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 פרדסיהמקומית מועצה 
 איכות חיים       פרדסיה בתנופה



 גני ילדים

 .נבנו ונחנכו ארבעה מבנים חדשים לגני הילדים-

 .שודרגו גני הילדים הקיימים-

 (.  הקטנת הצפיפות בגנים)גן הפקאן  –נפתח גן ילדים חדש -

יושמה מדיניות סייעת שנייה והוכנו כללים חדשים למספר  -
 .הסייעות בגנים

 .מתקיימות הכשרות קבועות של הסייעות-

מעון היום הועבר לניהול עמותה המתמחה בתחום והונהגה  -
 .מדיניות של מתן הנחות לזכאים

 

 שינויים בתחום החינוך



 "תפוז"ס "בי/ חינוך יסודי
 

 לצורך "תפוז" ס"בי וליווי ייעוץ של שנתי רב תהליך בעיצומו נמצא-
 .ספרי הבית האקלים ושיפור העצמתו

 .הספר בבית חדשה מנהלת ושולבה נקלטה-
 ."מנגנת שכבה" פרוייקט הלימודים לתוכנית הוכנס-
 .ניכר בשיעור שופרו ב"המיצ ציוני-
 .'ו-'א כתות לילדי צ"אחה בשעות למידה מרכז הוקם-
 .לימודית לחצר והפכה שודרגה ס"בביה מערבית-הצפון החצר-
 .המועצה י"ע תוגברו הספר בבית ההוראה שעות-
 ',ג-'א כיתות לתלמידי "הגדול החופש של ס"בי" קייטנת הונהגה-

 .בלבד ₪ 300 של בעלות
 ₪ 935-ו 785 של למחיר ,איכותם על שמירה תוך ,צהרוניםה הוזלו-

 .לחודש
 

 שינויים בתחום החינוך



 החינוך העל יסודי

 

 ".דרור"הודק הקשר הפדגוגי עם הנהלת קריית חינוך -

מתלמידי פרדסיה   93.26%סיימו , ו"בשנת הלימודים תשע-
 .88.5% –ממוצע כלל היישוב . זכאות לבגרותעם " דרור"ב

שאינם באזורי מיפוי   תלמידי חוץההשתתפות בשכר הלימוד של -
 .בשנה ₪ 1,250 -ל 25%-הוגדלה ב

 של בני ובנות פרדסיה הוא בין הגבוהים בארץל "הגיוס לצהשיעור -
 (.לרבות שיעורי המתגייסים לשרות משמעותי)

 

 שינויים בתחום החינוך



 כללי

המגדירה את החזון החינוכי  , תוכנית אב לחינוךהושלמה הכנת -
 .וקצב בניית מבני חינוך חדשים ביישוב בשנים הקרובות

 .2018בשנת ביישוב ובנייתו תחל ס יסודי חדש "ביהסתיים תכנון -

 (.  גני ילדים חדשים 6כ "בסה)אושרו להקמה גני ילדים חדשים שני -

בית ספר על הועדה העליונה של משרד החינוך אישרה הקמת -
 .חדש בפרדסיהשנתי -שש יסודי

ס היסודי החדש "של ביההתפיסה הפדגוגית הוקם צוות לגיבוש -
 .בראייה כלל יישובית

 שינויים בתחום החינוך



 .עדיפות והעצמה של תחום הנוער ביישוב, מתן דגש-

תקן מדריך נוער הוגדל  , מחדש צוות יחידת הנוער במועצה אוייש-
 .במיוחד בחודשי הקיץ, והורחב היקף הפעילותמלאה למשרה 

 .תנועות הנוערהוגדל שיתוף הפעולה עם -

 -ל) 50%-מ בלמעלההוגדלה ההשקעה הכספית בתנועות הנוער -

 (.בשנה ₪ 155,000

 .פירזןעם העיר התאומה משלחות נוער חודשה התוכנית לחילופי -

 .הצופיםנחנך המבנה החדש של שבט -

 .שופץ עקיבא-בנישודרג וסניף העובד והלומד קן הנוער -

 שינויים בתחום הנוער



 

 .  לראשונה נקבע תקציב שנתי לתחום הצעירים-

, של עמק חפרמרכז הצעירים נחתם הסכם לשיתוף פעולה מלא עם -
 .המעניק הטבות בתחומים מגוונים לאוכלוסיית הצעירים

  ₪ 50,000-מ) 44% -ב, ח"כולל פר, לסטודנטים המילגותהוגדל תקציב -

 (.2018בתקציב  ₪ 72,000 -ל 2013בשנת 

 ₪ 6,700של  מילגות 15המעניק  ח"פר פרוייקטנחתם הסכם עם -
הכולל  המילגותכך שהיקף , לסטודנטים המתנדבים בקהילה

 (.170%גידול של . )₪ 135,000 -המחולק ביישוב מגיע ל

 שינויים בתחום הצעירים



 .לספורטאב  תוכניתהסתיימה הכנתה של -
 .משולבים בפארק החדשמגרשי ספורט הוחל בהקמת -
 ₪מיליון  2-בעלות של יותר מלדשא סינתטי מגרש הכדורגל שודרג -

