
מסכמים את שנת 2021

פרדסיה-הבית שלי!
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פרדסיה
צומחת

מערכת החינוך
בית הספר הצומח "רימון" הכפיל את מספר הכיתות, התלמידים ואנשי הצוות. ביה"ס 	 

מונה השנה כ-440 תלמידים ב-16 כיתות )גן חובה עד ה'(. סיימנו השנה את בניית שלב 
ב' של ביה"ס ואנו ממתינים בקוצר רוח לאישור התקציבי ממשרד החינוך לבניית שלב 

ג' ואחרון של בי"ס "רימון".

נפתח גן ילדים נוסף לגילאי טרום חובה: גן "תמר" הממוקם בתוך בי"ס "תפוז". גם כאן 	 
אנחנו ממתינים לתקציב ממשרד החינוך לבניית 2 גנים נוספים, שכבר אושרו, במגרש 
בשנת הלימודים תשפ"ב פועלים בפרדסיה מספר שיא של 15  שמצפון לבי"ס רימון. 

גנים בגיל 6-3.

תושבי פרדסיה היקרים,
שנת 2021 הייתה שנה של התפתחות ושגשוג בישוב. פרדסיה 

הפכה לאחד הישובים המבוקשים ביותר במרכז הארץ.

לנו הקורונה,  הצלחנו לעמוד באתגרים המורכבים שהציבה 
גל אחרי גל, והמשכנו בפיתוח הישוב במלוא התנופה.

לחברי  המועצה,  לעובדי  לב  מקרב  להודות  מבקש  אני 
המועצה, למתנדבים הרבים ולצוותי החינוך היקרים שלנו על 
הסיוע, על המסירות ועל המחויבות העצומה, חרף הקשיים 

הרבים.

הישוב מונה כיום למעלה מ-8,000 תושבים )כ-2,050 בתי אב( כאשר בסיום תהליך ההרחבה, 
יימנה הישוב כ-11,000 תושבים.

גודל הישוב המתוכנן יאפשר לנו לשמור על ישוב בעל אופי כפרי, ירוק וקהילתי, דבר שיהיה 
בעתיד נדיר מאוד במרכז הארץ. זאת, על רקע התוכניות של הישובים העירוניים שסביבנו 

המדברות על עשרות אלפי תושבים בכל ישוב.

השנה נקלטו בישוב כ-200 משפחות חדשות ועוד כ-100 יחידות דיור נמצאות בבניה ויאוכלסו 
בשנה הקרובה. 

בהקשר זה יצוין כי הוקפאו כל היתרי הבניה למגורים בכל החלק המערבי של שכונת "הדר 
השרון", וזאת עד אשר חברת "נתיבי ישראל" תתחיל בפועל את העבודות על מחלף פרדסיה. 
כפי  המחלף,  לבניית  התקציב  את  הקפיא  התחבורה  משרד  אלה,  שורות  לכתיבת  נכון 

שהקפיא את כל התכניות למחלוף כביש 4 לכיוון צפון, ועדיין לא ידוע מתי יופשר התקציב.

בסוף שנת 2020 התבשרנו כי פרדסיה עלתה במדד הסוציואקונומי של הרשויות המקומיות 
9. המשמעות החיובית היא שהתושבים בפרדסיה נמצאים, בממוצע  מאשכול 8 לאשכול 
כמובן, ברמה סוציואקונומית מאוד גבוהה ביחס לכל שאר הרשויות המקומיות, ויש לכך גם 
היא שמשרדי  בעייתית  היותר  הנכסים שלנו. המשמעות  ערך  עליית  על  השלכה מהותית 
הממשלה מסתמכים על מדד זה בעת הקצאת התקציבים ועל כן, כבר כעת, יש לנו אתגרים 

לא פשוטים עם הקצאת המשאבים לפרדסיה.

