץ התקיים בכפר סבא יום מעשים טובים, בו לקחו חלק תלמידות ותלמידים, 
עובדי עירייה, עסקים מקומיים ועוד.

יום מעשים טובים, אותו מוביל בכפר 
סבא אגף שירותים חברתיים-קהילתיים 
(שח"ק), בשיתוף כלל יחידות העירייה, 

כלל פעילויות רבות למען הקהילה 
הכפר-סבאית. 

בין היתר במועדוני גמלאים, מועדוניות 
לילדים בסיכוי, חלוקת פרחים 

לתושבים ברחוב ויצמן,  פעילויות 
במרכזי יום ובבתי דיור מוגן, בבתי 

הספר ואת יריד עמותות וארגוני 
המתנדבים בכפר סבא.

יום מעשים טובים בכפר סבא

במיוחד בשבילך!
מועצת נשים בכפר סבא מציעה מכלול שירותים ומיזמים שיעמדו לרשותך, בתקופת 

הלידה וההורות, בפיתוח קריירה ומיומנויות מקצועיות, למתמודדות ומחלימות מסרטן 
השד, למנהיגות נערות, לנשים בוגרות, ספורטיביות, ייעוץ משפטי ראשוני ועוד. נשות 

העיר מוזמנות להצטרף לעשייה, להשתתף במגוון הפעילויות ולהשפיע. 
מידע אודות השירות והפעילויות אפשר למצוא בקבוצות הווטאסאפ השקטות 

הקהילתיות שלנו, בפייסבוק "מועצת נשים כפר- סבא", באתר העירוני ובמשרד לקידום 
מעמד האישה - מועצת נשים 09-7649381

פעילות קהילת נשות עסקים



mazia@ksaba.co.il :לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: טל': 09-7649164 | דוא"ל

יום חמישי, 13/4 | שעה 18:00
רחבת כיכר העיר

תרבחו ותסעדו

עם משה פרץ

הכניסה לתושבי כפר סבא בלבד 

DJ29 אליאור זנדני גלריה אוהל מימונה חגיגי

חג שמח
ראש העיר רפי סער, חברות וחברי מועצת העיר 

יו”ר הפדרציה ליהדות מרוקו, אליס גל
חברות וחברי ועדת המימונה

נקו
פר

שי 
ם: 

ילו
צ
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אגף קהילה
מנהלת אזרחים ותיקים

כפר סבא

נפתחה ההרשמה לאירוח מפגש של "זיכרון בסלון"
ביום השואה הקרוב עבור תושבות ותושבי כפר סבא.

מוזמנות ומוזמנים להצטרף לאלפי המארחים בארץ ובעולם, 

שיפתחו את סלון ביתם בערב יום השואה, יום שני 17/4, וייקחו 

חלק במסורת ישראלית לציון השואה.

www.zikaronbasalon.com  :להרשמה

כל זיכרון
צריך סלון

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:

oritb@ksaba.co.il :טל’: 09-7649278 | מייל

דור שני או שלישי? מוזמנים להצטרף לנותני העדות של

"זיכרון בסלון" ולספר את הסיפור המשפחתי שלכם.

https://bit.ly/3Sk9g1Q :לרישום

אירוע מרכזי
יום שלישי, 18/4 | בשעה 20:00 | אודיטוריום ספיר

במעמד ראש העיר רפי סער, חברות וחברי מועצת העיר.

הרשמה בקופת היכל התרבות 6775* (ללא עלות)
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אירועי העיר

אגף קהילה
מנהלת אזרחים ותיקים

כפר סבא

נפתחה ההרשמה לאירוח מפגש של "זיכרון בסלון"
ביום השואה הקרוב עבור תושבות ותושבי כפר סבא.

