מהדורת 1/2020

תושב יקר !
אנו שמחים על הצטרפותך כתושב בפרדסיה ומקווים שתשתלב בפעילויות הישוב.
למועצה יש דף פייסבוק שבו נמסרים עדכונים שונים על פעילויות המועצה והיישוב .על מנת
להישאר מעודכן מומלץ להצטרף כחבר לדף.
אתר האינטרנט של המועצה www.pardesia.muni.il
לנוחיותך להלן פירוט המוסדות הפועלים בישוב:

 .1מועצה מקומית:
 ( 09-8945551רב -קווי)טל'
מוקד מטלפון נייח 108 -
מוקד מטלפון נייד *10899 ,09-8946399 -
בשעות בהן המועצה סגורה פועל שרות מוקד המיועד לקבלת הודעות שאינן סובלות דיחוי.

שעות קבלת קהל (למעט במח' גביה ,חינוך ,רווחה ומהנדס המועצה):
בימים :א,ב,ד,ה
ביום ג'
בימי ו'

-

14:00-08:00
,12:00-08:00
המועצה סגורה

18:30-16:00

א .לשכת ראש המועצה
טל גורקי
יהודית ליס
judit@pardesia.muni.il

ראש המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה -
כתובת דוא"ל

ב .מחלקת גביה
עובדות המחלקה :שמואל ששון ,דינה שוסטר

תחומי פעילות:
כל התשלומים לפעולות המועצה כגון :ארנונה ,שמירה ,חוגים ,גני ילדים ,קייטנות ,היטלי
פיתוח וכד'.
 shmuel@pardesia.muni.ilכתובת דוא"ל
לתשומת לבכם ,באתר האינטרנט של המועצה ,מפורטים קריטריונים להנחות מארנונה,
נא בדקו זכאותכם ,במידת הצורך.

שעות קבלת קהל במח' גבייה:
בימים :א' ,ג' בין השעות
ב' ,ד' ,ה' בין השעות
בימים :ו' וערבי חג
טלפון ישיר – 8946403
– 8987467
פקס ישיר

-

,12:00-08:00
14:00-08:00
אין קבלת קהל

18:30-16:00

ג.

אגף תפעול
מנהל האגף – משה כץ.
תחומי פעילות:
תברואה ,פיקוח ולוגיסטיקה ,רישוי עסקים ,מפגעים ציבוריים ,תחזוקת תשתיות ,גינון
ציבורי ,תאורת רחובות ,הדברה ,פינוי אשפה.
כתובת דוא"לgila@pardesia.muni.il :
מהנדס – בני כרמי :תחומי פעילות

 -אישורי תוכניות בניה ותוספות בניה.

מזכירות – מרגלית שמחי ,גילה כהן.
שעות קבלת קהל של מהנדס המועצה (בתאום מראש):
ג' 16:30-19:00
טל' ישיר8945426 :

פקס8988354 :

אשפה
פינוי אשפה ביתית בימים:
פינוי גזם ,לפי אזורים פעם בשבוע.

א' ,ג' ,ה'.
ב',ה'( .ניתן להוציא גזם ופסולת גושית אך ורק
בימים א' ,ד' ,לפי אזורים)
(מצ"ב מפת פינוי גזם)

טאוט
בכל רחוב מתבצע טיאוט לפחות פעם בשבוע.
הדברה
במקרה של צורך בהדברת מזיקים ,מפגע מזיקים או טיפול בשוחות הביוב בשטח הציבורי,
יש להתקשר למוקד  108בשעות היום ולהשאיר הודעה.
לוכד כלבים
בהתאם לחוק עזר ,פועל בישוב לוכד כלבים ,במידה וכלבכם נלכד על ידו יש לפנות
לאגף הנדסה ותשתיות.
טל' ישיר8945426 :

פקס8988354 :

לתשומת לבכם:
במקרה של מפגע ציבורי הדורש טיפול דחוף ניתן לפנות למוקד פניות הציבור
במועצה ,או דרך מוקד .108
לפרטים נוספים על פעילויות אגף הנדסה ותשתיות – אתר האינטרנט של
המועצה.

ד .המחלקה לשירותים חברתיים
עו"ס רונית אייזנשטדט – מנהלת המחלקה ,עו"ס ,פסיכותרפיסטית.
עו"ס יוסי רובין – עו"ס נוער וצעירים.
עו"ס ענבר זיו בנבנישתי – עו"ס שיקום ,פיגור ואוטיזם ,רכזת מתנדבים וקהילה.
עו"ס דורית ליברמן – עו"ס משפחה ומתנדבים.
סיגלית שאלתיאל – פקידת זכאות ומזכירת מחלקה.
כתובת דוא"ל

-

sigi@pardesia.muni.il
ronit@pardesia.muni.il

שעות קבלת קהל:
בימים :א'
ב' ,ד' ,ה'
בימי ו'
טל' ישיר8949630 :

