
מסכמים את שנת 2020

פרדסיה-הבית שלי!
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פרדסיה
צומחת

חינוך
ואנשי הצוות. הוא 	  "רימון" הכפיל את מספר הכיתות, התלמידים  בית הספר הצומח 

מונה השנה כ-240 תלמידים ב-10 כיתות )גן חובה עד ד'(. בימים אלה נבנה שלב ב' של 
בית הספר ובו שש כיתות וחדרי ספח.

תושבי פרדסיה היקרים,
מאתנו.  ואחת  אחד  לכל  מטלטלת  שנה  הייתה   2020 שנת 
הקורונה הציבה בפנינו אתגרים משמעותיים מהיבטים רבים: 

בריאותיים, כלכליים, חברתיים, חינוכיים ורגשיים. 

בכבוד  עמדה  פרדסיה  מועצת  כי  לומר  ניתן  ביניים  בסיכום 
באתגרי הקורונה, במיוחד על רקע התפקוד הבעייתי משהו 

של השלטון המרכזי.

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.

לצערי, גם אני חליתי בקורונה והחלמתי בינתיים. זו בהחלט לא הייתה חוויה נעימה במיוחד.

למרות התקופה המורכבת, המשכנו לפתח את פרדסיה במלוא התנופה.

הישוב מונה כיום כ-7,500 תושבים )כ-1850 בתי אב( כאשר בסיום תהליך ההרחבה, בעוד 
גודל הישוב המתוכנן יאפשר לנו לשמור על  כחמש שנים, ימנה הישוב כ-11,000 תושבים. 
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.

בשכונה המערבית, "נופי השרון", נקלטו בשנים האחרונות כ-200 משפחות חדשות. בשכונה 
הצפונית, "הדר השרון", נקלטו השנה כ-300 משפחות ועוד כ-150 יח"ד נמצאות בשלבי בניה 
שונים אשר יאוכלסו בשנה הקרובה. בהקשר זה יצוין כי המועצה הקפיאה את היתרי הבניה 
ישראל" תתחיל  "נתיבי  עד אשר חברת  וזאת  בכל החלק המערבי של השכונה,  למגורים 
בפועל את העבודות על מחלף פרדסיה. הצפי לתחילת העבודות: הרבעון השני של שנת 

 .2022

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

פשוטות על הקצאת משאבים לפרדסיה.

אלה הנושאים המרכזיים שקידמנו בשנת 2020 והאתגרים העומדים 
בפנינו לקראת שנת 2021:

"דובדבן". 	  וגן  "חמנית"  גן  חובה:  טרום  לגילאי  נוספים  חדשים  ילדים  גני  שני  נפתחו 
אנחנו ממתינים לתקציב ממשרד החינוך לבניית שני גנים נוספים שכבר אושרו, במגרש 

שמצפון לבי"ס רימון.

בית ספר "תפוז" המשיך את הכשרת הצוותים החינוכיים להוראה בשיטות ובתכניות 	 
חדשניות.

בי"ס על יסודי שש שנתי צומח )כיתה ז' עד י"ב( אמור להיפתח בפרדסיה ב-1 בספטמבר 	 
2022. תכנון ביה"ס, המכיל שש כיתות בשכבה, הסתיים ואושר ע"י משרד החינוך. כעת 
מאוד  ייתכן  לבניה.  להיערך  שנוכל  מנת  על  מהמשרד  תקציבי  לאישור  ממתינים  אנו 
שבנסיבות הכלכליות הנוכחיות, המחייבות קיצוצים בתקציב המדינה, נאלץ לדחות את 

הבניה ובהתאמה גם את הפרידה מבית הספר "דרור". 

מבני ציבור
בניית אולם ספורט נוסף מסתיימת בימים אלה. האולם הממוקם מצפון לפארק ישמש 	 

בשעות הבוקר את בתי הספר ובשעות אחה"צ והערב את הקהילה. באולם יהיו 400 
מקומות ישיבה וכן חדרי ספח גדולים אשר ישמשו לחוגים, לאומנויות לחימה ולסטודיו 

למחול.