מוזמנות ומוזמנים להצטרף לאלפי המארחים בארץ ובעולם, 

שיפתחו את סלון ביתם בערב יום השואה, יום שני 17/4, וייקחו 

חלק במסורת ישראלית לציון השואה.

www.zikaronbasalon.com  :להרשמה

כל זיכרון
צריך סלון

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים:

oritb@ksaba.co.il :טל’: 09-7649278 | מייל

דור שני או שלישי? מוזמנים להצטרף לנותני העדות של

"זיכרון בסלון" ולספר את הסיפור המשפחתי שלכם.

https://bit.ly/3Sk9g1Q :לרישום

אירוע מרכזי
יום שלישי, 18/4 | בשעה 20:00 | אודיטוריום ספיר

במעמד ראש העיר רפי סער, חברות וחברי מועצת העיר.

הרשמה בקופת היכל התרבות 6775* (ללא עלות)

http://www.zikaronbasalon.com
https://bit.ly/3Sk9g1Q
mailto:oritb@ksaba.co.il
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אירועי העיר

הגיל 
הרך 
וילדים

 2/4 – פורום הורים עירוני לגיל הרך
  לשכת ראש העיר

•
  

 2-4/4 – סודות הפירמידות 
 מוזאון כפר סבא

•
   

3/4 – חגיגת ליל סדר 
 מרכז קהילתי בית הסטודנט

 •
   

4/4 – שעת סיפור יציאת מצריים 
 הספרייה העירונית

 •
   

8/4 – ההצגה "איה אאוץ' אווה" 
היכל התרבות

 •
    

• 9/4 - מגלים את מרכז ארט קיימא
 13/4 – מימונה קהילתית 

 מרכז קהילתי בית הסטודנט
•
  

 15/4 – ההצגה תירס חם 
 היכל התרבות

•
   

23/4 – זאטוטים בין מיצבים 
 מרכז ארט קיימא

 •
   

 30/4 – אליפות הטניס 
  לבתי ספר יסודיים

•
  

 2/4 – איך מארגנים חתונה? 
 סדנה במרכז צעירים

•
  

 4/4 - חלוקת מצות ויין 
 "דורשים בשלומם"

•
  

16/4 - זיכרון בסלון עם לני ווסלי 
מרכז צעירים

 •
   

 18/4 – זיכרון בסלון 
 מרכז קיפוד

•
  

 20/4 – הרצאות ליום כדור הארץ 
 מרכז קיפוד

•
  

 20/4 – זיכרון בסלון 
  מרכז הנוער העירוני

•
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פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים 
לכלל האירועים והפעילויות באתר העירייה

נוער 
וצעירים
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מבוגרים 
ואזרחים 

ותיקים

משפחות 
מיוחדות

• 1/4 – טיול למשפחות מיוחדות
 19/4 – פעילות שתילה 

 הבית למשפחות מיוחדות
•
  

19/4 – פעילות יצירה 
לאחיות ואחים מיוחדים 

הבית למשפחות מיוחדות

 •
  
   

 NLP 19/4 – סדנת
למשפחות עצמאיות 

מרכז עוצמה

 •
   
   

23/4 – פעילות אתגרית 
לאבות מיוחדים 

חורשת המפלס

 •
   
   

24/4 – שפיות ושפים צעירים 
הבית למשפחות מיוחדות

 •
   

3/4 – קונצרט קלאסי 
אודיטוריום ספיר

 •
   

18/4 – הקרנת הסרט "להתאגרף לחיים" 
+ דיון, מק"ד

 •
   

 20/4 – הצגה "ברלין" 
 היכל התרבות

•
  

21/4 - הצגה 
 "סיפור מהחיים" 

אודיטוריום ספיר

 •
  
   

22/4 – שיח גלריה 
במסגרת תערוכה בגלריה העירונית

 •
   

27/4 – הופעה של פדרו קסטיו
אודיטוריום ספיר

 •
   

אפריל 2023

פרטים נוספים והסדרי נגישות 
לכלל האירועים באתר העירייה

פרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים 
לכלל האירועים והפעילויות באתר העירייה



הסדרי תנועה וחניה בערב יום העצמאות
בתאריך 25/04/23, ייסגרו לתנועה, החל משעה 15:00 ועד 03:00 למחרת הצירים הבאים:

רחוב ויצמן - בקטע שבין רחובות תל חי ועד כצנלסון לשני הכיוונים
רחוב הרצל - בקטע שבין רחובות הבנים לויצמן.

