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תושבי פרדסיה היקרים
אותה  הופך  אשר  תהליך  של  בעיצומו  נמצאת  פרדסיה 
ובעלת  מגוונת  גילאית  רב  אוכלוסייה  בעלת  יותר,  למודרנית 
מנעד רחב יותר של שירותים אשר יינתנו בתוך הישוב. יחד עם 
זאת, תמיד נקפיד לשמור על אופייה הכפרי, הירוק והקהילתי 
שנים  מספר  בעוד  הצמיחה,  תהליך  של  בסופו  פרדסיה.  של 
תימנה פרדסיה קצת יותר מ- 10,000 תושבים. זהו מספר בעל 
חשיבות הן מבחינת היכולת של המועצה להתנהל כלכלית והן 

מבחינת היכולת להתמודד עם איום איחוד הרשויות.
מעת  להאיר  הראוי  מן  אך  בעיצומה  נמצאת  העשייה  אמנם 

לעת נקודות מרכזיות.

תחבורה וכניסות/יציאות לישוב
אני נשאל רבות על נושא התחבורה, נוכח גידול האוכלוסייה הצפוי והגידול במספר כלי הרכב 

הנעים בכבישים. סוגיה זו אכן מעסיקה אותנו מאוד ולהלן תמונת המצב:
על פי התכנון יהיו 4 כניסות ויציאות מוסדרות ובטוחות לפרדסיה:

• מרחוב התהילה לכביש 5613  - מתוכנן בצומת מעגל תנועה )ביצוע – תוך שנתיים(.	
• מרחוב בן גוריון לכביש 5613 - מתוכנן בצומת רמזור )ביצוע – תוך שנתיים(.	
• יציאה מזרחית שתתחבר מסוף שד' ניסים, דרך הפרדס למעגל תנועה שמתוכנן ביציאה 	

המזרחית ביותר של צור משה. יציאה זו תחליף את היציאה הקיימת)בשלבי תכנון(.
• יציאה מערבית שתוביל דרך כביש שרות לכביש 4 לכיוון צפון ותאפשר כניסה מכביש 4 	

מכיוון דרום )ביצוע – בחומש הקרוב(.
כמו כן, מתוכנן מחלף בצומת פרדסיה אשר אמור להקל את ההשתלבות לכביש 4.

והן היציאה המערבית הינם חלק מפרויקט לאומי שנקרא תת"ל 43 שמטרתו  הן המחלף 
שדרוג ומחלוף כביש 4 מרעננה ועד חדרה. הקטע של פרדסיה מתוכנן ומתוקצב ע"י חברת 

"נתיבי ישראל" לביצוע כבר בחומש הקרוב.
כביש נוסף שאמור להשפיע עלינו לטובה ונמצא כבר כעת בביצוע הוא כביש 562 שמחבר 
בין כביש 57 לאזור תל מונד. כביש זה אמור להסיט דרומה תנועה שעוברת דרכנו ובנוסף 

לקצר את הדרך לכביש 6.

השכונות החדשות
השרון"  "נופי  בשכונת  בפנינו.  שעומד  מאוד  גדול  אתגר  הינו  החדשות  השכונות  פיתוח 
מתגוררות כבר כ- 100 משפחות חדשות ובימים אלה ניתנו היתרי בניה ל- 60 יחידות דיור 
נוספות. בשכונה הצפונית מתקדמות עבודות פיתוח התשתיות בקצב מהיר. הפארק, בגודל 
של כ- 23 דונם, קורם עור וגידים והוא אמור להיפתח לקראת קיץ 2018. 324 יחידות דיור 
כבר שווקו ויחלו להיבנות במהלך הקיץ הקרוב וזאת מתוך כ- 950 יחידות דיור המתוכננות 
בשכונה. מרכז מסחרי חדש נמצא בהליכי תכנון. אנחנו נמצאים בשלבים אחרונים של תכנון 
זו  בשכונה  כזכור,   .2019 בספטמבר  להיפתח  אמור  כיתות, אשר   21 בן  צומח,  יסודי  בי"ס 

מתוכננים גם בי"ס על יסודי, אולמות ספורט, מרכז תרבות, מרכז תעסוקה ודיור מוגן. 

