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דבר ראש המועצה
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תושבי פרדסיה היקרים,
זה מוגש לכם סיכום תמציתי של עשיית המועצה  במידעון 

במהלך השנה האחרונה וכן, תכניות לעתיד.

פרדסיה נמצאת בתנופת פיתוח גדולה. בשכונה המערבית, 
כ–150  האחרונות  השנים  בשלוש  נקלטו  השרון",  "נופי 
בניה  בשלבי  נמצאות  יח"ד  כ–50  ועוד  חדשות  משפחות 

שונים.

בשכונה הצפונית, "הדר השרון", אנו נערכים לקליטת כ–300 
משפחות חדשות בין החודשים אוגוסט לדצמבר 2019. זהו אתגר משמעותי ליישוב ולמועצה. 
פרדסיה המונה כיום כ – 6,700 תושבים, תימנה בעוד שנה כ- 8,000 תושבים. בסוף תהליך 
ההרחבה, בעוד כ–5 שנים,  יתגוררו בפרדסיה כ–11,000 תושבים. זהו עדיין מספר נמוך ביחס 
לרשויות המקומיות בסביבתנו, אשר התכניות שלהן מדברות על עשרות אלפי תושבים בכל 

ישוב.

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

טובה יותר.

אם כן, אלה האתגרים המשמעותיים העומדים בפנינו בשנים הקרובות:

תחבורה
והיציאות" מפרדסיה. הכנו תכנית  בהמשך החוברת תימצאו את תכנית "ארבע הכניסות 
לשדרוג כביש 5613. ביורוקרטיה מסורבלת בחברת "נתיבי  וגייסנו תקציב של 17 מיליון ₪ 
ישראל" מעכבת את אישור התכנית במשך זמן רב. בימים אלה אנחנו בתהליכים אחרונים 

של אישור התכניות. מיד עם קבלת האישור נצא למכרזים ולביצוע. 

בנוסף וללא קשר, יש התקדמות בפרויקט שדרוג והרחבת כביש 4 והקמת מחלף פרדסיה. 
חברת "נתיבי ישראל", האחראית על תכנון וביצוע הפרויקט, החלה בהליך של תפיסת חזקה 
על הקרקע. התחלת הביצוע מתוכננת לשנת 2020. במקביל, אני פועל ביחד עם ראשי רשויות 
נוספים מהסביבה, בפורום אזורי, לקידום נושא התחבורה הציבורית ושבילי אופניים באזור. 

חינוך
סיימנו תהליך ארוך ומקצועי לבחירת גוף פדגוגי מלווה למערכת החינוך בפרדסיה. החברה 
החברה תפעל,  מר אסף שדה.  בהובלת  למידה אפקטיבית"   – "מתודיקה  הינה  שנבחרה 
ביחד עם גורמי החינוך בישוב, לשדרוג המערכת ולהפיכתה לרלבנטית ומותאמת לאתגרי 

המאה ה–21.

ב-1 בספטמבר 2019, ייפתח שלב א' של בי"ס יסודי נוסף בפרדסיה בשכונה החדשה. ביה"ס, 
הנמצא בשלבי בנייה מתקדמים, ימנה בשנה הראשונה 3-4 כיתות בלבד. בשנים שלאחר 
מכן יתמלאו השורות והוא צפוי להכיל 14 – 21 כיתות. בביה"ס נבנה גם אולם התעמלות קטן 
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פרדסיה
צומחת

טל גורקי

ראש  המועצה

חג פסח שמח וכשר 

אשר ישרת את הקהילה בשעות שאחרי הלימודים.

בשנה הקרובה צפוי להיפתח לפחות גן ילדים נוסף אחד לגילאי 3 – 4 וייתכן שאפילו שניים.

ב–1 בספטמבר 2021,  צפוי להיפתח בפרדסיה בי"ס על יסודי צומח, שש – שנתי, מכיתה 
ז' – י"ב. החל ממועד זה, תלמידי פרדסיה אשר יסיימו את כיתה ו' ימשיכו ללמוד כאן בישוב 
ולא ב"דרור". הפרידה מבי"ס "דרור" תהיה הדרגתית ועל פי התכנון, מי שהתחיל את לימודיו 
משרד  הנהלת  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  התקבלה  ההחלטה  ב"דרור".  יסיים  גם  ב"דרור", 
החינוך ועם מועצה אזורית "לב השרון", מתוך הבנה ש"דרור", המונה כבר היום 13-14 כיתות 

בשכבה, לא יוכל להכיל את הגידול במספר התלמידים של פרדסיה.

אנו נערכים כעת לתכנון ובניית בית הספר ולחבירה לרשת חינוך על יסודי שתלווה אותנו 
בתהליך.

מבני ציבור
בשבועות הקרובים נתחיל בבניית אולם ספורט נוסף בישוב. באולם יהיו 400 מקומות ישיבה 
וכן חדרי ספח גדולים אשר ישמשו לחוגים, לאומנויות לחימה ולסטודיו למחול. בנוסף, אנחנו 

מתחילים בתכנון מרכז תרבות חדש אשר יכיל, בין השאר, גם אולם גדול לאירועים. 