רחוב רוטשילד - בקטע שבין רחובות נחשון למייסדים.
רחוב ארבל - בקטע שבין רחובות המייסדים לויצמן ובקטע שבן רחובות הכרמל 

למייסדים, לכיוון דרום בלבד.
רחוב ירושלים - בקטע שבין רחובות נחשון לויצמן.
רחוב התחייה - בקטע שבין רחובות נחשון לויצמן.

רחוב סוקולוב - בקטע שבן רחובות ששת הימים לויצמן, לכיוון צפון בלבד.
רחוב הבנים - בקטע שבין רחובות תל חי להרצל, לכיוון מערב בלבד.

רחוב כצנלסון - בקטע שבין רחובות מוטה גור לויצמן ובקטע שבן רחובות צביה לובטקין 
למוטה גור, לכיוון דרום בלבד.

רחוב הכרמל - בקטע שבן רחובות ז'בוטינסקי לכצנלסון.
 

בנוסף, תיאסר החניה החל מהשעה 06:00 ועד השעה 05:00 למחרת במיקומים 
הבאים (רכב חונה ייגרר):

רחוב ויצמן, משני צדי הרחוב, בקטע שבין הרחובות תל חי לסוקולוב.
רחוב הרצל, משני צדי הרחוב, בקטע שבין רחובות הבנים לויצמן.

רחוב רוטשילד, משני צדי הרחוב, בקטע שבין רחובות נחשון למייסדים.
רחוב ארבל, לאורך המדרכה המערבית, בקטע שבין רחובות המייסדים לויצמן.

רחוב ירושלים, משני צדי הרחוב, בקטע שבין רחובות נחשון לויצמן.
רחוב הכרמל, בקטע שבין רחובות דוד אלעזר לכצנלסון.

רחובות דוד אלעזר ומוטה גור.
 

חניות נכים רק בהצגת תעודת נכה ובחניונים הבאים:
חניה ציבורית ברחוב הרצל 42.

חניה ציבורית ברחוב ארבל 2 - כניסה מרחוב המייסדים.
חניה ציבורית ברחוב ירושלים 26.
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*במופעים ייעשה שימוש
 באורות מהבהבים
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הסדרי תנועה וחניה בערב יום העצמאות
בתאריך 25/04/23, ייסגרו לתנועה, החל משעה 15:00 ועד 03:00 למחרת הצירים הבאים:

רחוב ויצמן - בקטע שבין רחובות תל חי ועד כצנלסון לשני הכיוונים
רחוב הרצל - בקטע שבין רחובות הבנים לויצמן.

רחוב רוטשילד - בקטע שבין רחובות נחשון למייסדים.
רחוב ארבל - בקטע שבין רחובות המייסדים לויצמן ובקטע שבן רחובות הכרמל 

למייסדים, לכיוון דרום בלבד.
רחוב ירושלים - בקטע שבין רחובות נחשון לויצמן.
רחוב התחייה - בקטע שבין רחובות נחשון לויצמן.

רחוב סוקולוב - בקטע שבן רחובות ששת הימים לויצמן, לכיוון צפון בלבד.
רחוב הבנים - בקטע שבין רחובות תל חי להרצל, לכיוון מערב בלבד.

רחוב כצנלסון - בקטע שבין רחובות מוטה גור לויצמן ובקטע שבן רחובות צביה לובטקין 
למוטה גור, לכיוון דרום בלבד.

רחוב הכרמל - בקטע שבן רחובות ז'בוטינסקי לכצנלסון.
 

בנוסף, תיאסר החניה החל מהשעה 06:00 ועד השעה 05:00 למחרת במיקומים 
הבאים (רכב חונה ייגרר):

רחוב ויצמן, משני צדי הרחוב, בקטע שבין הרחובות תל חי לסוקולוב.
רחוב הרצל, משני צדי הרחוב, בקטע שבין רחובות הבנים לויצמן.

