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מבוא
היישוב פרדסיה הוקם בשנת  1940ע"י כ 20 -זוגות צעירים ,משפחות שמקורן בתימן
שהקימו בו את יישובם.
בשנת  1952קיבלה פרדסיה מעמד של מועצה מקומית.
פרדסיה מונה כ 6,300 -תושבים (בכ 1,500 -בתי אב) ,שטח השיפוט שלה כ 1,500 -דונם
וממוקמת כ 3 -ק"מ דרומית לצומת השרון.
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המבנה הפוליטי
הבחירות האחרונות לראש הרשות ולמועצה נערכו בפרדסיה בנובמבר .2013
לראש הרשות נבחר טל גורקי.
במליאת המועצה מכהנים  9חברי מועצה ,שנבחרו עפ"י ההרכב הבא:
הסיעה

כינוי
הסיעה

מס'
הקולות

מס'
המנדטים

שם המועמד
הראשון ברשימה

עושים שינוי בפרדסיה
עידן חדש בפרדסיה
למען פרדסיה אחת
מסורת/הבית היהודי
יש עתיד

ט
עת
לי
בם
פה

945
568
540
344
292

3
2
2
1
1

טל גורקי
תומר יפת
יצחק ימיני
שרון חוילי
טל תעסה

שמות חברי המועצה כיום:
טל גורקי ,ראש המועצה
גילת ברכר ,מ"מ וסגן ראש המועצה (בתואר)
טל תעסה ,סגן ראש המועצה (בתואר)
ויקטור כהן ,סגן ראש המועצה (בתואר)
יצחק ימיני
שרון חוילי
אבי קידר
תומר יפת
ספי בר-ניב
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ועדות המועצה
מליאת המועצה המקומית אישרה הקמת שורה של ועדות ,חלקן ועדות סטטוטוריות
(מכוח חוק) וחלקן ועדות המייעצות למועצה במגוון נושאים שונים .בועדות
משתתפים עשרות תושבים ,מי יותר ומי פחות ,ומתנהלת בהן פעילות ערה.
להלן רשימת הועדות:
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שם הועדה

יו"ר הועדה

חינוך
תרבות
צעירים
ספורט
תכנון ,תשתיות ופיתוח
בטחון
תנועה ובטיחות
מכרזים
הנחות רווחה
הנחות ארנונה
קידום מעמד האישה
מאבק בנגע הסמים
ביקורת
איכות הסביבה
ערר לארנונה
מיגור אלימות

טל גורקי
תומר יפת
טל גורקי
ויקטור כהן
יצחק ימיני
אבי קידר
יצחק ימיני
יצחק ימיני
שרון חוילי
שרון חוילי
גילת ברכר
טל תעסה
ספי בר-ניב
טל תעסה
מירית דובר
טל גורקי

רכז הועדה

מס' חברי הועדה
18
18
9
9
18
9
9
5
3
5
9
9
3
7
3
9

המבנה הארגוני של המועצה
בראש המועצה עומד כאמור טל גורקי ,הנושא ,עפ"י חוק ,בכל סמכויות הביצוע של
המועצה.
המועצה מאורגנת ביחידות (מחלקות ואגפים) ,כאשר בראשות חלק מהן עומדים בעלי
תפקידים סטטוטוריים שתפקידם מוגדר ונקבע מכוח פקודת המועצות המקומיות.
בעלי התפקידים הסטטוטוריים:
מזכיר וגזבר המועצה – זאב ובר
בני כרמי
מהנדס המועצה -
אלון קוחלני
מבקר המועצה -
בעלי תפקידים אחרים:
משה כץ
גדעון אחרק
רונית אייזנשטדט
יהודית ליס
רינה מידן שני
חגי איסו
עו"ד יוסי חביליו

-

מנהל אגף תיפעול
מנהל אגף חינוך ותרבות
מנהלת מחלקת רווחה
מנהלת לשכת ראש המועצה
מנהלת מחלקת חוגים וספורט
קב"ט המועצה
היועץ המשפטי