מבני מסחר ותעסוקה
לתעסוקה  מגרש  על  ישראל  מקרקעי  רשות  שקיימה  במכרז  זכתה  בע"מ  לסר  מ.  חברת 
למיון  וממוחשב  נקי  מודרני,  מפעל  במקום  להקים  מתכוונת  החברה  הישוב.  מערב  בצפון 
ביצים בגודל של 10,000 מ"ר ובסמוך להקים שטחים נוספים למסחר ותעסוקה. אנו רואים 

במפעל הזה עוגן להמשך פיתוח שטחי מסחר ותעסוקה בסמוך. 

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.



חינוך - בית הספר "תפוז" 
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"תנו לגדול על שקט"
פרדסיה הצטרפה למיזם החינוכי שמטרותיו  - לדחות ככל האפשר את רכישת הטלפון 
החכם עבור התלמידים וללמדם התנהלות נכונה ובטוחה לצד לקיחת פסק זמן מהנייד.

שישי מחוץ לקופסא 
מידי יום שישי התלמידים  לומדים  בקורסי בחירה ותוך כדי משחק, במקום יום לימודים 

רגיל. 
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פרדסיה
צומחת

תכנית סינגולרית לשכבת ה'
תכנית מהפכנית ומתקדמת, אשר מעניקה לתלמידים ידע מעשי בתחומי חיים שונים 

ומרתקים באמצעות מפגשים עם מרצים וחברות מהשורה הראשונה. 

גינה אקולוגית
שיתוף פעולה בין אומנות ולימודים בגינה האקולוגית מוביל ליצירת תוצרים מדהימים 

שניתן לראות בגינה האקולוגית. 



חינוך, נוער וצעירים
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ממשיכים לצמוח
תנועות הנוער נמצאות בצמיחה בעקבות השקעת המועצה. כיום נוטלים חלק בתנועות 

הנוער כ-420 חניכים.

קייטנת "ניצנים בחופשה"
בחופשות החנוכה החלה לפעול בפרדסיה קייטנת "ניצנים בחופשה" לילדי הגנים ועד 

כיתה ג'. הקייטנה הינה בעלות של 150-170 ש"ח בלבד ונטלו בה חלק - 220 ילדים. 
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פרדסיה
צומחת

התקיימו הרצאות במסגרת היחידה למאבק בסמים ואלכוהול
מתבגרים, סמים ומצבי סיכון, לעזור בלי לחפור, טלפונים חכמים לילדים - האם זה חכם 

ועוד.

קורסים חדשים לבני הנוער
פעילות ערכית וחינוכית - הכנה לצה"ל ואימוני כדורגל שבועיים.



חינוך - בינוי
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 בית הספר היסודי החדש ייפתח בראשון בספטמבר 2019. המבנה מתוכנן בסגנון כפרי יכיל 
21 כיתות מגן חובה עד כיתה ו'. כמו כן ייבנו בו אולם ספורט קטן, מעבדות, חדרים ללימוד 

דיפרנציאלי ומרחבי למידה. בבית הספר תהיה חצר מרכזית והגגות יהיו סולאריים. 
עלות הקמתו כ-24 מיליון ₪.   

הקמת בי"ס יסודי חדש
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פרדסיה
צומחת

גן ילדים חדש יפתח בראשון בספטמבר במתחם הגנים ברחוב החרצית/ברוש
בנוסף החלה בניית גן ילדים נוסף בנופי השרון. עלות בניית שני הגנים כ-2.6 מיליון ₪. 

בשנים האחרונות  הוקמו  שישה גני ילדים חדשים בישוב.

בוצעה הצללת מתקני משחקים בגן השקמה



פרדסיה מתחדשת - הפארק החדש
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הבריכה האקולוגית

האמפי החדש - ייחנך בקיץ הקרוב



כל מילה מיותרת. ניתן לתמונות לדבר
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פרדסיה
צומחת

מתקני משחק

מגרשי הספורט



פרדסיה מתחדשת - שכונות חדשות ותשתיות
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שכונת "הדר השרון"
עד סוף השנה תושלם בנייה ויאוכלסו כ-300 יחידות דיור, מתוך 950 יחידות דיור. 

שכונת "נופי השרון"
נמשכת הבנייה והאכלוס המואץ. עד כה אוכלסו 130 בתים ו-50 בתים נוספים בבניה. 
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פרדסיה
צומחת

טיילת חדשה
הוקמה טיילת חדשה בצד המערבי של הישוב. בטיילת תאורה, מסלול הליכה ופיתוח 

נופי ובנוסף היא משמשת כסוללה נגד רעשים מכביש 4. עלות 2 מיליון ₪. 

מגרש חנייה חדש
פיתוח מגרש חנייה חדש לשימוש באי הדואר, הספרייה ומתחם הגנים.



