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פרדסיה
בתנופה

תושבי פרדסיה היקרים,
סיימנו בימים אלה ארבע שנות כהונה של הקדנציה הנוכחית. 
המועצה  עשיית  של  תמציתי  סיכום  לכם  מוגש  זה  במידעון 
בחצי שנה האחרונה וכן, תכניות לעתיד. בשל מגבלות החלות 
עלינו בתקופת בחירות, זהו המידעון המודפס האחרון שנפיץ 

בשנה הקרובה.

שנים  כמותה  ידעה  שלא  פיתוח  בתנופת  נמצאת  פרדסיה 
רבות. בשכונות החדשות, המערבית והצפונית, אנו מממשיכים 

בהכנת התשתיות לבניית בתים חדשים וקליטת משפחות חדשות. פרדסיה מונה כיום 6,600 
יהיו בישוב כ-11,000 תושבים. זהו  כאשר בסוף תהליך האכלוס, בעוד כ- 5-7 שנים,  נפש, 
על  מדברות  שלהן   התכניות  אשר  בסביבה  המקומיות  לרשויות  ביחס  נמוך  מספר  עדיין 

עשרות אלפי תושבים בכל ישוב.

גודל הישוב המתוכנן יאפשר לנו לשמור על ישוב בעל אופי כפרי, ירוק וקהילתי, דבר שיהיה 
נדיר בעתיד במרכז הארץ. בנוסף לכך, הגדלת מספר התושבים ושטחי המסחר והתעסוקה 
הציבור.  כלל  את  שתשרת  יותר  יעילה  כלכלית  התנהלות  לנו  יאפשרו  לישוב,  שיתווספו 
מהלך זה אף יעמיד אותנו במקום שיאפשר לנו להתמודד עם איום איחוד הרשויות בצורה 

טובה יותר.

עומדים לפנינו אתגרים משמעותיים בשנים הקרובות ואנו נערכים אליהם באופן מסודר.

בשנה הקרובה, שנת 2018, נתמקד בנושאים הבאים:

• סיום בניית הפארק החדש ופתיחתו לציבור.	

• התחלת הבנייה של בית הספר היסודי הנוסף, שיכלול גם אולם ספורט קטן.	

• תכנון מרכז חדש לתרבות ולחוגים.	

• תכנון אולם ספורט חדש בן 400 מקומות.	

• בכניסות 	 טיפול  ובמיוחד  פרדסיה  באזור   5613 כביש  לשדרוג  העבודות  ביצוע  תחילת 
וביציאות מרחוב בן גוריון ורחוב התהילה.

פרדסיה. תושבי  כל  את  כמובן  ישרתו  החדשות  בשכונות  שיוקמו  הציבוריים  המתקנים 
מתמקדים בטיפוח וחידוש הקיים. רק כדוגמאות: בימים  במקביל לעבודות הפיתוח אנחנו 
אלה נכנס לעבודה קבלן גינון חדש אשר הצבנו לו למטרה להביא לשיפור רמת הגינון, נצבעו 
כל עמודי התאורה בישוב, במהלך הקיץ בוצעו שיפוצים נרחבים בבית ספר "תפוז" ובאולם 

הספורט ובקיץ הבא נשלים את  שדרוג בית הספר.

יחד עם זאת, עם כל החשיבות שיש לתת לנושאים הפיזיים, סדר העדיפויות שלנו הוא קודם 
בהמשך  תקראו  הללו  בתחומים  הפעילות  מן  חלק  על  וקהילה.  תרבות  נוער,  חינוך,   – כל 
המידעון. אתן רק דוגמא אחת למפעל חשוב שהקמנו לפני כשנתיים – מרכז הלמידה הפועל 
בשעות אחר הצהריים ונותן את האפשרות לכל תלמיד בפרדסיה בחינוך היסודי, לקדם את 
יותר. לא מעט תלמידים נעזרו בפרויקט הזה כדי להשתפר  וכישוריו למקום גבוה  יכולותיו 

ולקבל כלים חדשים.