המועצה רואה באיכות כוח האדם שלה גורם מרכזי בפעילותה .במסגרת זו השלימה
המועצה מהלך שבו כל שדרת הניהול של המועצה הינה בעלת השכלה אקדמית.
ארבעה מהעובדים ברמות הניהול הינם בעלי תואר שני והיתרה הינם בעלי תואר
ראשון .כמו כן עובדים מקצועיים נוספים הינם בעלי תארים אקדמיים לרבות תואר
שני .בנוסף לכך ,חלק מהסייעות בגני הילדים במועצה קיבלו הכשרה מקצועית
פורמלית במכללת בית ברל וסייעות נוספות מקבלות הכשרה במהלך עבודתן.
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החתך הסוציו – אקונומי של תושבי פרדסיה
א.

חלוקה לאשכולות לפי סקר לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשיתוף משרד הפנים ,פרסמו את אפיון
הרשויות המקומיות בארץ ודירוגן לפי הרמה החברתית – כלכלית של
האוכלוסייה.
כלל היישובים העירוניים במדינה (כ )203 -חולקו לעשרה אשכולות עפ"י החתך
הסוציו – אקונומי של התושבים.
פרדסיה ממוקמת באשכול מס' .8

ב.

נתונים נוספים (מתוך נתוני המוסד לביטוח לאומי – נתוני )2016
פרדסיה
*
*
*
*

12,581
שכר ממוצע לשכיר לחודש ()₪
11,163
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ()₪
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 27.7%
אחוז השכירים המשתכרים מעל  4פעמים
4.7%
שכר ממוצע
אחוז העצמאים שהכנסתם מעל  4פעמים
3.9%
שכר ממוצע
9.1%
מקבלי קצבאות זקנה ושאירים
11.1%
סה"כ  608משפחות המקבלות קצבת ילדים

*

התפלגות גילאי האוכלוסייה (נתוני )2013

*
*
*

ילדים עד גיל 18
בגיל עבודה
קשישים
*

ארצי
9,708
9,458
31.3%
2%
2.5%
11.9%
14.7%

פרדסיה

ממוצע
ארצי

24.7%
65.2%
9.3%

33%
54.1%
13%

התפלגות מבוטחים בקופות חולים (נתוני )2016

כללית
לאומית
מכבי
מאוחדת

פרדסיה

ממוצע

50%
14.5%
28.9%
6.6%

52.2%
8.6%
25.3%
13.9%
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התפתחות האוכלוסייה בפרדסיה
להלן פירוט של שיעורי גידול האוכלוסייה בפרדסיה בעשורים האחרונים:
תאריך
31.12.88
31.12.93
31.12.94
31.12.95
31.12.96
31.12.97
31.12.98
31.12.99
31.12.00
31.12.01
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.12.06
31.12.07
31.12.08
31.12.09
31.12.14
31.12.16

מס' נפשות

גידול מצטבר

גידול שנתי

1,181
1,991
2,667
3,602
4,321
4,783
5,123
5,281
5,582
5,681
5,823
5,946
6,001
6,086
6,131
6,182
6,265
6,285
6,193
6,528

69%
126%
305%
366%
405%
434%
447%
473%
481%
493%
503%
508%
515%
519%
523%
530%
532%
524%
543%

34%
35%
20%
11%
7%
3%
6%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
-1%
5%

הגידול באוכלוסייה הצריך שידוד מערכות מלא בכל מערך התשתיות של היישוב ,בניית
מבני ציבור חדשים והתאמת מערך השירותים לציבור ,ואכן מבני הציבור בפרדסיה
הינם חדישים ומגוונים ומציעים שלל אפשרויות ושירותים לתושבי היישוב.
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חינוך והשכלה ביישוב
במערכת החינוך בפרדסיה לומדים כ 1,335 -תלמידים בחלוקה הבאה:
מוסדות חינוכיים

תלמידים

ביה"ס הממלכתי "תפוז" (גן חובה – כיתה ו')
קריית החינוך "דרור"
ביה"ס הממ"ד "אור השרון" במושב תנובות
גני ילדים
במוסדות חינוך אחרים מחוץ לפרדסיה
בחינוך המיוחד