העלייה במדד הכלכלי חברתי מאשכול 6 ל – 8 וההשלכות התקציביות
חברתי  הכלכלי  במדד  הישוב  עליית  הינו  אלו  בימים  עוברים  אנו  אותו  נוסף  אתגר 
והשתפרנו,  שעלינו  לדעת  מאוד  משמח  זה  אחד  מצד  אומנם,   .8 לאשכול   6 מאשכול 
של  ומשמעותית  גדולה  ירידה  בשל  פשוטות  לא  תקציביות  השלכות  לכך  יש  אולם 
מקומיות  רשויות  לפרדסיה.  המוקצים  הממשלה  בתקציבי  בשנה  שקלים  מיליוני 
חמור.                                                                                                                                  למשבר  נקלעו  המצב,  עם  להתמודד  השכילו  ולא  דומה  אירוע  שעברו 
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פרדסיה
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ונידרש להחלטות כאלה גם בעתיד. אנו מתמודדים עם  נדרשנו לקבל החלטות לא קלות 
האחרונה  בשנה  שביצענו  חסכון  מהלכי  סדרת  דעת.  ובשיקול  באחריות  באומץ,  המשבר 
סייעו לנו מאוד. לדוגמא: חסכנו 400 אלף ₪ לשנה במעבר לתאורת לד וחסכנו 150 אלף₪ 
בתקציב  שקלים  אלפי  מאות  גם  קיצצנו  הכדורגל.  במגרש  סינטטי  לדשא  במעבר  לשנה 
המועצה וזאת מבלי לפגוע בליבת העשייה - בחינוך ובחזות הישוב. זו תקופה לא פשוטה 

שבה אנו מתנהלים בחסכנות וביד קפוצה.

שינויי כוח אדם במועצה ובישוב
בחודשים הקרובים יחולו שינויים במספר תפקידים בכירים במועצה ובישוב:

• עזרא רייבי, מנהל אגף הנדסה ותשתיות פורש מתפקידו בקיץ הקרוב. במסגרת הליכי 	
מכרז פומבי שניהלנו, נבחר לתפקיד משה כץ אשר ינהל את האגף ששמו ישונה לאגף 
התפעול. כץ, איש צבא קבע לשעבר, מילא במשך 10 שנים תפקיד דומה בישוב אחר. 

בחודש יוני תחל החפיפה בין בעלי התפקידים.
• ברוריה גולדנברג, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, סיימה את תפקידה. במכרז 	

שקיימנו נבחרה לתפקיד עו"ס רונית אייזנשטדט, בעלת ניסיון רב בתחום.
• תפקידה 	 את  מסיימת  האחרונות,  השנים  ב–13  "תפוז"  בי"ס  מנהלת  פורטנוי,  דלית 

בקיץ. משרד החינוך נערך למכרז, יחד אתנו, למינוי מנהל/ת חדש/ה.

אני מנצל את ההזדמנות להודות לכל הפורשים והפורשות על עבודתם המקצועית והמסורה 
למען תושבי פרדסיה ולקידום הישוב.

מליאת המועצה
לאחרונה היו מספר שינויים במליאת המועצה:

שרון  את  הקואליציוני  ההסכם  ע"פ  והחליפה  המועצה  ראש  לסגנית  נבחרה  תעסה  טל 
 חוילי אשר שימש בתפקיד בשנתיים האחרונות. שרון חזר לתפקד כחבר מועצה מן המניין. 
לאופוזיציה.  שעבר  יפת  תומר  במקום  המועצה  ראש  סגן  לתפקיד  נבחר  כהן   ויקטור 
גילת ברכר, מ"מ וסגנית ראש המועצה, נבחרה גם ליו"ר ועדת תרבות. ספי בר ניב החליפה 
כחברת מועצה את עו"ד טל נחומסון, אשר פרש בשל מעבר לישוב אחר, והיא תכהן כיו"ר 

ועדת ביקורת. תודתנו לטל על תרומתו לעבודת המועצה בשלוש וחצי השנים האחרונות.

אני מבקש להודות לכל חברי המועצה, העושים מלאכתם בהתנדבות מלאה, על תרומתם 
ימיני, המכהן כחבר מועצה, על שיתוף  ופעילותם למען הציבור. אני מודה במיוחד ליצחק 
עובדי  של  התגייסותם  את  לטובה  לציין  הראוי  מן  הישוב.  קידום  לטובת  הפורה  הפעולה 

המועצה למשימות הרבות ולהודות להם מקרב לב.

אנחנו כאן בשבילכם תושבי פרדסיה. נמשיך לעשות מאמצים גדולים כדי לשפר את השרות 
לתושב, נמשיך לעבוד קשה כדי להצעיד את הישוב קדימה לפסגות חדשות.