טל גורקי

ראש  המועצה

שלכם ובשבילכם,

למרות הקיצוץ הגדול, בהיקף של 2 מיליון ₪ בשנה, בתקציב משרד הפנים למועצה, בשל 
העלייה של פרדסיה במדד הכלכלי חברתי מאשכול 6 לאשכול 8, הצלחנו לשמור ואף לשפר 
רמת השרות ללא צורך בהעלאת ארנונה. אנחנו מצליחים לעשות זאת בזכות פעולות חיסכון 
לגייס כספים  ביכולת  ויצירתיות  ואחראי של ההוצאות  ניהול קפדני  משמעותיות שנקטנו, 

לטובת הישוב.

)לפי  פרדסיה  תושבי  לסטודנטים  מעניקים  שאנו  העידוד  מלגות  את  נחזיר  אף  השנה 
קריטריונים שיפורסמו( וזאת, בנוסף למלגות פר"ח המוגדלות שכבר הפכו לדבר מובן מאליו.

המועצה,  עובדי  של  והמסירות  הסיוע  ללא  מתאפשרת  הייתה  לא  הגדולה  העשייה  כל 
רבות,  ומשקיעים  מלאה  בהתנדבות  הפועלים  המועצה,  חברי  וכמובן  הרבים  המתנדבים 

ממרצם ומזמנם, לקידום פרדסיה. על כך מגיעה להם תודה גדולה!

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



השכונה החדשה: מחזון למציאות
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פרדסיה
בתנופה

מתוכן  שווקו,  כבר  אשר  יחידות   320 ייבנו  הראשון  בשלב  דיור.  יחידות   963 ייבנו   בשכונה 
268 יחידות במסגרת מחיר למשתכן. בחלקן כבר נחתמו חוזי רכישה, בחלקן ייחתמו בקרוב 

ובחלק מהפרויקטים כבר ניתנו היתרי בניה, 

הקמת פארק גדול

75 מבין הזוכים ב"מחיר למשתכן" הינם בני פרדסיה. מדובר ברשות המקומית הראשונה 
באזור, בה זכו בני המקום בדירות במסגרת "מחיר למשתכן". 

במסגרת השכונה יוקמו:

מרכזי מסחר ותעסוקה
מרכז מסחרי על שטח של כ-9,000 מ"ר ומרכז תעסוקה על שטח של כ-30,000 מ"ר. 

לרשות.  נוספות  והכנסות  לתושבים  תעסוקה  מקומות  יספקו  והתעסוקה  המסחר  מרכזי 
השטח של המרכז המסחרי שייך לגורם פרטי שהחל לתכנן אותו. השטח של מרכז התעסוקה 

ייצא למכרז בתקופה הקרובה על ידי רשות מקרקעי ישראל .

בית התרבות והחוגים
במהלך שנת 2018 יחל תכנון בית תרבות וחוגים יישובי.

בנוסף יוקמו בשכונה: 
בית ספר יסודי נוסף, בית ספר על יסודי, אולם ספורט חדש, בית דיור מוגן, גני ילדים נוספים, 

מעון יום ובית כנסת.

וכושר, מדשאות,  דונם, הכולל מגרשי ספורט, מתקני פנאי   23 הפארק מוקם בשטח של 
לכ-2500  ובמת אירועים מרכזית עם מקום  נוי אקולוגית  לילדים, בריכת  מתקני משחקים 

איש. מועד סיום משוער: קיץ 2018.

עד כה  בוצעו בשכונה החדשה עבודות תשתית למים, ביוב, ניקוז וחשמל וכבר הוחל בסלילת 
הגשמים  מי  כל  את  שינקז  ראשי  ניקוז  צינור  התקנת  החלה  כן  כמו  ומדרכות.  כבישים 
מפרדסיה לנחל אביחיל )מעבר לכביש 4(. עד היום חלק ניכר ממי הניקוז של פרדסיה זרמו 

לשדות שבצפון היישוב.