570
460
31
162
50
62

בשנת  1995נחנך בפרדסיה בית הספר היסודי קהילתי "תפוז" שבהקמתו ובציודו
הושקעו כ 15 -מיליון  ,₪בית הספר הורחב מספר שנים לאחר מכן .בית הספר שוכן
במבנה ייחודי ,המותאם לתפישה החינוכית שלו ומונה  18כיתות ,לרבות חטיבה צעירה
המשלבת גן חובה וכיתה א' .המבנה החדשני ממוזג כולו ,ממוחשב ומחובר לאינטרנט.
שטחי הכיתות בבית הספר גדולים באופן משמעותי מהתקן .בביה"ס קיימת בנוסף
כיתה טיפולית הקולטת תלמידים מכל יישובי הסביבה .ביה"ס עבר לאחרונה שדרוג
ושיפוצים נרחבים ,ולאחרונה נוספה לו חצר לימודית.
המועצה מפעילה בביה"ס "תפוז" מערך של תכנית לימודים נוספים (תל"ן) בשיתוף
ההורים בעלות שנתית של כ 400 -אלפי  ₪המאפשר תוספת של כ 3 -שעות העשרה
שבועיות לתלמידים במגוון נושאים .לאחרונה הופעלה בביה"ס תוכנית חדשה של
"שכבה מנגנת" שבמסגרתה שכבת כיתות ד' לומדת באופן מרוכז נגינה בכלי נשיפה.
כמו כן הוכלל תחום רובוטיקה בתוכנית הלימוד הנוספת.
בצמוד לבית הספר קיימים מגרשי ספורט מקורים וכן אולם ספורט יישובי הנותן מענה
הן לפעילות תלמידי בית הספר והן לפעילות כלל הקהילה בשעות של אחר הצהרים
והערב.
בשנת  2005נחנכה בפרדסיה ספרייה קהילתית חדשה בעיצוב חדשני בשטח של
כ 550 -מ"ר המונה למעלה מ 15,000 -ספרים .בספרייה קיימות עמדות מחשב
המחוברות לאינטרנט .הספרייה הורחבה השנה באמצעות קירוי פטיו ,דבר שמאפשר
ליצור מוקד חדש לפעילות תרבותית בקהילה.
במועצה פועל מרכז טיפולי מיוחד הכולל ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,הוראה
מתקנת ,תרפיה באומנות ושרות פסיכולוגי חינוכי .מטרת המרכז הינה לתת כלים
לתלמידי פרדסיה ויישובים אחרים בסביבה הזקוקים לכך ,לשפר הסתגלות ביחס
לדרישות הסביבה ולהביא לשיפור בדימוי העצמי ,מוכנות ללמידה ,אינטראקציה
חברתית ומסוגלות כללית.
נפתח ביישוב מרכז למידה לתלמידי החינוך היסודי .המרכז נותן מענה מגוון לצרכי
תלמידינו בגילאים אלו.
תלמידי פרדסיה בחינוך העל יסודי לומדים בקריית החינוך "דרור" הממוקמת סמוך
לצומת בני דרור " .דרור" זכה מאז הקמתו למוניטין רב בזכות רמתו הגבוהה ושיטות
הלימוד המתקדמות .בי"ס "דרור" אף זכה בפרס החינוך הארצי הניתן ע"י נשיא
המדינה .ה מועצה מקיימת מערך ענף של הסעות תלמידים שבמסגרתו מוסעים כ500 -
תלמידים מדי יום למוסדות חינוך שונים מחוץ לישוב.
מערכת החינוך של פרדסיה רושמת הישגים ניכרים :הן באחוזי הזכאות לבגרות ,המציב
את פרדסיה בשורה הראשונה והאיכותית של היישובים בארץ :בשנה"ל תשע"ה סיימו
תלמידי פרדסיה בקריית החינוך "דרור" את לימודיהם עם זכאות של כ 93% -לבגרות,
הן בחינוך היסודי והן בשיעור הגיוס של תלמידינו לצה"ל המציבים את פרדסיה כאחד
היישובים האיכותיים בארץ.
תוצאות המיצ"ב בחינוך היסודי לשנה"ל תשע"ה מציבים את תלמידי פרדסיה בעשירון
הגבוה ביותר במתימטיקה ובעשירונים  9בעברית ובאנגלית.
מערך החינו ך הבלתי פורמלי בפרדסיה הינו מגוון ביותר וכולל היצע של עשרות חוגים
לילדים ,נוער ומבוגרים בשעות אחה"צ והערב בתחומי האומנויות הפלסטיות,
התיאטרון ,המוסיקה ,מחול ,תנועה ,מדע ,ספורט עממי ,ספורט הישגי ועוד ,כשבין
אלה ניתן למנות פעילויות כדורסל וכדורגל ענפות המפעילות קבוצות ליגה רבות
במגוון גילאים.
ביישוב קיימים שבילי הליכה וכן הותקנו בגנים הציבוריים מכשירי כושר .בנוסף יש
ביישוב מתקני ספורט רבים לשימוש הציבור .פעולות אלו נועדו לעודד את אורח חיים
ספורטיבי בקרב תושבינו בכל הגילאים לשיפור הבריאות ואיכות החיים.