אלה הנושאים המרכזיים שקידמנו בשנת 2021 והאתגרים העומדים 
בפנינו לקראת שנת 2022:

בית ספר "תפוז" המשיך לפתח תכניות חינוכיות ערכיות ודרכי לימוד חדשניות, בהיותו 	 
בי"ס מוביל במסגרת פרויקט "שביט" של משרד החינוך. בנוסף, ביה"ס עבר שיפוצים 

נרחבים במהלך הקיץ.

בי"ס על יסודי שש שנתי צומח )כיתה ז' עד י"ב(: משרד החינוך הכיר בצורך להקים בי"ס 	 
על יסודי שש שנתי בפרדסיה ולהיפרד מקרית החינוך "דרור". תכניות ביה"ס, המכיל 
6 כיתות בשכבה, אושרו ע"י משרד החינוך ואנו ממתינים כעת לתקצוב בניית שלב א'. 
ההערכה היא שביה"ס יוכל להיפתח כשנתיים לאחר קבלת האישור התקציבי. כשנקבל 

את האישור נוכל לעדכן בלוחות הזמנים.

נפרדנו בסוף השנה מגדעון אחרק, שכיהן כמנהל אגף 	  חילופי מנהלים באגף החינוך: 
החינוך והתרבות במועצה במשך 34 השנים האחרונות, ויצא לגמלאות. כשגדעון החל 
בתפקידו היה בפרדסיה גן ילדים אחד בלבד והוא משאיר אחריו מערכת חינוך ותרבות 
את  ניהלה  אשר  מנוחין,  זיוה  בתפקיד,  החליפה  גדעון  את  לפניה.  הולך  שמה  אשר 

חטיבת הביניים ב"רופין" במשך שנים רבות.

קהילה, חינוך בלתי פורמלי ותרבות
ולהפריד 	  להקים מרכז קהילתי  קיבלנו החלטה אסטרטגית,  הקמת המרכז הקהילתי: 

המועצה.  של  השוטפת  מהפעילות  והתרבות  פורמלי  הבלתי  החינוך  פעילות  כל   את 
חוגים  הבאים:  בתחומים  הפעילויות  מגוון  את  ולשפר  להרחיב  הייתה  המהלך  מטרת 

וספורט, צהרונים, קייטנות, תרבות ופעילות קהילתית. 

העמותה הוקמה, בשיתוף החברה למתנ"סים, במהלך הקיץ האחרון. מונתה לה הנהלה 
ונבחרו יו"ר )גילת ברכר( ומנהלת )לירז ישעיהו פרץ(. גויסו עובדים, נקבע תקציב, נפתח 
חשבון בנק ומשרדי המרכז הקהילתי מוקמו באולם הספורט החדש. מהמטה הממוקם 
בתי  במתקני  פעילויותיו  שלל  את  הקהילתי  המרכז  מפעיל  החדש,  הספורט  באולם 

הספר, בגנים, במתקני הספורט ובאולמות נוספים הפזורים ברחבי הישוב.  

האולם, הממוקם ברחוב דרך האחווה, מצפון לפארק, ישמש בשעות הבוקר את בתי 
הספר ובשעות אחה"צ והערב את הקהילה. באולם הגדול יש 400 מקומות ישיבה והוא 
משמש הן לפעילויות ספורט  והן לפעילויות תרבות. במבנה יש אולמות נוספים אשר 

משמשים לחוגים, לאומנויות לחימה ולסטודיו למחול.

אף 	  ישמש  לפארק, אשר  מרכז התרבות החדש ממערב  בניית  הקרובים תחל  בימים 
הוא את המרכז הקהילתי. המרכז, שגודלו כ-2,000 מ"ר, יכיל אולם הופעות רב תכליתי 
לכ-400 צופים וכן חדרי מוסיקה, תיאטרון, מחול, אומנות, חוגים, מורשת ומזנון. הצפי 

לסיום: אוגוסט 2023.

