
אגרת חג לתושבים



תושבים יקרים, 

חג השבועות המסמן את זמן הקציר, מהווה הזדמנות נפלאה להביא בפניכם תושבות 

ותושבים, מקצת מביכורי העשייה העירונית. 

חלפה חצי שנה מהיום בו התחלתי את דרכי כראש העירייה. מאז ועד היום עוסקת אני 

במלאכת התיקון לצד מלאכת הבנייה שניצניה כבר נראים בעיר. יחד עם זאת, היד 

עוד נטויה עד שאלו יהפכו לשינוי המהותי לו התחייבתי, העיר זקוקה וכולנו מייחלים. 

קצרה האגרת מלתאר את תוכניות העירייה כולן לשנים הקרובות, עם זאת חשוב לי 

לציין שאלו מתמקדות בייצור מנועי צמיחה לעיר, בניהם: יצירת איתנות כלכלית, 

קידום מערכת חינוך פלורליסטית וחדשנית, פיתוח תשתיות כולל התחדשות עירונית, 

וכן חיזוק וטיוב הקשר והקשב לתושב. 

על אלה ועוד אעדכן באגרת הבאה. 

עד אז, ובהזדמנות חגיגית זו אשמח להציג בפניכם מעט מהקציר. 

בברכת חג שבועות שמח
שלכם ובשבילכם, 
שושי כחלון כידור

 
ראש העירייה 
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חינוך וקהילה

מרכז צעירים 
עתיד העיר כפר יונה טמון בין היתר בהשקעת משאבים סביב תחומי עניין הנוגעים 

בחיי הצעירים בעיר. אנו פועלים למימוש פוטנציאל צעירי העיר על ידי פיתוח אישי 
ומקצועי, מעורבות קהילתית, חיבור ומחויבות לעיר, על ידי הקמת מרכז צעירים 

שיסייע בהצמחת דור חדש של תושבים ערכי תורם ומועיל לחברה. 

אקדמיה בתיכון  
לראשונה יוכלו תלמידי כפר יונה לשלב לימודים אקדמים מטעם מהאוניברסיטה 
הפתוחה, כבר בשלב לימודיהם בחטיבה העליונה. תוכנית זו כאמור, תאפשר לאלו 

מעוניינים בכך, להעשיר את ידיעותיהם ולצבור נקודות זכות לתואר ראשון. 

חממה לצוותי חינוך  
הקמת חממה לטובת פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה והחינוך, לווי ותמיכה בשנתם 

הראשונה במערכת החינוך. בנוסף, שילוב מומחים בתחומים שונים ומגוונים לצורך 
טיפוח שדרת מנהיגות חינוכית עירונית. 



תרבות ואירועים 

שבת תרבות 
הרחבת סל תרבות לתושבים והוספת אירוע "שבתרבות" למגוון. במסגרת האירוע 
מתארחים אישים מרכזיים בנושאי תרבות, פוליטיקה, אקטואליה ובריאות בשילוב 

תוכנית אמנותית. מדובר בחוויה מהנה והנאה צרופה לבילוי בבוקר שבת. 

חידוש היכל התרבות
כבית לאמנויות הבמה, היכל התרבות יעבור שיפוץ בעלות של כ-5 מיליון ₪ על מנת 

לאפשר לתושבי העיר ליהנות מסאונד מיטבי וחווית צפייה בלתי נשכחת. 

פארק דיגיטלי ב”גינות הדר“  
פארק "גינות הדר" הפך לפארק דיגיטלי קבוע המאפשר לילדים ובני נוער להוריד 

אפליקציה חינמית ולשחק באופן תחרותי ובתוך כך - ליהנות מחוויית משחק, חינוכית 
ומאתגרת. 
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גלריית אומנות במרחב הציבורי 
ברחבת המרכז הקהילתי "נחתה" תערוכה יוצאת דופן של האומן ליאור כלפון. 