המוע צה הרחיבה את מרכז יום לקשיש בפרדסיה ,המשמש אבן שואבת ליישובי
הסביבה בהשקעה של למעלה מ 1.8 -מיליון  .₪בפרדסיה קיימת פעילות עניפה
לקשישים ולגיל הזהב ,וכן פעילות תרבותית למבוגרים הכוללות הרצאות וארועים
רבים בשנה האחרונה הורחבה פעילות התרבות ביישוב באופן משמעותי והתווספו
אירועים רבים ומגוון פעילויות.
דגש מיוחד נותנת המועצה לתחום פעילות הנוער .ביישוב קיימות  3תנועות נוער
הנתמכות ע"י המועצה בסכום של כ 155,000 -ש"ח בשנה ,המועצה מעסיקה מנהלת
יחידת נוער ורכז נוער ומקיימת פעילויות שונות ומגוונות לנוער היישובי .התמיכה
בתנועות הנוער הוגדלה בשנים האחרונות ב.55% -
ביישוב נחנך מועדון חדש שהוקצה לתנועת הצופים שעלות הקמתו הגיעה לסך 1.9
מיליון .₪
המועצה מקיימת מפעל למילגות לסטודנטים בני היישוב בתקציב של  ₪ 55,000בשנה,
לאחר שהוגדל בשנת  .2014עם כניסתו של פרוייקט פר"ח ליישוב ,נהנים כ15 -
סטודנטים ממלגות של כ.₪ 6,700 -
בתחום הצעירים נחתם בשנת  2014הסכם שיתוף פעולה כולל עם מרכז הצעירים של
עמק חפר שבמסגרתו נהנים צעירי פרדסיה (בגילאי  )35-21ממגוון פעילויות מסובסדות
בתחומים שונים.
במערך התחבורה הציבורית ביישוב חל מהפך והוא שודרג באופן משמעותי ,וכיום
חולפים ביישוב אוטובוסים רבים המובילים לנתניה ולתחנות הרכבת באזור (נתניה
ובית יהושע).
המועצה העבירה את הפעלת מעונות היום ביישוב לתיפעול ע"י רשת מעונות "אמילי",
המוכרת ע"י משרד הרווחה.
בנוסף ,המועצה פעלה להעתקת מבנה הדואר ביישוב למבנה חדש ורחב במקום נגיש
וכן לשדרוג כוח האדם במקום ,וזאת במטרה לטייב את השרות לתושבי פרדסיה.
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שמירה וביטחון
פרדסיה הינו היישוב הראשון באזור השרון שהציב לו למטרה את שיפור הביטחון
האישי של תושביו ,וזאת עוד מראשית שנות התשעים ,כל זאת על אף שהמופקדים על
הביטחון במדינה הינם אנשי משטרת ישראל .המועצה חוקקה חוק עזר מיוחד לשמירה
שהטיל על כל בית אב ובית עסק בפרדסיה לשלם אגרת שמירה בכדי לממן שירותי
שמירה ואבטחה בפרדסיה.
בשנת  , 1997הייתה פרדסיה היישוב הקהילתי הראשון באזור שסגר בשעות הלילה את
כל שעריו ,תוך פיקוח על כניסה ויציאה של כלי רכב בשעות הלילה .מודל האבטחה של
פרדסיה הפך לדוגמא גם לרשויות מקומיות אחרות באזור ,שמיהרו לאמצו.
שיעור עבירות הרכוש בפרדסיה הינו נמוך ביחס ליישובי הסביבה.
נקודות מרכזיות ביישוב מרושתות במצלמות המחוברות למוקד עירוני .המצלמות
משדרות תמונות באופן רציף ,דבר המאפשר להגביר את הפיקוח והמעקב על הנעשה
ביישוב.

