
 
 
 

 בת, תשפ"בט
 2021דצמבר,  

 לכבוד
  גולשים ותושבים נכבדים

 
 שלום רב,

 
 2022תקציב המועצה לשנת תוכנית העבודה והנדון: 

 
 בליווי דברי הסבר מפורטים. 2022לשנת רצ"ב לפניכם הצעת תקציב המועצה 

 
בתקופה זו תרגלנו את המערכות השונות של שנתיים. כלאורך אותנו  המלוומגפת הקורונה 

לתנאים המועצה המועצה בעבודה בחרום ובתנאי אי וודאות, התאמנו כל הזמן את פעילויות 
שכנו במתן שרותי חדשים, המ מוסדות חינוך, פתחנו משפחות חדשותהמשתנים, קלטנו מאות 

הגל השלישי  ךעם שו הליבה והקפדנו להמשיך ולפתח את היישוב וליזום פעילויות חדשות.
 .התושבים 8,000בחודש האחרון חצינו לראשונה את רף . החזרנו לפעילות מלא

 
כולל ה חדש ולם ספורטאפתחנו  :בחודשים האחרוניםהושלמו ים שתכננו חשובפרויקטים 

בית ספר שלב ב' של  את לסנוכ, הקמנו ואחדשים וחדרי חוגים מקומות 400 זירת כדורסל עם
 . בשכונות הותיקות בד בבד עם השקעה השכונות החדשותהמשכנו את פיתוח ו "רימון"
 

הכניסות הסדרת פרויקטים מרכזיים נמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים ויסתיימו השנה: 
העוברים בלב  של חברת החשמל עליוןקווי המתח הוהעתקת  5613בכביש  והיציאות לפרדסיה

 . 4היישוב אל מחוץ לפרדסיה מעבר לכביש 
 

דרוכים אנו ממתינים . יתחילו בשבועות הקרובים התרבות החדש מרכזהבנייה של עבודות 
להקמת שלב , "רימון"שלב ג' של בי"ס בניית ומוכנים מייד עם קבלת תיקצוב משרד החינוך ל

 .בשכונת "הדר השרון" גני ילדים חדשיםלהקמת ו דשהחעל יסודי הספר הבית א' של 
 

בשיתוף עם החברה  המרכז הקהילתי החדשהחל לפעול ביישוב  2021בחודש אוגוסט 
רותים ימוכיחה את עצמה כמוצלחת ומביאה לגידול ולגיוון השכבר למתנ"סים. הפעלת המרכז 

ם חדישים, הרחבת מסגרות ו לרבות פעילויות תרבות מגוונות, היצע של חוגיהמוצעים לתושבינ
הנגשת השירותים, שימוש בפלטפורמות דיגיטליות בד בבד עם הצהרונים והקייטנות, כל זאת 

 .והשרות חתירה מתמדת לשיפור האיכותמתקדמות ו
 

. המועצה ממשיכה בשכונות החדשות יח"ד חדשות 100בשנה הקרובה אנו צופים איכלוס של 
במסגרת זו אנו עורכים שינויים  ם לגידול האוכלוסיה.בהיערכותה להתאים את היקף השירותי

 חוברת התקציב משלימים את הרחבת בניין המועצה.בימים אלה במצבת כוח האדם ו
מביאה בחשבון את כלל הפעילויות  ,שהיא פרי עבודה של כל מחלקות המועצה שלפניכם

 והשינויים.
 

יחד  וי המשימות והשגת היעדים.אני מודה לחברי המועצה ולעובדיה על שיתוף הפעולה במיל
 נמשיך ונפעל לטובת שגשוגה של פרדסיה.

 בברכה,                
 

 טל גורקי 
 ראש המועצה                                                                                                                

 ראש המועצה                                                                                                                 
                     

 
 