 (.חיסכון ניכר בעלויות אחזקה שוטפות)
 .פטנקההוגדלה התמיכה לתחום -
הוסדרה מערכת היחסים בין מועצת ההימורים לאגודת הכדורסל  -

 .והוקמה עמותת כדורסל  חדשה ביישוב
 .בעונת הקיץ למשפחות צעירות שאינן מנויות לקאנטריהוזלו הכניסות -
שדרוג הציוד ושיפוץ המקלחות בקאנטרי , חדר הכושרהרחבת  פרוייקט-

 .נמצא בעיצומו
 ".ל"המרוץ לזכרו של שחר תעשה ז" -החלה מסורת קהילתית-
על פי   –במגרשי הספורט הפתוחים ביישוב הסלים והשערים הוחלפו כל -

 .התקנים החדשים
 .באולם הספורטשופץ בצורה יסודית הפרקט -

 

 שינויים בתחום הספורט        



 .₪אלפי  240 -ל 200 -מ, 20% -תקציב התרבות הוגדל ב-

והתקציב השוטף של  ספרייהקירוי הפטיו ב פרוייקטנחנך -
 .הספרייה הוגדל

 (.בשיתוף מפעל הפיס)מרכזי אירוע קיץ חודשה המסורת של -

 (.בשיתוף עם יד בן צבי" )ישראל נגלית לעין" פרוייקטהחל -

 .וטיולי תושבים" שני נשי", "רביעי בצוותא"החלה פעילות של -

 ". קפה ורוח"הורחבה פעילות מועדון הרצאות האיכות -

 .מסורת ישראלהורחבה פעילות התרבות בזיקה ל-

 .ולפעוטותוהצגות לילדים " זמן סיפור"הורחבה מאוד פעילות -

 שינויים בתחום התרבות



 .ס"א במחלקת הרווחה ברבע משרת עו"כהוגדל תקן -

 .למחלקת הרווחהמנהלת חדשה הושלמה בהצלחה קליטת -

 (.חומרה ותוכנה)במחלקת הרווחה  המיחשובשודרג מערך -

י מתנדבת המגייסת ומלווה  "תוגברה ע התנדבותיחידת ה-
 .מתנדבים

פעילות מתנדבות  בועדה –למעמד האישה הוגדל תקציב הועדה -
הן בתחום העזרה ההדדית בקהילה והן בקידום נושאים  , רבות

 .הקשורים למעמד האישה

 שינויים בתחום הרווחה וההתנדבות



 .אלקטרוניים חדשים שלטיםהוקמו שני -

 .של המועצה כמקור מידע עדכני הפייסבוקהורחב השימוש בדף -

 .לשירותים שוניםרישום מקוון לרבות , של המועצה שודרג והונגשאתר האינטרנט -

 .חדשה תופעל בשבועות הקרוביםאפליקציה עירונית -

 .לציבור מידעוןשופרה מתכונת ה-

 .החיצוני נמצא בתהליכי החלפההמוקד העירוני -

 .תוגבר כוח האדם בסניף. מרווח ונגיש, גדול, חדש דוארהוקם סניף -

ובחזרה   נתניהלתחנת הרכבת בו תחנה המרכזיתהורחבה התחבורה הציבורית ל-
 .נסיעות ביום לכל כיוון 20 -ל

 :התווספו שני קווי אוטובוסים חדשים מפרדסיה-

 .לאזור התעשייה פולג – 13קו *  

 .ישיר לתחנת רכבת בית יהושע -  14קו *  

 .לבני נוער בקיץ" לילה-קווי" בפרוייקטפרדסיה שולבה -

 .תחנות אוטובוס חדשות 3הוקמו -

 .המועצה הדתיתהועמד מבנה נפרד לטובת -

 .ד"המועצובוצע פיתוח סביבתי בשיתוף בבית העלמין הושלמה סככת הספדים -

 תחום הקהילה והשירות לציבור



 .במועצה התיפעול לאגף חדש מנהל בהצלחה נקלט-

 הציבוריים מהשטחים כלבים צואת ניקיון תדירות הוכפלה-
 .בשבוע לפעמיים

 תחומי וגיוון לתיגבור "תמיר" מיחזורה תאגיד עם הסכם נחתם-
 .ביישוב המיחזור

 .למיחזור כולל מכרז ויושם פורסם-

 .חדש למקום והועתק שודרג התהילה 'ברח הגדול המיחזור מרכז-

 400,000 של חיסכון) LED לתאורת הוחלפה ביישוב הרחובות תאורת כל-

 .(בשנה ₪

 

 

 שינויים בתחום איכות הסביבה



 

 . בנוסף לרכב הקיים, חדש למחלקת התחזוקה רכבנרכש -

 .עובדים 8 -ל  7-הוגדל מ ניקיוןמספר עובדי ה-

 .עובדים בעונת הקיץ 6 –ל  5 -הוגדל מ גינוןמספר עובדי ה-

הוחל בפיקוח צמוד ומקצועי על עבודת קבלן הגינון לשיפור  -
 .על איכות הגינון בשטחים הציבוריים ושמירה על ניקיונם בקרהה