רחוב רוטשילד, משני צדי הרחוב, בקטע שבין רחובות נחשון למייסדים.
רחוב ארבל, לאורך המדרכה המערבית, בקטע שבין רחובות המייסדים לויצמן.

רחוב ירושלים, משני צדי הרחוב, בקטע שבין רחובות נחשון לויצמן.
רחוב הכרמל, בקטע שבין רחובות דוד אלעזר לכצנלסון.

רחובות דוד אלעזר ומוטה גור.
 

חניות נכים רק בהצגת תעודת נכה ובחניונים הבאים:
חניה ציבורית ברחוב הרצל 42.

חניה ציבורית ברחוב ארבל 2 - כניסה מרחוב המייסדים.
חניה ציבורית ברחוב ירושלים 26.
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הסדרי נגישות ערב יום העצמאות – מרכז העיר
מתחם צפייה נגיש: 

ברחבת כיכר העיר בבמה המרכזית. 
הכניסה מול הבמה מצד שמאל - בהצגת 

תעודת נכה בלבד ולמלווה 1.
מתרגמת שפת הסימנים תתלווה בבמות 

לברכות החגיגה.
מערכות שמע: 

מכשירי עזר לשמיעה יהיו אצל דיילת 
בכניסה לשטח הנגיש - החלוקה בהפקדת 

תעודת זהות בלבד.
מתחם מונגש לילדים:

במדרחוב ירושלים סמוך לכיכר המדשאה. 
הכניסה למתחם בהצגת תעודת נכה 

בלבד ולמלווה 1.
ברחבי שטח האירוע יוצבו שלטי הכוונה 

כולל למתחם המונגש.

מומלצת הגעה נגישה לאזור האירוע 
בפארק שלב א' מכיוון האצטדיון. 

חניות נכים יהיו בקרבת הכניסה לפארק 
– מכיוון האצטדיון וחניה. 

מקום להורדת נוסעים עם מעלון קיים 
בקרבת הכניסה לפארק, בהתאם 
לנקודות החנייה מכיוון האצטדיון. 

דרך נגישה
קיימת מחניית הפארק ועד לשטח 

האירוע. בפארק קיימים שירותים נגישים 

חניות נכים: בהצגת תעודת נכה בלבד 
יתאפשרו בחניונים הבאים:

1. חנייה ציבורית ברחוב הרצל 42.
2. חנייה ציבורית ברחוב ארבל 2, כניסה 

מרחוב ארבל בלבד.
3. חנייה ציבורית ברחוב ירושלים 24.

שירותים נגישים:
בשטח האירוע קיימים שירותים נגישים 

(שילוטי הכוונה במקום)
*כיכר העיר

*רחוב ירושלים לכיוון פינת ויצמן 
*רחוב רוטשילד באזור חנות לולה

דוכני מזון:
יינתן פטור מתור בדוכני המזון ובפעילויות 

בהצגת תעודה מביטוח לאומי.

הסדרי הנגישות ערב יום העצמאות – הפארק העירוני
(קיים שילוט). מסלול נגיש אל שטח 

הצפייה הנגיש בדשא.
מכשירי עזר לשמיעה יהיו אצל דיילת 

בכניסה לשטח הנגיש –החלוקה 
בהפקדת תעודת זהות בלבד

במקום מוצבים שלטי הכוונה לאזור 
האירוע 

יינתן פטור מתור בדוכני המזון בהצגת 
תעודת פטור מתור 
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הסדרי נגישות ערב יום העצמאות – מרכז העיר
מתחם צפייה נגיש: 

ברחבת כיכר העיר בבמה המרכזית. 
הכניסה מול הבמה מצד שמאל - בהצגת 

תעודת נכה בלבד ולמלווה 1.
מתרגמת שפת הסימנים תתלווה בבמות 

לברכות החגיגה.
מערכות שמע: 

מכשירי עזר לשמיעה יהיו אצל דיילת 
בכניסה לשטח הנגיש - החלוקה בהפקדת 

תעודת זהות בלבד.
מתחם מונגש לילדים:

במדרחוב ירושלים סמוך לכיכר המדשאה. 
הכניסה למתחם בהצגת תעודת נכה 

בלבד ולמלווה 1.
ברחבי שטח האירוע יוצבו שלטי הכוונה 

כולל למתחם המונגש.