תכנית הפארק והסביבה

הדמייה של מתקני המשחקים בפארק
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הקהילה  את  המייצגים  אלמנטים  הטמעת  תוך  העתיד  אל  מבט  עם  מתוכנן  הספר  בית 
הכפרית הייחודית לפרדסיה. המבנה מתוכנן בסגנון כפרי בן קומה אחת ויכיל 21 כיתות מגן 
חובה עד כיתה ו'. בבית הספר תהיה חצר מרכזית ועל הגגות יהיו מתקנים סולאריים כחלק 

מעקרונות השמירה על הסביבה. 

בפארק.  המוצע  מהשפע  ייהנו  והתלמידים  החדש  לפארק  בסמוך  ימוקם  הספר   בית 
כמו כן ייבנו בו:  אולם ספורט קטן, חדרים ללימוד דיפרנציאלי ומרחבי למידה. עלות הקמתו 
כ-23 מיליון ₪ - הרוב במימון משרד החינוך. מועד משוער לפתיחת שלב א': ספטמבר 2019.

כלל  בראייה  החדש  ביה"ס  של  הפדגוגית  התפיסה  לגיבוש  מקצועי  צוות  פועל  במועצה 
יישובית.

הקמת בי"ס יסודי חדש
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שנת לימודים מוצלחת
1270 תלמידי פרדסיה החלו את שנת הלימודים בבתי הספר והגנים. מדובר בעלייה של 

40 תלמידים לעומת השנה שעברה, וזאת בשל הצטרפות תושבים חדשים ליישוב.

מנהלת חדשה בבית הספר "תפוז"
לילך חגי, בעלת ניסיון חינוכי וניהולי רב, נבחרה לתפקיד. נאחל לה בהצלחה! 
אנו מודים למנהלת היוצאת: דלית פורטנוי, על תרומתה לחינוך ילדי פרדסיה.

הישגים  לבני הנוער בפרדסיה
96.9% מהבנים ו-95.4% מהבנות התגייסו לצה"ל, נתון מהגבוהים בארץ. גם אחוז הזכאים 

לבגרות גבוה מאוד ועומד על 88.5% בכללי ו 93.4% בביה"ס דרור.

משקיעים בתנועות הנוער
המועצה מציבה את  ובני נוער החלו את שנת הפעילות בתנועות הנוער.  כ-400 ילדים 

ההשקעה בתנועות הנוער בסדר עדיפויות גבוה ונרשמה עלייה במספר החניכים.
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צהרונים מוזלים
פרדסיה הצטרפה לתכנית סבסוד הצהרונים של הממשלה - עלות שהות בצהרון 935 & 

לחודש, ילדי כיתות א'-ב' 785 &. 

בית הספר של החופש הגדול
תלמידי כיתות ג' הצטרפו לתלמידי כיתות א-ב בתכנית וזכו אף הם לקייטנה בעלות של 

300 & בלבד.

שיפוצי קיץ
בוצעו שיפוצים מקיפים במוסדות חינוך, בהם: שדרוג הפרקט באולם הספורט, הרחבת 

כיתות בחטיבה הצעירה ושיפוץ מרבית חדרי השירותים בבית הספר "תפוז". 

מקימים גני ילדים
הוקמו ארבעה גני ילדים חדשים. בשנתיים הקרובות יוקמו שני גנים נוספים - הראשון 

ייבנה ב-2018, ברחוב החרצית/הברוש. עלות הקמת כל אחד מהגנים 1.3 מיליון ₪. 
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חילופי נוער
פעילות  וערכו  בישוב  התארחו  פרדסיה,  של  התאומה  העיר   - פירזן  מהעיר  נוער  בני 

ערכית וטיולים עם בני נוער מהישוב.

אומרים לא לסמים ואלכוהול
הפנינג כן לספורט ולא לסמים בהשתתפות מאות ילדים, בני נוער והורים.