השנה תחל בניית מרכז התרבות החדש ממערב לפארק. המרכז, שגודלו כ-1,800 מ"ר, 	 
יכיל אולם הופעות רב תכליתי לכ-350 צופים וכן חדרי מוסיקה, תיאטרון, מחול, אומנות, 

חוגים, חדר מורשת וקפיטריה.

תחבורה
לפחות. 	  כשנה  בעוד  להסתיים  צפויות  העבודות   :5613 כביש  לשדרוג  העבודות  החלו 

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 
)בית החולים(, הרחבת חלק מהכביש, ניקוז תת-קרקעי, מערכת תאורה, שבילי אופניים 
וטיפול בחלק הדרומי של רחוב התהילה. עלות העבודות: כ-18 מיליון שקלים אשר גייסנו 

מרשות מקרקעי ישראל וממשרד התחבורה.

הקמת מחלף פרדסיה ושדרוג כביש 4: חברת "נתיבי ישראל", אשר תכננה את הפרויקט 	 
ומנהלת אותו, מתכוונת להתחיל בעבודות ברבעון השני של שנת 2022. במסגרת תכנית 

זו תתאפשר כניסה נוספת לפרדסיה מכיוון מערב.

פירוט תכניות אלה נמצא באתר האינטרנט של המועצה, בקישור "אודות המועצה / הרחבת 
פרדסיה".

שינוי הכניסה המזרחית בפרדסיה: התכנית נמצאת בהליכי קבלת אישורים סטטוטוריים 	 
מוועדות התכנון. הכניסה/יציאה לפרדסיה תהיה ממעגל התנועה המזרחי של צור משה, 

דרך כביש שייסלל בתוך הפרדס, לקצה רחוב שדרות ניסים.
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טל גורקי

ראש  המועצה

שלכם ובשבילכם

פרדסיה בתקופת הקורונה
מבני מסחר ותעסוקה

חברת  הישוב.  של  מערבי  הצפון  בקצה  מצויים  המיועדים  והתעסוקה  המסחר   שטחי 
מ. לסר בע"מ, אשר זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, חברה לקבוצת הנדל"ן "משולם 
לוינשטיין" והן יסיימו בקרוב את תכנון המתחם שגודלו כ-30,000 מ"ר. התחלת בניית המתחם 

צפויה עד סוף שנת 2021.

העתקת קווי המתח העליון מרח' התהילה
התכנית להעתקת קווי המתח העליון מרחוב התהילה אל ממערב לכביש 4 אושרה ותוקצבה 
בהיקף של כ-33 מיליון שקלים. הצוות המקצועי של חברת החשמל שוקד בימים אלה על 
ההכנות לביצוע הפרויקט המורכב, כאשר עפ"י התחייבות חברת חשמל, סיום הפרויקט צפוי 

בסוף שנת 2021.

תושבים יקרים, אנחנו כאן בשבילכם, להמשיך ולעשות הכול כדי להצעיד את הישוב לפסגות 
חדשות.
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פרדסיה
צומחת

רכב מוסיקלי ביום העצמאות ובסוכות
בין  עבר  פרדסיה,  ברחבי  מוסיקלי  רכב  סייר  ובסוכות  העצמאות  ביום  הסגר  בזמן 

רחובות היישוב והתושבים יצאו לרחוב עם דגלי ישראל.

חלוקת מזון לקשישים בימי הקורונה על ידי מתנדבים ותנועת הצופים

הרמת כוסית בפארק לשנה החדשה עם מופע אומנותי
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בניה ותשתיות
פרדסיה
צומחת

פגישת תיאום עם פיקוד העורף במסגרת ההיערכות בתקופת הקורונה

חלוקת שי למתגייסים בפארק עם ריחוק חברתי

תכנון מרכז התרבות החדש - יציאה לדרך ב-2021
התבצע תכנון של מרכז התרבות והקהילה החדש שבנייתו צפויה להתחיל עד מחצית 
שנת 2021. המרכז ישתרע על פני כ-1,800 מ"ר ויכיל אולם מופעים רב תכליתי )כ-350 
מקומות(, חדרי תיאטרון, מחול, אומנות פלסטית, חוגים נוספים, חדר מורשת ומזנון. 
לפני היציאה לתכנון הסופי התקיים שיתוף ציבור מקוון בהשתתפות כ-130 תושבים.
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פרדסיה
צומחת

נחנכו שני גני ילדים חדשים, דובדבן וחמנית, וכמו כן שודרג גן הפיקוס

הרחבת חניות ברחובות יונה פישר ושבזי
יונה פישר ושבזי, לטובת התושבים  17 חניות חדשות נוספו סביב גן הבנים, ברחובות 

ובאי גן הבנים.