המועצה נערכה בימים אלה לעדכון תוכנית הביטחון שלה וזאת עם ההרחבה הצפוייה
של היישוב.
בשנת  2016נכנס לתוקף חוק עזר חדש לשמירה ,ששינה את שיטת גביית אגרת
השמירה ביישוב ואיפשר להגדיל את היקף השמירה הפועל ביישוב.
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איכות הסביבה
הקפדה רבה ניתנת במועצה לתחום איכות הסביבה .המועצה זוכה כבר למעלה מעשר
שנים ברציפות בחמישה כוכבי יופי בתחרות שנערכת ע"י המועצה לארץ ישראל יפה
בין הרשויות המקומיות בארץ .זהו אחד הפרסים הראשונים ,המעידים על יופייה
וניקיונה של פרדסיה.
המועצה דואגת למיחזור חלק מהאשפה המפונה ביישוב .התקציב המוקדש לטאוט
ולניקוי רחובות הוגדל במטרה לתת מענה טוב ככל האפשר.
למעלה מ 100 -דונם של גינות ציבוריות ושטחי גינון קיימים בפרדסיה הזוכים לטיפול
צמוד וקפדני ומקנים אוירה ירוקה וכפרית במושבה .המועצה פועלת לשדרוג הגנים
הציבוריים הציבוריים ביישוב.
כל מתקני המשחקים ביישוב מותאמים לתקנים הביטחותיים המתקדמים ביותר
והמועצה בתהליך מתקדם של שדרוג ושיפור פריסת מתקני המשחקים ברחבי היישוב.
המועצה ריעננה את מערכת חוקי העזר שלה ועדכנה אותם בהתאם לצרכי הזמן.
במסגרת זו חוקקה המועצה חוק עזר לשמירה על הניקיון בגנים ובמקומות ציבוריים
שמטרתו להגביר את איכות החיים ביישוב ולשפר את יכולת האכיפה ,וכן חוק עזר
למניעת רעש .בשנים האחרונות הוקם בפרדסיה מערך פיקוח ואכיפה של חוקי העזר.
בתקופה של ארבע שנים ,נרשמו  500דוחות ביישוב.
במאמץ לשדרג את רמת הניקיון ביישוב הושלם מהלך של הכפלת התקציב המוקדש
לנושא זה והתוצאות נראות בשטח.
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רמת התשתיות והפיתוח במועצה
למעלה ממאה מיליון ש"ח הושקעו בפרדסיה בפיתוח התשתיות ובמבני הציבור
במושבה.
כל התשתיות התת-קרקעיות ביישוב הותיק הוחלפו ,כל מערכת התאורה ,הכבישים
והמדרכות שודרגו .קיים שוויון תשתיתי מלא בין כל חלקי היישוב.
מערכת ביוב מרכזית הותקנה בפרדסיה בשנות התשעים .הביוב של פרדסיה מטוהר
ברמה גבוהה ביותר .לצורך כך נבנתה תחנת שאיבה משוכללת לביוב.