תחבורה ופיתוח תשתיות
 	 .2022 שנת  במחצית  להסתיים  צפויות  העבודות   :5613 כביש  לשדרוג  העבודות  סיום 

התכנית, שאושרה ע"י "נתיבי ישראל" והמשטרה, כוללת רמזור ביציאה מרחוב בן גוריון, 
מעגל תנועה כפול ביציאה מרחוב התהילה, מעגל תנועה בכניסה המרכזית לצור משה 
ניקוז תת-קרקעי, מערכת  גינון,  )בית החולים(, הרחבת חלק מהכביש, הקמת טיילת, 
תאורה, שבילי אופניים וטיפול בחלק הדרומי של רחוב התהילה. עלות העבודות כ-22 

מיליון ש"ח אשר גייסנו מרשות מקרקעי ישראל וממשרד התחבורה.
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פרדסיה
צומחת המרכז הקהילתי החדש

טל גורקי

ראש  המועצה

שלכם ובשבילכם

הפרויקט 	  את  תכננה  ישראל"  "נתיבי  חברת   :4 כביש  ושדרוג  פרדסיה  מחלף  הקמת 
נוספת  כניסה  תתאפשר  זו  תכנית  במסגרת  ישראל.  ממשלת  עבור  אותו  ומנהלת 
התחבורה  משרד  החליט  תקציביים,  אילוצים  בשל  לצערנו,  מערב.  מכיוון  לפרדסיה 
לדחות בשלב זה את ביצוע הפרויקט כולו, דהיינו מחלוף כביש 4 לכיוון צפון, עד חדרה. 
וכן נתיבי  בשלב זה אושרו לביצוע: גשר עילי לרכבים )מערב - מזרח( בצומת הדסים 
תחבורה ציבורית מצומת פרדסיה דרומה. פירוט התכניות הללו נמצא באתר האינטרנט 

של המועצה, בקישור "אודות המועצה / הרחבת פרדסיה".

סיום הקמת הטיילת הצפונית )מאחורי רחוב הארבל(: עד מחצית שנת 2022 צפוי סיום 	 
הקמת הטיילת הצפונית וגינת הארבל. בגינה יוקמו גם מתקני שעשועים לילדים ומתקני 

כושר.

סיבים אופטיים: המועצה חתמה על הסכם עם חברת "פרטנר" לפריסת סיבים אופטיים 	 
ברשת  יותר  ואיכותית  מהירה  לגלישה  אופציה  לתושבים  לאפשר  מנת  על  בישוב, 
האינטרנט. בינתיים גם חברת "בזק" החלה לפרוס סיבים בישוב בקצב מאוד מהיר וגם 
היא תציע אפשרויות חיבור בקרוב. ההתחברות לרשת של "פרטנר" הינה פרטנית לכל 
בית אב, וכל משפחה תהיה רשאית לעשות את הבחירה שלה. בימים אלה מסיימת 
פרטנר את הקמת חדר התקשורת המרכזי בישוב ובקרוב תחל בפריסת הסיבים. הצפי 

לסיום כל הפרויקט ומתן אפשרות לחיבור: עד מחצית 2022.

מבני מסחר ותעסוקה
"מ.  חברת  הישוב.  של  הצפון-מערבי  בקצה  מצויים  המיועדים  והתעסוקה  המסחר  שטחי 
לסר" בע"מ, אשר זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, חברה לקבוצת הנדל"ן "משולם 
לוינשטיין" לצורך הקמת הפרויקט. בשלב זה הסתיים תכנון המתחם שגודלו כ-30,000 מ"ר 
והפרויקט נמצא לפני קבלת היתרי בניה. התחלת בניית המתחם צפויה עד מחצית שנת 

.2022

העתקת קווי המתח העליון מרח' התהילה
מרחוב  העליון  המתח  קווי  להעתקת  הפרויקט  את  אלה  בימים  מבצעת  חשמל  חברת 
התהילה אל ממערב לכביש 4, בהיקף של כ-33 מיליון ש"ח. הפרויקט מתבצע עפ"י תכניות 
מפורטות שאושרו על ידי הוועדה לתכנון תשתיות לאומיות )הות"ל( כבר בשנת 2017. הצפי 

לסיום הפרויקט: אפריל 2022.