 .2017הגינון הוחלף החל מחודש דצמבר  קבלן-

 .ברחוב התהילהגינת הכלבים שודרגה -

 ".עלי השרון"בכניסה ל, ירוק ברחוב התהילה בוסתןניטע -

 .מהחצרות הפרטיות בכניסה המזרחית ליישוב מפגעיםפונו ה-

 שינויים בתחום איכות הסביבה



 

 .חדש לשמירה ולאבטחהחוק עזר נחקק -

 .צ והערב"פעילות חברת השמירה ביישוב בשעות אחה תוגברה-

 .למצב חירום( סיוע עצמאי ראשוני) ר"סעותורגלה יחידת הוקמה -

ומרכז ההפעלה  בשעת חירום שודרגה יכולת פעילות המועצה -
 .שופץ

 ."שדות"משטרת תוגבר באופן משמעותי שיתוף הפעולה עם -

לסיור הביטחון השוטף  ( בליסינג)של המועצה רכב חדש הוכנס -
 .ביישוב במקום רכב קבלן

 .בכניסה ליישוב LPR מצלמותהוקם מערך -

 שינויים בתחום הביטחון והחירום



 .היישוב פיתוחרשות מקרקעי ישראל לכולל עם נחתם הסכם -

בפיתוח הכבישים והתשתיות   ₪מיליון  15 -הושקעו עד עתה כ-
נוספים   ₪מיליון  20 -וכ, "השרון-נופי"הציבוריות בשכונת 

 .בשכונה החדשה בצפון היישוב

, ברחוב הברוש פ"שצלתעשה ביחס ' הוסדרה המחלוקת עם משפ-
 .השטח הועבר לשימוש המועצה והוקמו בו גני ילדים וסניף דואר

ומשטחי מתקני המשחקים הושקעו בשדרוג  ₪מאות אלפי -
גם יימשך  הפרוייקט. הבלימה בגנים הציבוריים ברחבי היישוב

 .2018בשנת 

 .ביישוב נצבעו מחדשעמודי התאורה -

 .דונם 23 -גדול בשטח של כפארק יישובי הוחל בהקמת -

 .  עודכנו התעריפים בחוקי העזר לסלילת כבישים ולתיעול-

 תחום הפיתוח והתשתיות



 תחום הפיתוח והתשתיות

,  והסדרת הכניסות לפרדסיה 5613כביש הרחבת  פרוייקטאושר -
 .₪מיליון  15בהיקף של 

הועדה  י "אושרה ע קווי המתח העליוןלהעתקת התוכנית -
מימון של הוסדר . לתשתיות לאומיות ואושררה בהחלטת ממשלה

 .מקרקעי ישראלמרשות  לפרוייקט ₪מיליון  10 -כ

נוספים   60 -כ, אוכלסו" נופי השרון"בבתים חדשים  100 -כ-
 .בבנייה

 75מתוכן , "מחיר למשתכן" פרוייקטשווקו במסגרת דירות  268-
 .ד נוספות"יח 58י "י רמ"בנוסף שווקו ע. לבני המקוםדירות 

ושיפורים נוספים יבוצעו בשנה , ביישובהסדרי התנועה שופרו -
 .הקרובה

 

 

 



 
 2018מתוכננים לשנת  פרוייקטים

 
 

 מקור מימון חיצוני   ₪אלפי     נושאים

 

 (השתתפות בעלים) 1,000  1,000 "נופי השרון"שכונת פיתוח 

 (י והשתתפות בעלים"רמ) 20,000  20,000  148/ 1-3/הצ  ע"תבפיתוח 

 (השתתפות בעלים) 1,000  1,000  א46/1-3/הצ  ע"תבפיתוח 

 1,000 הרחבת חדר הכושר בקאנטרי

 (השתתפות בעלים) 2,000  2,000  פיתוח טיילת נופי השרון

 (בשלב סופי)משרד החינוך   14,000  ס יסודי חדש"בניית בי

 (י"רמ) 15,000  15,000  5613הרחבת כביש 

 2,000  התהילה' שיפור רח

 
 המשך בשקף הבא



   2018מתוכננים לשנת  פרוייקטים

 חיצונימקור מימון    ₪אלפי      נושאים
 

 160 הציבורייםהחלפת מתקני שעשועים בגנים 
 (משרד החינוך) 750  1,420    הקמת גן ילדים

    500   היישובשיפורים בחזות 
    500   חינוך/שיפור מבני ציבור

 400  חינוךשיפוצי קיץ במוסדות 
 100  סיוע להקמת בית כנסת בנוסח אחיד

         100   סיוע להרחבת בית כנסת
 150  שיפורים בהסדרי התנועה ביישוב

   323  "דרור"השקעות בקריית חינוך 
 660  העברה לאיזון מחלקת הנדסה

 655  ייעודייםהיטלים למימון מלוות 
     ------- 
     60,968 
     ==== 

 



 תודה
 הקריאה על   

 ועל תשומת הלב
 
 
 
 
 
 
 