להלן פירוט הפרוייקטים המרכזיים שנבנו בפרדסיה ועלותם:
מיליון ש"ח
בית ספר יסודי
קאנטרי קלאב
פרוייקט ביוב מרכזי
אולם ספורט
שיקום והחלפת מערכות המים
ספריה קהילתית
תוכנית אב לספורט:
מגרשים משולבים ,מגרש פטנק ,שיפוץ מגרש
כדורגל
מועדון נוער
מרכז יום לקשיש
שדרוג מוסדות חינוך
עיצוב הכניסה לפרדסיה
מיחשוב מוסדות חינוך
מקווה טהרה
מבנה מלתחות לאיצטדיון הכדורגל
שלושה גני ילדים חדשים
מועדון צופים
החלפת תאורת רחובות לLED -
הקמת דשא סינתטי במגרש הכדורגל

17.5
11.5
9.0
5.0
3.5
2.5
1.6
2.3
1.3
1.5
1.1
0.7
0.4
0.3
4.2
1.9
2.5
2.1

כל זאת בנוסף לסלילה מלאה של כל הכבישים והמדרכות בפרדסיה ,צביעת עמודי
תאורה בכל היישוב ,הקמה ופיתוח של גינות ציבוריות וגינות משחקים ,הקמת סככת
הספדים חדשה ,נטיעת עצים ,מתקני משחקים ,שילוט היישוב ,בניית תחום ערוב,
עבודות ניקוז ועוד.
בשנים האחרונות המועצה משקיעה עשרות מיליוני  ₪בפיתוח שכונות חדשות
ביישוב.
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מרכז הספורט והפנאי
מרכז הספורט והפנאי הינו פרוייקט דגל ,אותו הקימה המועצה במטרה לתת לתושבי
פרדסיה את רמת השרות הטובה ביותר שניתנת בתחום הפנאי והתרבות לילדים ,נוער
ומבוגרים.
המרכז כולל בריכה מקורה ומחוממת חצי אולימפית ,בריכת פעוטות מקורה וכן בריכת
פעוטות פתוחה ,בריכה חיצונית גדולה ,חדר כושר מורחב ,חדר ספינינג ,חדרי חוגים
וחדרי ספא ,בימת מופעים ,קפיטריה ,חדר טיפולים ומסאז'ים ,מגרשי טניס ומגרשים
משולבים ועוד.
קומפלקס זה ,שאין דומה לו בכל האזור הינו מיוחד באיכותו וברמתו ,ובהקמתו שולבה
יזמות כלכלית ופיננסית ,פרוגרמה איכותית וכושר ביצוע המציבים את מועצת פרדסיה
בשורה הראשונה של הרשויות המקומיות בארץ.
מחיר המנוי לתושבי פרדסיה שהינו כ 5,000 -ש"ח למשפחה בשנה ,משלב בתוכו
שימוש חופשי בחדר הכושר ושני חוגים לכל משפחה ,והינו מחיר המנוי הזול בארץ
לפרוייקט בסדר גודל כזה.
כ 600 -משפחות מקומיות מנויות במרכז הספורט והפנאי של פרדסיה ,בנוסף ל600 -
משפחות מהיישובים הסמוכים לפרדסיה (אבן יהודה ,כפר יונה ,קדימה ,צורן ומושבי
לב השרון).

המרכז במתכונתו הנוכחית הינו היחידי מסוג זה באזור ,החל פעילותו בשנת ,2000
וזוכה להצלחה כלכלית ותפעולית ולשביעות רצון המשתמשים .בשנים האחרונות
שודרג הקאנטרי ,וחדר הכושר שופץ וחודש במלואו .כיום חדר הכושר נמצא בתהליך
הרחבה.
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פרסים ואיכויות ביצוע
המועצה מקבלת באופן רצוף תעודות הוקרה ממשרד הפנים עבור ניהול מצטיין.
משרד הפנים העניק למועצה מעמד של "רשות יציבה" המהווה הבעת אמון בהישגי
המועצה וביכולת הניהול שלה.
המועצה קיבלה בעבר פרס כספי ממשרד הפנים על מצויינות בניהול משק המים
היישוב (לפני העברתו לתאגיד "מעינות השרון") .המועצה מנהלת מערך גביה קפדני
וללא דופי באחוזי הגבייה לדוגמא.
אתר האינטרנט של המועצה נותן מידע מפורט ביותר לציבור תוך יישום עקרונות
שקיפות מירביים ,האתר שודרג לאחרונה והוא מותאם לחוקי הנגישות .המועצה
הקימה דף פייסבוק המאפשר עדכון מיידי של התושבים .לדף יש למעלה כ4,000-
חברים ,זהו אחד משיעורי החדירה הגדולים בארץ ביחס לגודל היישוב.
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הרחבת פרדסיה
בשנת  2013אושרה ביישוב תכנית בינוי עיר (תב"ע) חדשה המפשירה  600דונם בצפון
היישוב ומאפשרת בינוי של למעלה מ 900 -יח"ד נוספות הכוללות גם דיור מוגן
לאוכלוסייה הבוגרת.
בנוסף לתוכנית זו ,המועצה מקימה כיום שכונה חדשה של כ 300 -יח"ד במערב
היישוב ,שם השכונה הינו "נופי השרון" .עבודות פיתוח התשתיות בשכונה כבר
הסתיימו ותושבים חדשים כבר החלו לאכלס בתים בשכונה.
יעדי תוכנית ההרחבה של פרדסיה כפי שהוגדרו על ידי המועצה הינם:
א.