תרבות ואירועים בקהילה
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נחנך מרכז קהילתי לשירותים חברתיים 
מועדון  גם  ובהמשך  לוותיקים  מועדון  הישוב:  של  שונות  אוכלוסיות  משמש  המרכז 

לבוגרים עם צרכים מיוחדים, מרכז לטיפול במשפחות, סדנאות ועוד.

המרכז למחול הציג הצגה חדשה "עליסה בארץ הפלאות" 
ההצגה הוצגה בפני אולם מלא וגדוש מפה לפה. הפקה מושקעת ויפה משולבת מצגת 

תמונות מתוך הסיפור ופירוטכניקה. 



פרדסיה
צומחת
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עלתה הצגת הנשים "מבעד לחור המנעול" של קבוצת תאטרון הנשים בישוב

סדרות ההרצאות והטיולים מתקיימות בהצלחה ובביקוש רב
בינהן: קפה ורוח, רביעי בצוותא, חוג למיטיבי לכת, שני בשניים והסלון הגיאוגרפי.



תרבות ואירועים בקהילה
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החלו  מפגשי ריקוד לנשים ומפגשי ריקודי שנות ה-60

החלה סדרה חדשה של מוסיקה בהשתתפות אמנים
הראשון בסדרה: אורי בנאי שסיפר על בני המשפחה המוכשרת.



פרדסיה
צומחת
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אהרון פררה בחגיגת ט"ו בשבט למבוגרים במסיבה שמחה ובמגוון שירים וסיפורים

יום האישה
התקיים אירוע מוצלח מאד ורב משתתפות לרגל יום האישה - עם הסטנדאפיסטית 

נחצ'ה.



18

תרבות ואירועים בקהילה

חגיגות וארועים בפורים. פרדסיה צהלה ושמחה.



ביטחון וחירום
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פרדסיה
בתנופה איכות סביבה
פרדסיה
צומחת

המועצה זכתה בחמישה כוכבי  יופי בתחרות קריה יפה של ישראל יפה - גם השנה 

פריסה של מיכלים למחזור מתכת
הושלמה  פריסה של מכלים למחזור מתכת, המשלימים קשת רחבה של תחומי מחזור. 

כיום קיימים בפרדסיה 14 מוקדי מחזור.

העתקת קווי המתח העליון מרחוב התהילה אל ממערב לכביש 4
המועצה אישרה השתתפות כספית  במימון העתקת קווי המתח העליון מרחוב התהילה 
4. עלות הפרויקט כולו כ- 33 מיליון ₪, המועצה תשתתף ב- 1.62  אל ממערב לכביש 
מיליון ₪ בלבד וכל השאר ימומן ע"י רשות מקרקעי ישראל וחברת החשמל. כעת מכינה 
לביצוע.  ומתחילה בתהליך קבלת האישורים  חברת חשמל את התוכניות המפורטות 

הצפי של חברת חשמל לתחילת העבודות בשטח הינו: תחילת 2020.



פתרונות תחבורה - יציאות וכניסות מהיישוב 
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הצפויים  התחבורה  פתרונות  את  נוספת  פעם  מפרסמים  אנו  רבים  תושבים  לבקשת 
לפרדסיה. בוצע תכנון עתידי בתחום התחבורה בישוב בדגש על הכניסות והיציאות מהישוב. 
התכנון נעשה מתוך ראיה לטווח ארוך,  20 שנה קדימה. על פי התכנון המוסכם יהיו לפרדסיה  
4 כניסות ויציאות מוסדרות ובטוחות. עם מימוש התכניות הללו בשנים הקרובות, היציאות 

והכניסות מפרדסיה יהיו בטוחות יותר ונוחות יותר. 

הרחבת כביש 5613 והסדרת היציאות והכניסות מרח' בן גוריון ומרח' התהילה: לצערנו חל 
עיכוב ביצוע הפרויקט בשל בירוקרטיה רבה של חברת "נתיבי ישראל". המועצה קבלה לצורך 

ביצוע הפרויקט כ-17 מיליון ₪, אנו מקווים מאד כי כבר במהלך שנת 2019 יחל הביצוע.

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



פרדסיה
בתנופה
פרדסיה
צומחת
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ביטחון וחירום

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

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

.muzrafy@hotmail.com :טל. 052-5688332 | דוא"ל

נרשמה ירידה משמעותית בעבירות הרכוש בפרדסיה בשנת 2018, הן באופן 
יחסי לשנים קודמות והן ביחס לישובי הסביבה.

מתנדבות  בהשתתפות  בחירום  אוכלוסייה  מערך  של  הדרכה  התקיימה 
ומתנדבים והחל קורס ריענון לעזרה ראשונה לצוות החירום היישובי. בקרוב אף 

יתקיים קורס משמעותי נוסף - התמודדות עם אירוע רב נפגעים.
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חפשו אותנו 

בפייסבוק   

מוקד המועצה
מהסלולר חייגו: 8946399 - 09

מטלפון נייח חייגו: 108

chantal@pardesia.muni.il

www.pardesia.muni.il

an
at

sh
em

er
.co

.il 
ב:

צו
עי

חג פסח כשר
לתושבי פרדסיה ולכל בית ישראל

 ושמח