מומלצת הגעה נגישה לאזור האירוע 
בפארק שלב א' מכיוון האצטדיון. 

חניות נכים יהיו בקרבת הכניסה לפארק 
– מכיוון האצטדיון וחניה. 

מקום להורדת נוסעים עם מעלון קיים 
בקרבת הכניסה לפארק, בהתאם 
לנקודות החנייה מכיוון האצטדיון. 

דרך נגישה
קיימת מחניית הפארק ועד לשטח 

האירוע. בפארק קיימים שירותים נגישים 

חניות נכים: בהצגת תעודת נכה בלבד 
יתאפשרו בחניונים הבאים:

1. חנייה ציבורית ברחוב הרצל 42.
2. חנייה ציבורית ברחוב ארבל 2, כניסה 

מרחוב ארבל בלבד.
3. חנייה ציבורית ברחוב ירושלים 24.

שירותים נגישים:
בשטח האירוע קיימים שירותים נגישים 

(שילוטי הכוונה במקום)
*כיכר העיר

*רחוב ירושלים לכיוון פינת ויצמן 
*רחוב רוטשילד באזור חנות לולה

דוכני מזון:
יינתן פטור מתור בדוכני המזון ובפעילויות 

בהצגת תעודה מביטוח לאומי.

הסדרי הנגישות ערב יום העצמאות – הפארק העירוני
(קיים שילוט). מסלול נגיש אל שטח 

הצפייה הנגיש בדשא.
מכשירי עזר לשמיעה יהיו אצל דיילת 

בכניסה לשטח הנגיש –החלוקה 
בהפקדת תעודת זהות בלבד

במקום מוצבים שלטי הכוונה לאזור 
האירוע 

יינתן פטור מתור בדוכני המזון בהצגת 
תעודת פטור מתור 
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חדשות חינוך מקומי

עיריית כפר סבא ממשיכה בחידוש ובשדרוג מבני החינוך בעיר כחלק מהפכת החינוך 
שהחלה לפני כארבעה שנים, ואשר במסגרתה שופצו ושודרגו עד כה עשרות גני ילדים 

ובתי הספר, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.

לאחרונה הסתיימו עבודות שיפוץ עומק במתחם גני הילדים חוחית, סנונית וזמיר אשר 
ברחוב ירושלים, כאשר בין היתר בוצעו במקום עבודות של החלפת תשתיות, מטבחים, 
הרחבת שטח, תוספת תאי שירותים, מתקני חצר חדשים, עיצוב פנים, הצללות, הנגשה 

ועוד.
בנוסף, במתחם חצר אולפנת הראל שברחוב תל חי, הוקם מתחם מתקני כושר חדש – 

לשימוש ולרווחת קהילת בית הספר ותושבי האזור.

בימים אלה יוצאים לדרך שיפוצי עומק בשני גני ילדים נוספים: גן כרמל וגן ארז. בגן ארז 
יכללו עבודות החידוש התקנת דשא סינטטי, החלפת ארגז החול הישן בחדש, הצללה, 
צביעה ועוד. העבודות בגן כרמל יכללו בין היתר הקמת מרפסת מקורה, התקנת דשא 
סינטטי, הוספת דק בחצר, תכנון מתחם פחים משותף עם הגן הסמוך, גגון בכניסה לגן, 

צביעה ועוד.

כמו כן, בימים אלה החלו עבודות לפיתוח חצר לימודית-קהילתית בבית הספר בר אילן, 
במסגרתן יוצבו מתקני משחק והפלה, פינות ישיבה, כיתות 

לימוד חדשות, פיתוח חצר התנסותית ופעילה ועוד – בזיקה 
לזהות הבית ספרית, כאשר החצר החדשה תשמש הן את 

קהילת בית הספר והן את תושבי האזור כולו.