תושבים יקרים, אנחנו כאן בשבילכם, להמשיך ולעשות הכול כדי להצעיד את הישוב לפסגות 
חדשות!

הקמת המרכז הקהילתי החדש
השנה נפתח המרכז הקהילתי פרדסיה שהקמתו מהווה ציון דרך היסטורי ביישוב: כל 
פעילויות החוגים, התרבות, הצהרונים, הקייטנות, האירועים והקהילה עברו מהמועצה 
לאחריות המרכז הקהילתי אשר פועל תחת קורת הגג של החברה למתנ"סים. לתפקיד 
יו"ר המרכז הקהילתי נבחרה סגנית ראש המועצה, גילת ברכר, ולתפקיד מנהלת המרכז 
הקהילתי, נבחרה לירז ישעיהו פרץ. משרדי המרכז הקהילתי ימוקמו בשנתיים הקרובות 
בתוך אולם הספורט החדש ברחוב דרך האחווה ובעוד כשנתיים יעברו למרכז התרבות 

והקהילה שייבנה בצד השני של הכביש.

דרכי התקשרות:

כתובת: רחוב דרך האחווה 6	 

טלפון: 09-9767676	 

 	liraz@pardesia.muni.il :דוא"ל

זמני קבלת קהל: ראשון עד חמישי בין השעות 13:00-10:00 ו-19:00-16:00.	 

 	www.matnaspardesia.org.il :אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי

פייסבוק: מרכז קהילתי פרדסיה	 

 	matnas.pardesia :אינסטגרם

להצטרפות לקבוצת הוואצאפ שילחו הודעה לנייד מספר: 052-5886641.	 
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הופעות בפארק
התקיימו  בפארק.  למופעים  האחרון  בקיץ  חזרנו  הופעות,  ללא  קורונה  תקופת  אחרי 

הופעות של אתניקס, חנן בן ארי, חנן יובל ואורנה דץ.

הרצאות והופעות סטנד-אפ
עם פתיחת אולם הכדורסל החדש ברחוב דרך האחווה, התאפשר להרחיב את הופעות 
הסטנד-אפ וההרצאות. בין מופעי הסטנד-אפ השנה היו אורי חזקיה, שלומי קוריאט, 
יונה קפח וננסי ברנדס וזכינו להרצאות של שירה איסקוב, אור הלר, אדווה דדון, עודד 

מנשה ועדן הראל, ששי קשת ויונה אליאן, דליה מזור, אוהד חמו ורבים נוספים.

להקת אתניקס

שירה איסקובחנן יובלחנן בן ארי

שלומי קוריאט

אורי חזקיה

אוהד חמו
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פעילויות לילדים ולמשפחות
שנה מלאת פעילויות עם הופעות של כוכבי הילדים רינת גבאי, טל מוסרי, אסף אשתר, 
צ'פצ'ולה ומופעי קרקס והצגות ילדים. כמו כן התקיימו פעילויות משפחתיות בפארק 
כמו הפנינג אפטר שבועות, הפנינג שבוע הספר, הצדעה לכוחות הביטחון, יריד חשיפת 

חוגים וקבלת שבת קהילתית.

טל מוסרי

רינת גבאי

אסף אשתרהקוסם מארץ עוץ
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פרדסיה
צומחת חוגים חגים בזמן הקורונה

סטודיו לאומנויות לחימה ונינג'ה

חגים בזמן הקורונה
בשל הקורונה לא ניתן היה לקיים פעילויות המוניות לפורים וליום העצמאות וכדי לתת 
לתושבים אווירת חג, הסתובבו ברחבי פרדסיה רכבי שמחה עם מוסיקת חג ורקדניות. 

התושבים יצאו מהבתים והצטרפו לחגיגה יחד עם השכנים ברחוב. 

חוגים
אחרי תקופת קורונה עם פעילות חוגים לא סדירה, נפתחו השנה החוגים בספטמבר 
אומנויות  מחול,  כגון:  ולבוגרים  לילדים  רבים  בנושאים  מאוד  רחב  מגוון  עם  כסדרם 
עם,  ריקודי  אלקטרוניקה,  סייבר,  כדור,  משחקי  מוסיקה,  אקרובטיקה,  נינג'ה,  לחימה, 

תיאטרון וזמר, עיצוב וחיטוב ועוד.