היצירות הוצגו בתוך מכולה שחורה וענקית והמבקרים נהנו מחוויה חדשנית ומפתי־
עה של הצצה לנעשה בפנים המכולה. הגלרייה הושקה באירוע קהילתי מוסיקלי 

ושמח בהשתתפות האמן ותושבים רבים. 
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פיתוח תשתיות בפארק התעסוקה כפר יונה  
עם סיום תהליך שיווק המגרשים על ידי מנהל מקרקעי ישראל, החל שלב עבודות 

פיתוח התשתיות לקראת קליטת העסקים החדשים. 

פיתוח תשתיות 

חידוש ופיתוח רחובות  
הרחובות אלפסי ועולי הגרדום עברו חידוש הכולל: סלילת כביש, ריצוף מדרכות, 

החלפת תשתיות המים והביוב והטמנת תשתית בזק. 

שדרוג תשתית המים  
החלו עבודות להחלפת תשתית המים בשכונת גבעת אלונים בשיתוף תאגיד המים 

והביוב "מעיינות השרון". 

שדרוג מגרש כדורגל   
פרויקט מגרש הכדורגל יוצא לדרך ויכלול מגרשים חדשים, מקומות ישיבה 

מוצללים ומלתחות חדשות בעלות של 15 מיליון ₪ . 
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יום ניקיון יישובי  
תלמידי מערכת החינוך ועובדי העירייה יצאו לקראת חג הפסח למבצע ניקיון עירוני 
במספר מוקדים מרכזיים בעיר ובשטחים ציבוריים. התרומה המעשית לניקיון מהווה 
חלק בלתי נפרד מתהליך חינוכי ודוגמא אישית הקושרת בין התלמידים לסביבה בה 

הם חיים, כמו גם לקיחת אחריות על המרחב הציבורי. 

חזות פני העיר 

תאורת הרחוב  
תאורת הרחוב הוחלפה בתאורת "לד" וברחובות הראשיים נוספו קישוטי תאורה. 



מנהל כללי ותכנון 

הקמת פארק תעסוקה משותף    
הסכמה משותפת של הרשויות כפר יונה, עמק חפר, פרדסיה ולב השרון להקמת 

פארק תעסוקה שמטרתו להוסיף עוד מקומות עבודה ולשפר את האיתנות 
הכלכלית של העיר. 

תוכנית מתאר כוללנית 
קידום תוכנית מתאר כוללנית תוך יצירת שלביות ביצוע שתבטיח את איתנותה 

הכלכלית ועתידה של העיר, באמצעות פיתוח אזורי מסחר ותעסוקה, בד בבד עם 
בניית דירות למגורים. 

יחידת שיטור עירונית   
יחידת השיטור העירונית תפעל כחלק בלתי נפרד ממערך האכיפה של תחנת 

המשטרה "שדות" ובשיתוף פעולה עם מחלקת הביטחון העירונית. 
יחידה זו צפויה לשפר ולשדרג באופן משמעותי את ביטחון התושבים ולהבטיח 

איכות חיים בעיר. בימים אלה הקמת המבנה נמצאת בעיצומה. 

מרכז גישור ושרות ייעוץ לאזרח   
מרכז גישור עירוני לשיפור הדיאלוג בקהילה יהווה חלק מסל שירותים חדש שיוענק 

לתושבים. זאת בנוסף למרכז שרות ייעוץ לאזרח (ש.י.ל) שיסייע בהכוונת תושבים 
בזכויות האזרח וחובותיו. בימים אלה מתגבשת תוכנית סופית להקמתם של 

המרכזים. 

שיפור הקשר והקשב עם התושבים  
קידום שיח פתוח וחיזוק הקשר והקשב של העירייה עם ועדי השכונות: שרונה, יפה 

נוף וגבעת אלונים לצורך טיפול בסוגיות שונות ומגוונות הדורשות מענה. 
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