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נוחות של עיר . איכות של כפר
עיריית כפר יונה

שיח תושבים שכונת שרונה

עושים שינוי יחד!



.

אגף חינוך
מנהלת: אסנת חכמון



.

שרונה במספרים
גנים: 6 ממלכתי, 180 תלמידים.

בתכנון: אישור לבינוי 4 גנים נוספים.
בית ספר יסודי צומח: 

    בניין מנהלה, שלב א' – 6 כיתות אם, מגרש ספורט
    בשנה"ל תש"פ: 2 כיתות א', ב' ו-ג'. 

    כ- 90 תלמידים
בית ספר יסודי צומח – תכנון: אישור בינוי שלב ב' +.

חטיבת ביניים: הוגשה בקשה לבנייה. 



.

מערכת חינוך מעצבת קהילה

מנהיגות
חינוכית
עירונית

מגוונתקהילתית

אתית

חינוך למשמעות

ארגון לומד
ארגון בודק

ערכים ארגוניים



.

דגשים עירוניים: 
פיתוח ההון האנושי ושיפור תהליכי 

הוראה למידה והערכה.

טיפוח וחיזוק המנהיגות החינוכית.

פיתוח חדשנות, יצירתיות ויזמות.

בניית קהילות למידה, עניין ועשייה 
לקידום חינוך איכותי.

הצוות החינוכי  למידה והישגים



.

עיר מחנכת למשמעות
אני מחוברת למציאות שלי :

לשאיפות שלי
לתחומי העניין שלי

אני מחובר להוויה הפנימית שלי
איך המציאות משפיעה עלי ואיך אני יכולה להשפיע עליה
הבנה עמוקה ב-4 מעגלים: עצמי, מקומי, לאומי וגלובלי

תחושה של טעם

עיר אקדמיה

תכנון רשותי

תפיסה חינוכית



.

בית ספר יסודי – 
ברוח מונטסורי

 בניית זהות מוסדית
 למידה חדשנית

 "שבירת קירות"
 קהילתיות

מעורבות תושבים
התמונה להמחשה בלבד

בית חינוך שרונה



.

ליווי נרחב לצוותים החינוכיים: החל מגיל 3.

התאמת תכניות הלימודים בגנים לחדשנות בחינוך.
תהליכי למידה מתפתחים וארוכי טווח ברוח תהליכי 

פדגוגיה מוטת עתיד. 

2 גנים לגילאי 3-4. 

גן אחד לגילאי 3.

3 גנים לגילאי 4-5. 

גני ילדים



.

ְלַהְתוֹות
ְלַהְתוֹות

ֹום
ִליז

ֹום
ִליז

ְלַאְפֵשר
ְלַאְפֵשר
ַהְשָרָאה ְלעֹוֵרר

ַהְשָרָאה ְלעֹוֵרר



.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה
מנכ"ל: בני סעד



.

עקרונות להקמת שכונה חדשה
מקורות המימון לביצוע התשתיות השכונה:

רשות מקרקעי ישראל

יזמים

היטלי אגרות פיתוח 



.

מה בוצע בתחום התשתיות
הערות עלות במלש"ח נושא

כולל רצועה צפונית 44 פריצת דרכים ותשתית ראשונית

17 מובל ניקוז

צפון מערב השכונה 2.5 קיר אקוסטי

בביצוע 5 הקמת פארק

ע"פ רשימה מצורפת 4 פיתוח סופי

70 סה"כ עד היום



.

פאמפטרקפארק מרכזי



.

השקעה במוסדות חינוך וציבור בשכונת
היקף הפרויקט צפוי –שם הפרויקט

מיליון ₪  
השתתפות העירייה –

מיליון ₪ 

9.22.6הקמת אולם ספורט 

9.54.3הקמת 6 כיתות גן 

22.58.2הקמת בי"ס יסודי  

5.42.3הקמת 4 כיתות גן – התחלת תכנון 

2.32.3הקמת בית כנסת – התחלת תכנון 

48.919.7סה"כ 



.



.