שלכם ובשבילכם,

טל גורקי

ראש  המועצה
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נופי השרון
בשכונה מתגוררות כבר כ- 100 משפחות חדשות. אושרו היתרי בניה ל- 60 משפחות 

נוספות.  

העבודות לפיתוח התשתיות בשכונה החדשה בצפון פרדסיה נמצאות בעיצומן
324 יחידות דיור סיימו הליך של מכרז ויחלו להבנות בקיץ. בשכונה מתוכננים גם: בית 
ספר יסודי נוסף, בי"ס על יסודי, אולמות ספורט, מרכז תרבות, מרכז תעסוקה ודיור מוגן.  
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העבודות להקמת הפארק החדש
פנאי  מתקני  ספורט,  מגרשי  יהיו:   בפארק  בעיצומן.  נמצאות  דונם,   23 של  שטח  על 

וספורט, מדשאות, מתקני שעשועים, במה מרכזית, מזרקה, ספסלים, פרגולות ועוד.   

אושרה התוכנית להעתקת קווי המתח העליון מרחוב התהילה אל ממערב לכביש 4 
הוועדה לקידום תשתיות לאומיות אישרה את התוכנית להעתקת קווי המתח. מדובר 
בתהליך ארוך הכולל המשך הפעילות מול חברת חשמל לקידום העתקת הקווים בפועל.  



פיתוח תשתיות והשכונות החדשות
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טיילת חדשה
בוצעה טיילת חדשה בשכונת נופי השרון.  

הקמת גן שעשועים חדש
הוקם גן שעשועים חדש - "גן המרווה" בשכונת נופי השרון.
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הותקנו תאורות LED בישוב
התקנת תאורת LED בכל הישוב הובילה לחסכון ניכר באנרגיה ולחסכון כספי של כ-400 

אלף ₪ בשנה.  

גינת הכלבים שודרגה
נוספו מתקנים וספסלים, נסלל שביל, נשתלו עצים והגדרות הוגבהו.



פיתוח תשתיות והשכונות החדשות
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הקמת מגרש חניה חדש
הוקם מגרש חניה זמני מאחורי מבנה הדואר החדש. לאחר הקמת גן ילדים נוסף במקום, 

יושלם המגרש באספלט לטובת באי הספרייה, הגנים, הדואר והציבור הרחב. 

הוספת תחנות טיפת חלב חדשות
נפתחו תחנות טיפת חלב חדשות של שירותי בריאות כלכלית וקופת חולים לאומית.



פרדסיה
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עבודת שדרוג ואחזקה במגרש המיניפיץ' 
בוצעו עבודת שדרוג ואחזקה במגרש המיניפיץ' ובכלל זה  החלפה של הדשא הסינטטי.  

שידרוג מגרש הכדורגל
הדשא הסינטטי שדרג את רמת המגרש והוביל לחסכון כספי של כ-150 אלף ₪ בשנה.



חינוך, נוער וצעירים
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לימוד משותף-בתי ספר מתחברים ללמידה
תוכנית במסגרתה התקיימה למידה משותפת בין  תלמידי שכבת כיתות ה' בבית הספר 

"תפוז" עם תלמידי בית הספר "אלסאלאם" בקלנסואה.

הורחבה פעילות מרכז הלמידה
הפעילות הורחבה כך שמתקיימת בו גם בסדנת מוכנות לכיתה א'. זאת בנוסף ללימודים 

המתקיימים בכל מקצועות הלימוד, עבור תלמידי היסודי.
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נחנכו שני גני ילדים  בשכונת נופי השרון
עלות הקמתם: כ-2.5 מיליון ₪. בקרוב נחל בבניית גן נוסף ברחוב הברוש.

סדר פסח
נערך סדר פסח לכל תלמידי בית הספר "תפוז".



בני הנוער שלנו - פעילות יחידת הנוער ותנועות הנוער
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תנועות הנוער
והוא עומד על  גידול משמעותי במספר החניכים בתנועות הנוער,  גם בשנת 2017 חל 

כ-400 בני נוער.  

ביקור בני נוער בעיר פירזן בגרמניה
בני נוער מפרדסיה ביקרו בעיר פירזן, העיר התאומה של פרדסיה בגרמניה.
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אות הפעיל המצטיין של מחוז מרכז
שי טננבאום, תלמידת כיתה י"ב מפרדסיה ומרכזת צעירה בצופים, זכתה באות הפעיל 

המצטיין של מחוז מרכז במשרד החינוך.