אקרובטיקהיום העצמאות

הסטודיו למחולכדורשת נשיםפורים
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פרדסיה
צומחת חינוך ונוער

מועדון הנוער
יחידת הנוער פרדסיה אחראית על פעילויות חינוך בלתי פורמליות לבני הנוער בפרדסיה. 
השבוע  ימות  רוב  הפתוח   )17 )הרימון  פיס  הנוער  במועדון  מתקיימות  הפעילויות  רוב 

לפעילות שוטפת.

במהלך השנה האחרונה התקיימו סדנאות, הרצאות ופעילויות פנאי ערכיות וחינוכיות 
ומנהיגות  יזמות, התנדבות  וילדים, קבוצות  הורים  כדורגל  ילדים, קבוצת  כגון פרלמנט 

נוער, ערבי שיא, אירועים קהילתיים והעשרה בנושאים מגוונים הרלבנטיים לבני נוער. 

בחודשי הקיץ התקיימו פעילויות רבות כדוגמת שחייה לילית בקאנטרי פרדסיה, טיולים 
לאטרקציות ולאתרי טבע והתנדבות בקהילה, כאשר בחופשת הקיץ היה מועדון הנוער 

פעיל עד 02:00 בלילה.

שבט הצופים
"שבט לביא", שבט הצופים בפרדסיה המונה כ-350 חניכים וחניכות, פעל השנה בתנאי 
אי ודאות רבים בשל הקורונה. למרות זאת הצליחו חברי השכבה הבוגרת להרים את 
הקיץ  למחנה  יצאו  וכמובן  השבט,  להקמת  שנה   20 במלאת  בפארק,  לביא"  "קרנבל 

המסורתי.

פתיחת גן תמר
השנה נפתח גם גן ילדים חדש, גן "תמר", הממוקם בצמוד לבית הספר תפוז ומיועד 

לגיל 4-3.

פרידה ממנהל אגף החינוך
המועצה נפרדה בשנתיים האחרונות מעובדים ותיקים שפרשו: גדעון אחרק - מנהל אגף 
החינוך והתרבות ב-34 השנים האחרונות ורנה מידן שני - מנהלת מחלקת חוגים וספורט 
ב-24 השנים האחרונות. את גדעון אחרק החליפה בתפקיד זיוה מנוחין אשר ניהלה את 
חטיבת הביניים ברופין. כמו כן פרשו גם הניה מולדובן )גננת 29 שנה בפרדסיה(, צילה 
וולצמן )גננת 28 שנה בפרדסיה(, הסייעות מרים בן אליעזר, שפרה בן ששון ורותי רואש, 
הפסיכולוגיות נוית אופיר ונטלי בן עזרא, מנהלת הספריה גילה קמחי והתברואן ירמי 

יוסף. 



1415

פיתוח ואכלוס שכונות חדשות
פרדסיה
צומחת חינוך

שכונות הדר השרון  ונופי השרון
כ-120  מתוכן  חדשות,  משפחות  כ-450  עתה  כבר  מתגוררות  השרון  הדר  בשכונת 
משפחות עברו לפרדסיה בשנה האחרונה. בשכונת נופי השרון מתגוררות כיום כ-220 

משפחות, מתוכן כ-30 משפחות עברו לפרדסיה בשנה האחרונה.

בית ספר רימון
נחנך שלב ב' של בית ספר רימון הכולל 9 כיתות לימוד חדשות וחצר.

בית ספר תפוז
בבית ספר תפוז בוצעו השנה שיפוצים במהלך הקיץ בכיתות הלימוד ובמעטפת 

החיצונית.