תשתיות שנותרו לביצוע
עלות שם הפרויקטמס"ד 

במלש"ח 
לוח זמנים

דצמ-1719פארק מרכזי ריאה ירוקה1
דצמ-219גינה ציבורית ברחוב צבעוני2
אוק-119פאמטרק 3
בתכנון לאחר הפאמטרק 1גינת כלבים4
אוג-0.519מדרכה ליד גנ"י 5
ספט-0.819מדרכה ליד אפריקה ישראל6
ספט-0.519כביש ליד אפריקה ישראל 7
אוג-0.319מדרכה ליד אשדר8
לאחר גמר פיתוח מלא של כל רחוב10רחובות קטנים9

עם התקדמות הרחובות הקטנים10שצפי"ם היקפיים10
מכרז של נת"י במחצית שנייה של 2020 מחלף ינוב11



.

הנדסת תשתיות ותחבורה ציבורית 
מנהלת: מלי שדה



.

תחבורה ציבורית



.

אגף שפ"ע - שיפור פני העיר
מנהל: אבר אלון



.

המחלקות הכפופות לאגף שפ"ע
 מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

 הפיקוח העירוני
 המוקד העירוני

 מחלקת גינון

מחלקת אחזקה
רישוי ועידוד עסקים

חשמל
וטרינר רשותי



.

שרותי ניקיון
פינוי אשפה ביתית 

פינוי גזם ופסולת גושית 
ניקיון רחובות



.

ניקיון שטחים פתוחים
העירייה דרשה מבעלי הקרקעות שטרם החלו 

בבניה לבצע ניקיון.
במקומות שלא בוצע ניקיון, העירייה מבצעת 

ומחייבת את בעלי הקרקע בעלות הניקיון.

רוב השטחים הציבוריים שטרם הפיתוח נוקו 
וגודרו ע"י אגף שפ"ע.



.

גינון 
הגינון בשכונה מתבצע בשלבים על ידי החברה 

הכלכלית ובתום תקופת אחריות הקבלן, הטיפול 
עובר לטיפול אגל שפ"ע.

כיום רק חלק מהגינון נמסר לתחזוקת אגף שפ"ע 
שמבצעת תחזוקה במקום. 



.

מיחזור  
מתוכננים שני מרכזי מיחזור 

שיאפשרו מיחזור של קרטונים, 
פלסטיק, טקסטיל, זכוכית ועוד.

כיום מוצבים 5 מכולות פתוחות 
לאיסוף קרטונים.



.

בכל מתחם מגורים קיימת פינת מחזור המשמשת 
לאיסוף פסולת גושית וגזם.

אגף שפ"ע נמצא בתהליך הכנת תוכנית אב לטיפול 
בפסולת לסוגיה בכול העיר.

ברחובות הראשיים יותקנו בתקופה הקרובה 
פחי אשפה ומתקנים לאיסוף צואת כלבים.



.

מרכז קהילתי עירוני
מנכ"ל: אילן חכמו



.

פעילות המרכז
אולם הספורט: חוגים: מחול, ספורט, 
אומנויות לחימה סל/רשת/קרקע/עף.

שלוחה)ביה"ס(: חוגי אומנות, קונסרבטוריון, פ. נוער, העשרה.
צהרונים תש"ף: 3 גני ילדים + בתי"ס ) טרם נקבע מספר כיתות(.

מעונות יום: הוגשו קולות קוראים להקמת מעון יום + ק.ק לתכנון מעון נוסף.
אירועים קהילתיים: מתקיימים לכלל תושבי העיר. 



.

מחלקת בטחון
קב"ט: ירון חוכיימה



.

מחלקת בטחון
שיטור עירוני - אכיפת עבירות איכות חיים, אלימות ופעילות אנטי 

חברתית להגברת תחושת הבטחון )בעיקר סד"צ(.
מצלמות אבטחה.

אבטחת מוסדות חינוך.
התנדבות ליחידת סע"ר.

התנדבות למשמר אזרחי.
הקמת משמר שכונה.

התגייסות למכלולי העירייה בחירום.



.

אגף לשירותים חברתיים
מנהל: אלברט מור



.

האגף לשירותים חברתיים מפתח מענים לכל 
התושבים, מפעיל תכניות ומתכנן שירותים 

לאוכלוסיה על רצף הגילאים מגיל לידה 
ועד גיל זהב.



.

תחנה לטיפול זוגי 



.

מרכז לגיל הרך  



.

  הגיל השלישי



.

תוכניות נוספות: 
תוכנית לקידום בני נוער

מועדונית הדר לילדים
קידום תעסוקה לצעירים בשילוב 

הקמת מרכז צעירים



.

שלכם במלוא ההערכה 
והמחויבות !

שושי כחלון כידור
ראש העירייה

ומנהלי האגפים