מפגש בני נוער עם בוגי יעלון
בני נוער מפרדסיה נפגשו בישוב עם שר הבטחון והרמטכ"ל לשעבר משה )בוגי( יעלון 

לשיחה אודות השירות הצבאי.



בני הנוער שלנו - פעילות יחידת הנוער ותנועות הנוער
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תרבות ואירועים בקהילה
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חגיגות יום העצמאות 
 

יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
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טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

מסורת של קבלת שבת 
החלה מסורת של קבלות שבת לאנשים עם צרכים מיוחדים תושבי פרדסיה.



תרבות ואירועים בקהילה
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פרדסיה נגלית לעין 
עד כה תועדו שבעה אלבומי משפחות ושניים נוספים בהכנה. המעוניינים באלבום, או 

להצטרף למתנדבים בפרויקט, מוזמנים לפנות אל יעקב ליבנה 052-2643662.

זוכרים את שחר
כ-1,500 איש השתתפו במרוץ המסורתי, השלישי, לזכרו של שחר תעשה ז"ל. 
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חגיגות ומסיבות פורים 
נערכו חגיגות ומסיבות פורים לכל הגילאים - ובשיאם העדלאידע המסורתית. 

מסיבת פורים לתושבים עם צרכים מיוחדים 
התקיימה מסיבת פורים לתושבי פרדסיה והאזור עם צרכים מיוחדים, בארגון הוועדה 

למעמד האישה.



תרבות ואירועים בקהילה
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רביעי בצוותא
הרצאה מרתקת ומפגש חברתי, בימי  רביעי בבוקר, אחת לחודש.

יום המעשים הטובים

בני הנוער אספו מצרכים וארגנו חבילות לחיילים תושבי פרדסיה.
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מסיבת חנוכה מקפיצה למבוגרים 

שרים בציבור בספריית "בית טלי"



איכות הסביבה וחזות הישוב
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מתקני מחזור
הוקם מתחם מתקני מחזור לפסולת לסוגיה ברחוב התהילה.

מתקני מחזור נייר
הוחלפו כל מתקני המחזור לנייר בישוב.
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חמישה כוכבי יופי לפרדסיה 
המועצה זכתה שוב בחמישה כוכבי יופי - הציון המקסימלי בתחרות "קריה יפה ומקיימת 

בישראל".

פינוי פסולת וגרוטאות 
בוצע פינוי פסולת וגרוטאות במתחמים בכניסה המזרחית וברחוב שבזי.



בטחון

24

יחידת הסער - יחידת  המתנדבים לשעת חירום
היחידה מבצעת תרגולת רציפה לפינוי וחילוץ נפגעים בשעת חירום. 

להצטרפות: רוני עופרי, טל: 050-6286327

סיירת הורים
הורחבה פעילות סיירת הורים.לפרטים והצטרפות: תמיר מוצרפי-רכז סיירת הורים, 

.muzrafy@hotmail.com. :טל. 052-5688332 , דוא"ל
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בפרדסיה מתנדבים למשמר האזרחי
לפרטים והצטרפות - קב"ט המועצה חגי יאסו, טל: 052-2781713 

או לציון עוקב, טל: 052-2217804.  

פרדסיה ממעוף הציפור 



מינהל והוקרה
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אות יקיר פרדסיה
משה שגב זכה באות יקיר פרדסיה, על פעילותו הענפה בקהילה.

פרדסיה מדורגת גבוה במדד הסוציואקנומי של הרשויות המקומיות
פרדסיה מדורגת במקום ה- 233 מתוך 255 )הגבוה ביותר( במדד הסוציו אקונומי של 

הרשויות המקומיות. קפצנו מאשכול 6 לאשכול 8.
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פרס על ניהול תקין 
המובחר  במועדון  נכללת  המועצה  למועצה.  השנה  גם  הוענק  תקין  ניהול  על  פרס 

והמצומצם של רשויות מקומיות יציבות.

תעודת הוקרה על פעילות למען תושבים עם צרכים מיוחדים
המועצה קיבלה תעודת הוקרה על פעילותה למען תושבים עם צרכים מיוחדים מפרדסיה 

והאזור. 



חפשו אותנו 

בפייסבוק   

מוקד המועצה
מהסלולר חייגו: 8946399 - 09

מטלפון נייח חייגו: 108

chantal@pardesia.muni.il
www.pardesia.muni.il

חג שבועות 
שמח 

לתושבי פרדסיה  
ולכל בית ישראל