שמירה ככל האפשר על הצביון הכפרי של פרדסיה כמושבה בשרון.

ב.

פיתוח מערכות החינוך והרווחה.

ג.

פיתוח שטחים לבילוי בזמן החופשי.

ד.

שיפור איכות הסביבה.

ה.

שיפור מערך התנועה והבטיחות.

ו.

הקצאת שטחים משמעותיים לצרכי הקמת מבני ציבור חדשים.

במסגרת התכנית הוקצו שטחים להקמת אולם תרבות ,פארק גדול ומוסדות חינוך
חדשים.

עיקרי התוכנית
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א.

 350דונם (למעלה מ )50%מיועדים לצרכי ציבור ,גינות ציבוריות ,מבני ציבור
כמו מוסדות חינוך ,תרבות ,נוער ,נופש וספורט ,שבילים ירוקים ,רחובות
הולנדיים ,כבישים וכד'.

ב.

 35דונם מיועדים לתעסוקה.

ג.

 16דונם מיועדים לדיור מוגן לאוכלוסיה הבוגרת.

ד.

 200דונם מיועדים למגורים במבנים של  4קומות ,דירות גן-גג ובנייה צמודת
קרקע (סך של למעלה מ 900 -יחידות דיור).

פרוייקטים בביצוע
להלן הפרוייקטים המרכזיים בביצוע:
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א.

פיתוח שכונת "נופי השרון".

ב.
ג.

בניית בית ספר יסודי חדש.
בניית גני ילדים חדשים.

ד.
ה.

תכנון התשתיות הציבוריות בתחום ההרחבה.
הקמת פארק חדש בשטח  22דונם הכולל מתקני משחקים ,משחקי כושר,

ו.

בריכה ביולוגית ועוד.
הקמת  2מגרשי ספורט חדשים.

ז.

הכנת אפליקציה עירונית.

פעולות עיקריות מתוכננות
המועצה תיערך לביצוע הרחבת היישוב בשלבים תוך היערכות לקליטת מאות משפחות
חדשות ביישוב.
המועצה תבנה גני ילדים חדשים במטרה להעביר גנים הממוקמים במבנים ישנים
למבנים חדשניים מודרניים .בחינוך היסודי המועצה תכניס תוכניות ותפעל לשיפור
האקלים הבית ספרי ותשפר את הסביבה הלימודית ,וכמו כן תיערך לבניית בית ספר
יסודי חדש ביישוב.
המועצה תפעל להמשך שיפור הטיפול בתחזוקת הגינון הציבורי ביישוב ,וכן תפתח
פארק חדש ביישוב.
המועצה תפעל להסדרת נושאי התנועה ביישוב ובסביבתו ,לרבות פתרונות לכניסה
וליציאה מהיישוב לכביש  5613ולכביש .4
המועצה תפעל להגברת האכיפה של חוקי העזר ולשיפור רמת הניקיון ,המיחזור
ואיכות הסביבה ביישוב.
המועצה תפעל להמשך הנגשה של מבני ציבור וחינוך.

המועצה תפעל להקמת מבני ציבור חדשים ביישוב:
א .בית ספר יסודי.
ב .אולם ספורט  400 -מושבים.
ג .שני מגרשי ספורט.
ד .שני גני ילדים חדשים.
ה .מרכז תרבות.
ו .אודיטוריום.
ז .בית ספר על יסודי.
.16

.17

מקומות עיון
א.