בניית אולם ספורט
נמשכת בניית אולם הספורט החדש מצפון לפארק – יכיל 400 מקומות ישיבה ואולמות 

למחול ואומנויות לחימה )ייחנך בקרוב(.

בניית שלב ב' בבית ספר רימון
בניית שלב ב' בבית ספר רימון, שתכלול 6 כיתות חדשות וחדרי ספח, נמצאת בשלב 

מתקדם ואמורה להיות מוכנה ב-1 בספטמבר 2021.
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בניה ותשתיות
פרדסיה
צומחת

הפחים הכתומים מצטרפים לקשת נרחבת של פחים למחזור פסולת הקיימים בישוב:
דק,  וקרטון  לנייר  כחולים  מיכלים  הפלסטיק,  לבקבוקי  מחזוריות  זכוכית,  לאריזות  מיכלים 

עמדות לאריזות קרטון עבות וכן איסוף פסולת אלקטרונית. 

גם בפרדסיה

אריזות זורקים   לפח הכתום

אריזות פלסטיק
אריזות מוצרי מזון, אריזות של 

חומרי ניקוי וטיפוח וכדומה

אריזות מתכת
קופסאות שימורים, תרסיסים, 

תחליפי חלב וכדומה

קרטוני משקה
 קרטוני חלב, קרטוני מיץ וכדומה

שקיות ניילון תחילת עבודות על כביש 5613
יותקן רמזור  החלו העבודות בכביש 5613 הצפויות להסתיים בעוד כשנה, במסגרתן 
תנועה  ומעגל  התהילה  מרחוב  ביציאה  תנועה  מעגל  יוקם  גוריון,  בן  מרחוב  ביציאה 
בכניסה המרכזית לצור משה. בנוסף, ייסללו שבילי אופניים, תיבנה טיילת חדשה, קיר 

אקוסטי ויתבצעו עבודות ניקוז ותאורה.
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פרדסיה
צומחת

גינות כלבים חדשות 
הוקמו שתי גינות כלבים חדשות: בסמטת התור בשכונה הוותיקה ובדרך הרעות בשכונה 

החדשה.

בט"ו בשבט נשתלה חורשה ברחוב ניצנית כדי לשמור על ריאות ירוקות בישוב

שתילת עצים לאורך רחובות דרך הרעות, דרך האחווה והארבל

חודשה גינת הרותם



חינוך, נוער וקהילה
פרדסיה
צומחת

1617

עדלאידע בפורים התקיימה בהשתתפות תלמידי רימון ותפוז

אירוע לבוגרים עם צרכים מיוחדים 
הוועדה  ביוזמת  הנוער  במועדון  בפורים  התקיים  מיוחדים  צרכים  עם  לבוגרים  אירוע 

לקידום מעמד האישה.

ערב הקורונה הספקנו לקיים פורימון של הצופים

סיוע לתנועת הצופים
המועצה המשיכה כהרגלה לסייע לתנועת הצופים בתקווה שתחזור בקרוב לפעילות 

הרגילה.



חינוך, נוער וקהילה
פרדסיה
צומחת

1819

שי לקשישים
הוועדה למעמד האישה העניקה שי לקשישי הישוב.

מועדון הגמלאים
מועדון הגמלאים ממשיך בפעילותו הענפה והחשובה. 

להצטרפות: עדי רבינר 054-4902513.

חידוש הלימודים בקפסולות
הלימודים חודשו בקפסולות על פי הנחיות משרד החינוך. תודה גדולה למנהלות בתי 

הספר והצוותים החינוכיים על התמודדות לא פשוטה בתקופת הקורונה.

שעת סיפור בגנים
ראש המועצה, טל גורקי, ביקר בכל גני הילדים בפרדסיה וסיפר סיפור לילדים. 