חצר קהילתית-לימודית, שיפוצי 
עומק בגני ילדים ומתחם כושר חדש 

– ממשיכים לחדש את מבני 
החינוך בכפר סבא

גני הילדים המחודשים ברח' ירושלים
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התערוכה מוצגת החל מתאריך 15/3 ועד 
לתאריך 3/5, כאשר בתאריך 22/4 בשעה 

11:00 בבוקר יתקיים במקום שיח גלריה 
והשקת קטלוג.

התערוכה "בית/תרבות", אותה אוצרת 
הגר רבן והכוללת את עבודותיהם של 

האומנים נאוה ג'וי אוזן, חיימי פניכל, לימור 
צרור, אמיר תומשוב, היא השלישית 

בסדרה של ארבע תערוכות, המציינות 120 
שנה להיווסדה של כפר סבא. 

בתערוכה זו עובר המבט מהמרחב 
העירוני הכללי אל המבנה שבו שוכנת 

הגלריה העירונית: בית התרבות ע"ש חיים 
רייזל. מאז הקמתו בשנות ה-60 ועד היום, 
בית רייזל הוא סמל בולט לחשיבות שייחסו 

תושבי המקום לתרבות ולאומנות. 
כל אחת מהעבודות בתערוכה מתייחסת 

לנקודה אחרת בזמן ובמרחב של בית 
רייזל: עבודתו של חיימי פניכל מתכתבת 

עם שנות ההקמה של הבניין, שבהן 
התחולל מפגש בין האידיאולוגיה הציונית 

המקומית לבין תרבות חומרית חדשה 
ומודרנית. יצירותיו של אמיר תומשוב 

מתייחסות אל מקומו של המבנה בתוך 

מורפולוגיה עירונית תזזיתית ומרובת 
שכבות, וקושרות בין שלבי בנייתו לאופני 

השימוש המשתנים במבנה ציבורי זה. 
הדימויים של נאוה ג'וי אוזן מבקשים להציץ 

אל עתיד מעורפל וחסר ודאות, שבו 
מרכז תרבות נמוך-קומה ומיושן קמעה 
עלול לאבד את מקומו במרקם העירוני. 
עבודותיה של לימור צרור נוגעות ישירות 

בחלל המבנה ובחומריות הבניין, מפסלות 
במרחב הגלריה ומכתיבות את דרכו של 

המבקר בה.

בית/תרבות - תערוכה קבוצתית 
חדשה לכבוד חגיגות 120 שנה לעיר 

בגלריה עירונית כפר סבא

הדימויים באדיבות האומנים

אמיר תומשוב, מימיו: פיגומים מס’ 27ל (פרט), 2022, קולאז', דיו, גרפיט ומרקרים על 
עץ, 15x15 ס"מ, משמאל: פיגומים מס’ 27מ, 2022, קולאז', דיו, גרפיט ומרקרים על עץ, 

38x15 ס"מ

נאוה ג'וי 
אוזן, סדקים 

(מגדל), 2023, 
פרט מתוך 

אנמיציית וידאו

עושים תרבות בעיר
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מחדשים את פני העיר
בונים, משדרגים, מחדשים 
החברה הכלכלית לפיתוח 

כפר סבא פועלת ברחבי 
העיר

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 
פועלת ברחבי העיר כולה, לחידוש ושדרוג 

המרחבים הציבוריים, מבני חינוך ועוד. זאת 
באמצעות משאבים עירוניים או משאבים 

ציבוריים ולמען איכות ורווחת תושבות 
ותושבי העיר.

בחודשים האחרונים ביצעה החברה 
פרויקטים רבים ברחבי העיר, ביניהם 
שדרוג, חידוש והנגשת גינות ציבוריות 
באזורים שונים בעיר, דוגמת שכונות 

תקומה, עלייה, יוספטל ועוד, סלילה וחידוש 
הכביש ברחוב ויצמן, פיתוח וחידוש רחוב 

בן גוריון – פרויקט במסגרתו בוצעו שדרוג 
תשתיות, התאמות בטיחות ותנועה, 

מדרכות חדשות, ריהוט רחוב ועוד – 
פרויקט שנמשך מספר חודשים תוך שיתוף 

הציבור וקיום פגישות שוטפות ועדכונים 
לתושבי האזור.