הותקנו מתקני מחזור לקרטון ברחבי הישוב

פרדסיה יפהפיה!
המועצה זכתה באות המיוחד של 100 כוכבי יופי על זכייה בתואר הגבוה ביותר - חמישה 

כוכבי יופי בתחרות קריה יפה בישראל במשך עשרים שנים ברציפות.

איכות סביבה



תרבות ואירועים בקהילה
פרדסיה
בתנופה

1415

1700 איש השתתפו במרוץ המסורתי לזכר שחר תעשה ז"ל
תודה לצוות המארגן בראשות זיו רן.

ספורט הנשים בתנופה
נפתחו קבוצות חדשות של כדורשת נשים ושל כדורגל נשים.

מירי מסיקה - הופעה מדהימה לסיום אירועי הקיץ

הרמת כוסית לראש השנה עם קובי אשרת במועדון הנוער



תרבות ואירועים בקהילה
פרדסיה
בתנופה

1617

הרצאות בנושאים מרתקים ומגוונים בתדירות גבוהה
קפה ורוח, שני נשי, הסלון הגיאוגרפי ורביעי בצוותא.

טיולים ברחבי הארץ 

פעילויות קיץ חם לילדים ולכל המשפחה  בגן הבנים 

ערב הצדעה לבנות גיל הזהב בארגון "הוועדה למעמד האישה"
וכן נופש לבני גיל הזהב בים המלח ובחמי געש.



פיתוח ותחזוקת תשתיות
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שכונת  "נופי השרון"
נמצאות  נוספות  וכ-60  מאוכלסות  כבר  זו  בשכונה  דיור  יחידות  ממאה  למעלה 

בתהליך בנייה. בסך הכל צפויות לקום בשכונה זו 280 יחידות דיור.  

טיילת מערבית לאורך הסוללה
בקרוב תחל סלילת טיילת להולכי רגל ואופניים בין הרחובות הסיגלית לסייפן. במסגרת 

זו יבוצע גינון הסוללה המפרידה מכביש 4.  

נצבעו כל עמודי התאורה בישוב

קו מתח גבוה 
הממשלה אישרה את התכנית להעתקת קווי המתח העליון מרחוב התהילה אל מעבר 
הפרויקט  להקמת  התקציבי  המתווה  לבניית  תהליך  מתקיים  אלה  בימים   .4 לכביש 

שעלותו כ-30 מיליון ₪.  



פתרונות תחבורה - יציאות וכניסות מהיישוב 
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בוצע תכנון עתידי בתחום התחבורה בישוב בדגש על הכניסות והיציאות מהישוב. התכנון 
נעשה מתוך ראיה לטווח ארוך, 20 שנה קדימה. 

מימוש  עם  ובטוחות.  מוסדרות  ויציאות  כניסות   4 לפרדסיה  יהיו  המוסכם  התכנון  פי  על 
התכניות הללו בשנים הקרובות, היציאות והכניסות מפרדסיה יהיו בטוחות יותר ונוחות יותר. 

היציאות  והסדרת   5613 כביש  פרויקט הרחבת  ביצוע  יתחיל  הנוכחית,  עוד במהלך השנה 
והכניסות מרחוב בן גוריון ומרחוב התהילה.

על פי הודעת משרד התחבורה ביצוע מחלף פרדסיה 
החדש אמור לצאת לביצוע תוך שנתיים.

מרחוב התהילה לכביש 5613  |  מס' 5 במפה
מתוכנן בצומת מעגל תנועה עם שני מסלולים )ביצוע תוך שנה(.

מרחוב בן גוריון לכביש 5613  |  מס' 4 במפה
מתוכננת צומת מרומזרת עם מסלול מועדף ליוצאים ימינה מפרדסיה 

)ביצוע תוך שנה(. 

יציאה מזרחית מפרדסיה  |  מס' 1 במפה
של  הפרדס  דרך  ניסים,  שדרות  מסוף  שתתחבר  מזרחית  יציאה 
מהדרין למעגל תנועה שמתוכנן ביציאה המזרחית ביותר של צור משה 
)ע"י בי"ס בכר רוסו(. יציאה זו תחליף את היציאה הקיימת הנמצאת 

על יד מהדרין, שתיסגר. התכנית נמצאת בשלבי תכנון.