פרדסיה
צומחת פיתוח ואכלוס שכונות חדשותחינוך, נוער וקהילה

2021

אירוע סיום לכיתות ו'
בשל מגבלות הקורונה התקיים אירוע סיום שונה לכיתות ו' בבית הספר היסודי תפוז, 

לרגל העלייה לחטיבה.

קייטנות החופש הגדול
קייטנות החופש הגדול התקיימו כסדרן בהשתתפות ילדי הגנים וכיתות א' עד ג'.

המשך פיתוח נופי השרון
בשכונה המערבית, נופי השרון, נקלטו בשנים האחרונות כ-200 משפחות חדשות.

אכלוס שכונת הדר השרון
דיור  יחידות  ועוד כ-150  בשכונה הצפונית, הדר השרון, נקלטו השנה כ-300 משפחות 

נמצאות בשלבי בניה שונים ויאוכלסו בשנה הקרובה.
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ביטחון וחירום
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 להצטרפות לסיירת הורים: תמיר מוצרפי 052-5688332

להתנדבות למשמר אזרחי: רס"ל לימור בודני 052-8377577

יחידת הסע"ר )סיוע עצמאי ראשוני( של המועצה ממשיכה להתאמן למרות 
המצב. להצטרפות: רוני עופרי 050-6286327

הוצב דפיברילטור חיצוני בכניסה למועצה לשימוש בעת הצורך 24/7

הרכב חדש למועצה הדתית

מינוי ההרכב החדש של המועצה הדתית בפרדסיה, לאחר  לתוקף  נכנס   2020 נובמבר  בראשית 
בישיבה  כבר  שהודיע  מרום,  איתן  את  היו"ר  לתפקיד  בחר  ההרכב  הדתות.  שר  ידי  על  שאושר 

הראשונה שיכהן בהתנדבות וללא שכר. 

כמובן שגם שאר חברי ההרכב מכהנים בהתנדבות. לתפקיד הגזברית נבחרה שרה פיליפסקי. שאר 
חברי ההרכב: דוד חסאן, אבינועם בן אהרון ויעקב מיוסט. 

אנו מבקשים להודות ולהוקיר את פועלו של יעקב מיוסט, אשר כיהן במהלך 18 השנים האחרונות, 
עבודתו  את  עשה  אשר  מיוסט,  נבחר.  כיו"ר  והן  הדתות  משרד  על  המועצה  מטעם  כממונה  הן 
בהתנדבות ללא קבלת תמורה, ניהל ופיתח את שירותי הדת בישוב בתקופה זו במחויבות גדולה, 

במסירות רבה וברגישות הראויה לכל שבח. נאחל הצלחה לכולם!

שרות של רכב שיתופי בפרדסיה

המועצה הגיעה להסכם עם חברת "שלמה sixt" לביצוע פיילוט לתקופה של שנה להפעלת שרות 
של רכב שיתופי ביישוב. השרות מאפשר לתושבים המעוניינים בכך לעשות שימוש ברכב על בסיס 

יומי, לקחת אותו ולהחזיר אותו למקומות קבועים ביישוב שהוקצו לצורך כך.

הרכבים יהיו זמינים לנסיעות 24/7 באמצעות אפליקציה בלבד וישמשו אתכם בנסיעות יומיות לכל 
מטרה בכל צורך, בלי להזמין מראש. השירות הינו בתשלום, בהתאם למודל ההפעלה של חברת 
"שלמה sixt" והינו מולה ובאחריותה בלבד. בכל שאלה או בעייה יש לפנות ישירות ל-sixt. המועצה 

אינה מעורבת בהפעלת המיזם והוא אינו באחריותה.

את הרכבים תוכלו למצוא בקלות בחניות המסומנות ברחבי היישוב במיקומים הבאים: 
בדרך השלווה, בסמוך לבית העלמין	 

בדרך הרעות, בחניון שליד בית ספר "רימון"	 

ברחוב התהילה, ליד מגרשי הטניס	 
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חפשו אותנו בפייסבוק   

מוקד המועצה
מהסלולר חייגו: 8945551 - 09

מטלפון נייח חייגו: 108

chantal@pardesia.muni.il

www.pardesia.muni.il