פרויקט נוסף של החברה הכלכלית הוא 
פרויקט החלפת גופי התאורה ברחובות 

העיר, הכולל החלפת עמודי תאורה וגופי 
תאורה ישנים, בתאורת לד חדשנית 

ומתקדמת. בנוסף, הסתיימה לאחרונה 
עבודת חידוש חזית וסביבת בית הכנסת 

המרכזי בצומת הרחובות ויצמן-הרצל, 
בהתאם לתנאי השימור הנדרשים, ומקדמת 

בימים אלה את בניית אולם הספורט 
לחטיבת יהורם טהרלב, את הרחבת בית 

ספר חב"ד שבמערב העיר ועבודות חידוש 
המתבצעות בשכונת הפארק.

בית ספר חב"ד - הדמייה לאחר הרחבה

גינה ציבורית מחודשת בשכונת תקומה

תאורת לד חדשה בעיר

עושים תרבות בעיר
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מחפשים ומחפשות עבודה? 
משרות חדשות מחכות לכם ולכן 

באתר פלגי השרון:

פלגי השרון 
תמיד בשבילכם

פרטים נוספים באתר התאגיד – אתר מונגש ומותאם 
www.palgey-sharon.co.il לאנשים עם מוגבלויות

 חשוב שתדעו!
תאגיד פלגי השרון הוא תאגיד מים וביוב עירוני, המספק שירותים לכל תושבות 
ותושבי כפר סבא. החברה שמה כמטרה לעצמה להיות תאגיד מים וביוב מוביל 
במתן שירות לצרכן, איכות ניהול ורמת פיתוח ותחזוקה של תשתיות מים וביוב. 
מיטביים  והפעלה  ולניהול  לתושבים  להעלאת רמת השירותים  החברה מחויבת 

תוך התייעלות ושימוש בטכנולוגיות חדישות. 

במסגרת זו, מבצעת החברה עבודות תשתית ביוב ברחבי העיר, כחלק ממדיניות 
החברה ועיריית כפר סבא לחידוש תשתיות ישנות, בין היתר בוצעו לאחרונה שדרוג 
קווי ביוב ברחוב דוד המלך במזרח העיר, ברחוב בנימין יהלום באזור התעשייה 

תעש, ברחוב ארלוזורוב, ברחוב בן גוריון, ברחוב אוסטשינסקי ועוד. 
נמשיך לפעול למען איכות חיי תושבות ותושבי כפר סבא.

איש/אשת 
תפעול 

מכון טיהור
ראש צוות 

הנהלת 
חשבונות
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עסק מקומי פלגי השרון 
תמיד בשבילכם

כיתבו לנו את הסיפורים, השירים וכל מה שמעניין – 
ואנחנו נפרסם בחוברות הבאות את הסיפורים הנבחרים

iritg@ksaba.co.il :לשליחת סיפורים
יש לצרף לסיפור שם מלא, 
גיל ותמונה מאושרת לפרסום

אוהבים לכתוב? יש לכן סיפור כפר סבאי מעניין? 
הסיפור שלכם, אצלנו בחוברת זמן איכות

שילחו אלינו את שם בית העסק, 
כתובת, תמונות וקצת על 

ההיסטוריה של המקום ועליכם ואנו 
נפרסם בגיליונות הבאים.

#כפרסבאים למען 
כפרסבאים

לשליחת פרטים 
לפרסום:

iritg@ksaba.co.il

יש לכם ולכן עסק בעיר? 
בואו לפרסם את בית העסק המקומי שלכם 

אצלנו בחוברת זמן איכות

במשיכת קולמוס
סיפורים מהמגירה

mailto:iritg@ksaba.co.il
mailto:iritg@ksaba.co.il
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