
נוער. צעירים. קהילה.

זכותון לחייל/ת
הכפר סבאי

 עיריית כפר סבא ומרכז הצעירים מחבקים אתכם
חיילי וחיילות צה"ל, משרתי המילואים והשירות הלאומי

ושמחים להציג לכם מגוון הטבות והנחות לשימושכם



טל. 09-7640720 | טל. הכנה לצה“ל 09-7636576
masalm@ksaba.co.il מייל הכנה לצה“ל | tzeirim@ksaba.co.il מייל

שעות פעילות: 
ימי א', ב', ג', ה' – 12:00-20:00  ימי ד' – 10:00-18:00

מרכז צעירים כפר סבא

מרכז צעירים
תחום הכנה לצה"ל וחיילים

תחום הכנה לצה"ל פועל במסגרת מרכז הצעירים בעיר ומטרתו לעודד את
הנערים והנערות בעיר לשירות משמעותי, ע"י חשיפתם והכנתם לתהליכי המיון

ומתן תמיכה וליווי לאורך הדרך מקבלת הצו הראשון, הגיוס ועד השחרור.
כמו כן המרכז עוסק במתן מידע והכוונה לשירות לאומי או התנדבות לצה"ל

ומספק את השירותים הבאים:
· הכוונה וליווי אישי לקראת הגיוס ובמהלכו

· הכנה למיונים הצבאיים – הרצאות בבתי הספר וייעוץ פרטני
· מידע על מסלולי השירות השונים

· סיוע וליווי מול גורמים צבאיים
· ערבי מידע להורים

· קבלת תיק לקראת הגיוס/שירות לאומי
· השתתפות בתגלית – למתאימים

· שירות כביסה וייבוש עצמאי בשיתוף פעולה עם "בית בכפר"

kumta_ks



• חייל בודד המשרת בשרות סדיר ועד 4 חודשים לאחר תום השירות
זכאי להנחה בגובה 100% בגין 70 מ"ר בארנונה

• 5% הנחה למשרתי מילואים בשירות פעיל

• הנחות נוספות למשרתי מילואים בשירות פעיל 
מידע על כלל הזכאויות נמצא באתר העירייה

מוקד תשלומים ובירורי ארנונה טל. 1700-700-253
מענה טלפוני בימים א'-ה'

בין השעות 22:00-08:00, יום ו' 13:00-08:00

תשלום ארנונה

קבלת קהל:
ימים א', ב', ד', ה' משעה 08:00 בבוקר ועד 12:00 

ימי ג' 8:00-12:00 ואחר הצהרים בין השעות 15:30 ועד 18:00 
בערבי חג וימי שישי לא תתקיים קבלת קהל    

• תושב הזכאי למספר זכאויות הנחה, יקבל הנחה אחת בלבד,
הגבוהה מבניהן

• לצורך הגשת בקשה לקבלת הנחה ניתן לפנות באמצעות
טופס מקוון באתר העירייה



09-7681299

09-7420480

הנחה לחיילים בשירות סדיר ומשרתי שירות לאומי 
•כניסה חד פעמית – 40 ₪ •כרטיסיית 6 כניסות – 220 ₪ 

כרטיסים למשחקי כדורגל
הפועל כפר סבא

קאנטרי גלי השרון

מרכז הורות עירוני

כרטיס כניסה למשחקים ב- 25 ₪ לחיילים בשירות סדיר

הנחה לסדנאות והרצאות- 10% למשרתי מילואים
 מרכז שירות, רישום ומידע

טל. 09-7640881 פקס. 09-7646449

שעות פעילות בימים א'-ה' 9:00-12:00 , 16:00-19:00
Shanic@ksaba.co.il :דוא"ל



חיילי צה“ל בסדיר ובנות שירות לאומי תושבי כפר סבא
במסגרת סדרות מנויים

הכניסה חינם על בסיס מקום פנוי עם הצגת חוגר ות.ז

 *6775

25% הנחה למבחר חוגים – לחיילים/ות בשירות סדיר

 מרכז שירות, רישום ומידע
טל. 09-7640881 פקס. 09-7646449
שעות פעילות בימים א'-ה' 9:00-12:00 , 16:00-19:00

merkazs@ksaba.co.il :דוא"ל

הצגות וקונצרטים

הנחה לחוגים