שכונת נופי השרון

שכונת הדר השרון



קהילה ושירותים חברתיים
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פרדסיה
צומחת

המרוץ לזכרו של שחר תעשה
כ-1,800 תושבי פרדסיה בכל הגילאים הגיעו ב-5 בנובמבר למרוץ ולצעדה המסורתית 
המרוץ  ב-2014.  איתן"  "צוק  במבצע  שנפל  פרדסיה,  בן  ז"ל,  תעשה  שחר  של  לזכרו 
הקהילתי התקיים בפעם השישית לזכרו של שחר, חייל גולני, שנהרג בשכונת סג'עייה 
שברצועת עזה. המסלול כלל ריצה והליכה של 5 ו-7 ק"מ ומסלול הליכה למשפחות בן 
3 ק"מ. בין המשתתפים היו גם המג"ד של תעשה, אל"מ ארז אלקבץ, והורים שכולים 
שילדיהם נהרגו יחד עם שחר בנגמש בסג'עיה. כמו כן השתתפו תלמידי קרית החינוך 
וקבוצה של  ותפוז,  רימון  ילדי בתי הספר היסודיים של פרדסיה,  דרור, שבט הצופים, 
בעלי צרכים מיוחדים. האירוע אורגן על ידי המרכז הקהילתי וקבוצת תושבים מתנדבים 

חברי המשפחה.

לב אל לב
זוכים  הם  במסגרתו  מוגבלויות  עם  לבוגרים  מיועד  לב"  אל  "לב  החברתי  המועדון 
לפעילויות העשרה, חוגים, תכנית בליווי אישי וימי שיא. את המועדון מובילה המחלקה 
לשירותים חברתיים במועצת פרדסיה ומרכזת מיכל יום טוב. במועדון מספר מקומות 
פנויים והוא קולט חברים חדשים וגם מתנדבים המעוניינים להגיע באופן חד פעמי או 

.ronit@pardesia.muni.il :מתמשך. למעוניינים

מועדון הגמלאים
וליהנות  מועדון הגמלאים בפרדסיה מיועד לבני הגיל השלישי על מנת להכיר אנשים 
מפעילות מגוונת: פרלמנט, צ'י קונג, ציור, הרצאות במגוון נושאים, סיפורי חיים, פעילות 

לחגים, טיולים, משחקים )שחמט, קלפים עוד(. 

הפעילות מתקיימת מועדון הגימלאים של המרכז לשירותים חברתיים )סמטת הדרור( 
בימים ראשון ורביעי בין השעות 09:00 ל-13:00 בעלות של 60 ₪ לחודש. 

לפרטים והרשמה: עדי רבינר, מרכזת המועדון 054-4902513.



פיתוח תשתיות ציבוריות ואיכות הסביבה
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פרדסיה
צומחת

העתקת קווי המתח
לאחר כ-30 שנות ציפייה אנו לקראת סיום העבודות של העתקת קווי המתח מרחוב 

התהילה אל ממערב לכביש 4. הצפי לסיום: אפריל 2022.

הרחבת עמדת המחזור ברחוב התהילה
התהילה,  ברחוב  המחזור  עמדת  הורחבה  למחזור,  פרדסיה  של  המחוייבות  במסגרת 
גושית,  לפסולת  פינה  גזם,  פינת  מכילה  זו  מחזור  עמדת  רבים.  תושבים  המשמשת 
מכלים כתומים, מכל סגול לזכוכית, מכלים כחולים לנייר, כלובים לאריזות קרטון, עמדה 

ירוקה לבגדים משומשים ועמדת מחזור למכשירים אלקטרוניים.

פתיחת אולם הספורט החדש
נפתח אולם הספורט החדש ברחוב האחווה, מצפון לפארק, המשמש בשעות הבוקר 
את בתי הספר ובשעות אחה"צ והערב את הקהילה. באולם הגדול 400 מקומות ישיבה 
נוספים  יש אולמות  והן לפעילויות תרבות. במבנה  והוא משמש הן לפעילויות ספורט 

אשר משמשים לחוגים, לאומנויות לחימה ולסטודיו למחול.