יציאה מערבית חדשה  |  מס' 7 במפה
יציאה מערבית חדשה שתוביל דרך כביש שרות לכביש 4 לכיוון צפון 

ותאפשר כניסה מכביש 4 מכיוון דרום )ביצוע בחומש הקרוב(.

הכניסות והיציאות העתידיות



מינהל והוקרה
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פרדסיה
בתנופה ביטחון וחירום

פרס ניהול תקין
שעמדה  לאחר  הפנים  משרד  של  תקין  לניהול  בפרס  השנה  גם  זכתה  המועצה 
בקריטריונים רבים ובהם: סדרי עבודה ומינהל, יעילות כספית וביצועי תקציב, ניהול ההון 

האנושי, הערכות לשעת חירום ורישוי עסקים. 

תקציב המועצה
כ-39  הוא  התקציב  גובה   .2018 לשנת  המועצה  תקציב  את  אישרה  המועצה  מליאת 

מיליון ש"ח לפעילות השוטפת וכ-61 מיליון ₪ לתקציבי הפיתוח. 

יש לציין כי על אף הקיצוץ החד במענקי האיזון שמעניק משרד הפנים למועצה – בשיעור 
 ,8 6 לאשכול  סוציו-אקונומי  כתוצאה מעלייתה של פרדסיה מאשכול   ₪ מיליון   2 של 
תשמר רמת השירותים הגבוהה בכל התחומים ובכלל זה: חינוך, חינוך בלתי פורמאלי, 
תרבות, ניקיון וחזות הישוב, בטחון ועוד. יש לציין כי בשנת 2018 נכלל בתקציב גם סעיף 
מילגות העידוד לסטודנטים, בנוסף למילגות המוענקות לסטודנטים המתנדבים בקהילה. 

היכולת לשמר ואף לשפר את רמת השירות נובעת ממהלכי התייעלות וחיסכון שביצעה 
המועצה בשנים האחרונות.

במהלך השנה  כך  בישוב תמשך,  התנופה  כי  היא  אף  הפיתוח מעידה  תכנית תקציב 
יימשך פיתוחן של השכונות החדשות – השכונה הצפונית ונופי השרון וכן יוקמו וישודרגו 

תשתיות ומבני ציבור בישוב הוותיק. 

התנדבו למשמר האזרחי
לפרטים והצטרפות: קב"ט המועצה חגי יאסו, טל: 052-2781713  

או לציון עוקב, טל:  052-2217804

סיירת הורים
הצטרפו לפעילות סיירת הורים. לפרטים והצטרפות: תמיר מוצרפי - רכז הסיירת

.muzrafy@hotmail.com :טל. 052-568832 | דוא"ל

נרשמה ירידה בעבירות הרכוש בפרדסיה בשנת 2017, הן באופן יחסי לשנים 
קודמות והן ביחס לישובי הסביבה.

המועצה הוסיפה סייר לצוות הביטחון היישובי המסייר בשעות אחר הצהריים 
והערב. 

נערך קורס עזרה ראשונה בו השתתפו כ-20 תושבים. מבין משתתפי הקורס 
הוקם צוות עזרה ראשונה בחירום. 

נפגעים  לפינוי  תרגול  ערכה  המועצה  של  ראשוני(  עזרה  )סיוע  סע"ר  יחידת 
בשיתוף עם פיקוד העורף. ביחידה כ-20 מתנדבים מהיישוב. 

היחידה מגייסת מתנדבים נוספים. לפרטים: רוני עופרי: 050-6286327

הוחלפה חברת השמירה. החברה החדשה הינה "ניב ביטחון". 



איכות חיים
פרדסיה בתנופה

חפשו אותנו 

בפייסבוק   

מוקד המועצה
מהסלולר חייגו: 8946399 - 09

מטלפון נייח חייגו: 108

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