בדוח זה ניתן לעיין במשרדי המועצה המקומית פרדסיה ,ברח' שבזי  ,1פרדסיה
ובספרייה הקהילתית ,ברח' החרצית  ,11פרדסיה ,בשעות הפתיחה שפורסמו
לציבור.

ג.

חוקי העזר של פרדסיה ניתנים לעיון ולרכישה במחלקת הגבייה במשרדי
המועצה המקומית פרדסיה בשעות העבודה הרגילות .כמו כן ניתן לעיין בחוקי
העזר באתר האינטרנט של המועצה ואף להדפיסם בהתאם.

מענה של המועצה
רח' שבזי  ,1פרדסיה ,מיקוד42815 :
טלפון( 09-8945551 :רב קווי) .חיוג חינם לתושבים1-800-220654 :
09-8945553
פקס :מזכירות –
09-8988354
אגף הנדסה -
09-8946402
אגף חינוך -
09-8987467
מחלקת הגביה -
09-8941137
מחלקת רווחה -
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טלפונים וכתובות של מוסדות ציבור בפרדסיה
ספריה ,רח' החרצית  ,11טלפון09-8945312 :
מרכז טיפולי ,רח' שבזי  ,7טלפון09-8947104 :
מרכז יום לקשיש ,רח' שבזי ,טלפון09-8946669 :
השרות הפסיכולוגי ,רח' שבזי  ,7טלפון09-8948408 :
מרכז ספורט ופנאי ,רח' האלון ,טלפון09-8940004 :
בית ספר יסודי תפוז ,רח' רמב"ם  ,35טלפון 09-8948027 :פקס09-8948233 :
אולם ספורט ,רח' רמב"ם  ,35טלפון09-8949234 :
רשת מעונות יום אמילי :רח' סמטת היונה  ,6טלפון.09-7412432 :
מקווה טהרה ,רח' שבזי ,טלפון09-8946181 :

סניף דואר ,רח' החרצית ,טלפון09-8989965 :
גני ילדים
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שם הגן

שם הגננת

כתובת

טלפון

אורנים
דולב
הפיקוס
חצב
הברוש
הפקאן

דליה גרבי
הניה מולדובן
רונית סלם
צילה ולצמן
ורד ישראלי
אתי אליזם

יערה 2
יערה 2
סמטת היונה
הדקל 22
החרצית 32
החרצית 32

09-9562168
09-7418753
09-8945499
09-8945810
09-7682543
09-7673046

חוק חופש המידע
.1

הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ועל טיפול בבקשות לקבלת מידע
בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח –  ,1998הינה גב' יהודית ליס ,מנהלת
לשכת ראש המועצה ,טלפון.09-8945551 :
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תחולת החוק לגבי רשויות מקומיות הינה החל מ .1.9.99 -במהלך שנת 2016
התקבלו במועצה שלוש פניות לקבלת מידע בהתאם להוראות החוק.

נציב תלונות ציבור
המועצה מינתה החל מיולי  2008את מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות הציבור
שלה ,וזאת בעקבות חקיקה חדשה בנושא .במילוי תפקידיו הנציב הינו עצמאי ובלתי
תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד .ניתן ליצור קשר עם הנציב באמצעות גב'
אביבה גריבי במועצה ,טלפון .09-8945551
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מועדי קבלת קהל
במועצה

ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' – .15:15 – 08:00
יום ג' – .19:00 – 16:00 ,13:30 – 08:00

–

במחלקת הגבייה -

ימים ב' ,ד' ,ה' – 14:00 – 08:00
ימים א' ,ג' 13:30 – 08:00 -
18:30 – 16:00

–

ימים א' ,ג' 13:30 – 08:00 -
19:00 – 16:00
ימים ב' ,ד' ,ה' 14:30 – 08:00-

במחלקת החינוך

שעות פתיחת
הספרייה-

ימים ב' ,ד' ,ו' 12:15 – 08:00
ימים א',ג',ה' 19:15 – 15:30