תחילת עבודות על מרכז התרבות והקהילה
בקרוב מאוד תחל בניית מרכז התרבות החדש ממערב לפארק, אשר ישמש אף הוא 
את המרכז הקהילתי. המרכז שגודלו כ-2,000 מ"ר, יכיל אולם הופעות רב תכליתי לכ-400 

צופים וכן חדרי מוסיקה, תיאטרון, מחול, אומנות, חוגים, מורשת ומזנון.



פיתוח תשתיות ציבוריות ואיכות הסביבה

2021

פרדסיה
צומחת

עבודות לשדרוג כביש 5613
רמזור  ויכללו   2022 שנת  במחצית  להסתיים  צפויות   5613 כביש  לשדרוג  העבודות 
תנועה  ומעגל  ביציאה מרחוב התהילה  כפול  תנועה  מעגל  גוריון,  בן  ביציאה מרחוב 
בכניסה המרכזית לצור משה. השדרוג כולל גם את הרחבת חלק מהכביש, הקמת 

טיילת, סלילת שבילי אופניים, התקנת תאורה, גינון וניקוז תת-קרקעי.

עבודות על הטיילת הצפונית וגינת הארבל
בקצה הצפוני של פרדסיה, מאחורי רחוב הארבל, מוקמת בימים אלה טיילת לצד עצים, 
גינון רב שנתי וגינת שעשועים שתכלול מתקני משחק לילדים ומתקני כושר. העבודות 

צפויות להסתיים באביב.

הקמת גינת ניצנית
גינת ניצנית נחנכה השנה בשכונת נופי השרון וכוללת מתקני משחק לילדים.
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ביטחון, חירום ומתנדבים
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פרדסיה
צומחת

דפיברילטור
דפיברילטור חיצוני מוצב בכניסה למועצה למקרי חירום 24/7.

הספר  בתי  הספורט,  באולמות  גם  הפעילות  בשעות  דפיברילטורים  קיימים  כן  כמו 
ובקאנטרי.

חברות הוועדה למעמד האישה מבקרות את האזרחים הוותיקים בפרדסיה
מעמד  לקידום  הוועדה  חברות  מבקרות  בפרדסיה,  המסורת  כמיטב  השנה,  בראש 
האישה את האזרחים הוותיקים מעל גיל 80 בישוב, מנהלות אתם שיחה ומעניקות שי 

צנוע לחג.

יחידת הסע"ר
המועצה, בשיתוף פיקוד העורף, הקימה בשנת 2013 את 
מתנדבים.  בסיס  על  ראשוני(  עצמאי  )סיוע  סע"ר  יחידת 
תפקיד היחידה לתת מענה ראשוני במקרי חירום. היחידה 
מקבלת הכשרה מקצועית על ידי יחידת החילוץ של פיקוד 

העורף ועוברת אימונים שוטפים. 

להצטרפות: רוני עופרי 050-6286327.

סיירת הורים
ומטרתה   2008 משנת  פועלת  בפרדסיה  ההורים  סיירת 
צמצום מצבי סיכון בקרב בני נוער באמצעות מפגש ישיר 
עימם, תוך בניית אמון, שמירה על כבוד הדדי וקיום דיאלוג 
בגובה העיניים. חברי הסיירת מסיירים בלילה שבין חמישי 
מרתקות  להכשרות  זוכים  ובנוסף  היישוב  ברחבי  לשישי 

ופעילויות גיבוש. 

להצטרפות: רכז הסיירת תמיר מוצרפי 052-5688332.

עזרה ראשונה
יחידת עזרה ראשונה הוקמה בשנת 2017 כחלק מבניית 
מתנדבים  כעשרה  מונה  היחידה  בישוב.  החירום  מערך 
מענה  למתן  הקשור  בכל  ואימונים  השתלמות  ומבצעת 

ראשוני בחירום. 

להצטרפות: חגי יאסו 052-2781713.
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חפשו אותנו בפייסבוק   

מוקד המועצה
מהסלולר חייגו: 09-8945551

מטלפון נייח חייגו: 108

chantal@pardesia.muni.il

www.pardesia.muni.il