בין השעות 19:00-15:00 ,13:00-08:30
בין השעות 13:00-08:30
אין קבלת קהל
פקס8941137 :

נא לתאם תור מראש בטלפון

ה .אגף חינוך ,תרבות ,נוער ,ספורט וחוגים
מנהל האגף– גדעון אחרק
מנהלת מחלקת חוגים וספורט – רינה מידן-שני
מנהלת יחידת נוער – עמוס צ'ייקובסקי
רכזת תרבות – לבנה דבח
מזכירות האגף – רבקה מיטלברג ,מורן בן-חמו ,שרה פרץ
פקס ישיר8946402 :
שעות קבלת קהל באגף חינוך:
בימים:
בימים:

א' ,ג' בין השעות
ב' ,ד' ,ה' בין השעות
ו' וערבי חג

-

,12:00-08:00
14:00-08:00
אין קבלת קהל

18:30-16:00

תחומי פעילות:
בתי ספר וגנים ,קייטנות ,גני מעון ,צהרונים ,פעילויות תרבות ,חוגים וספורט ופעילויות
נוער.
פרטים על היצע הפעילויות – באתר האינטרנט של המועצה ובעלונים השוטפים.
גני ילדים
שם הגן
גן הברוש
גן דולב
גן אורנים
גן חצב
גן הפיקוס
גן הפקאן
גן חרצית
גן חמנית
גן הדס (חט"צ תפוז)
גן הגפן (חט"צ תפוז)
גן רימון (חט"צ רימון)
מעון יום "אמילי"
צהרונים:

הגננת
שירי מאור
הניה מולדובן
דליה גרבי
צילה ולצמן
רונית סלם
לירון בנאי
מתנה רצאבי
טרם נפתח
רינת עפרון
ריקי כהן לוי
לימור דמארי
צהרון גנים
טלפון8945613:

טלפון
7682543
8945919
8945950
8945810
8945499
7673046
9639696
9651462

צהרון "בית" (בבי"ס תפוז)
טלפון8940867 :

שרות פסיכולוגי חינוכי
משרדי השרות ממוקמים ברחוב שבזי .7
טלפון8948408 :
מרכז טיפולי
המרכז ממוקם ברחוב שבזי .7
תרצה נצר – מנהלת המרכז.
במרכז ניתנים שרותי ריפוי בעיסוק ,ריפוי בדיבור והוראה מתקנת.
טלפון09-8947104 :
אולם הספורט
כתובת האולם :רחוב רמב"ם .35
טלפון8949234 :

ו.

בטחון

קב"ט
טלפון
כתובת דוא"ל -
פקס

חגי איסו
052-2781713
hagai@pardesia.muni.il
8988911

המועצה מפעילה משמר אזרחי ביישוב .נשמח להתנדבותכם לשרות חשוב זה.
ביישוב יש ניידת אבטחה פרטית של המועצה.
טלפון של הסייר למקרה חירום .057-7544297

 .2בית טלי – ספריה קהילתית פרדסיה
החרצית
8945312
pardesia@lib-isr.co.il
גילה צפריר
מיכל סקופ

כתובת
טלפקס
כתובת דוא"ל
ספרניות

-

שעות פתיחה:

א',ג',ה'
ב',ו'

15:30-19:30
08:00-12:00

החלפת ספרים בספרייה הינה ללא תשלום.

 .3שיטור קהילתי
שוטר
טלפקס
סלולרי
משמר אזרחי

-

שרון בן-עוזיאל
8940172
050-5076626
שרון בן-עוזיאל

מבנה השיטור הקהילתי נמצא מאחורי בניין המועצה.

 .4בית גיל הזהב (מרכז יום לקשיש)
כתובת
מנהלת המרכז
טלפון
פקס

-

שבזי
סוניה יהודה
8946669
8946418

בשעות הבוקר – הפעלת מרכז יום לקשיש ,הכולל פעילויות וארוחות.
בשעות אחה"צ – חוגים לכל הקהילה.

 .5סניף הדואר
כתובת :החרצית 15
סוכנת :איילה תעשה
טלפון8989965 :
8989965
פקס:
בסניף הדואר ניתן שרות צילום מסמכים ומשלוחי פקס.
שעות קבלת קהל:
בימים:

א' ,ג' ,ה' ,בין השעות 08:30-12:30
16:00-18:00
בין השעות 08:30-13:00
ב' ,ד',
בין השעות 08:30-12:00
ו'

 .6מרפאות קופ"ח כללית
א .ברחוב שבזי (מול המועצה)
טלפון09-8945135 :
ב .בקניון פרדסיה
טלפון09-8901200 :
ג .תחנה לבריאות המשפחה
ברחוב שבזי (מול המועצה)
טלפון:

 .7קופ"ח לאומית

–

מרכז רימון ,רחוב הארז  ,29טל 09-8901600

 .8וטרינר
מיקום :רחוב שבזי  /סמטת הדרור
ד"ר סתוונית כץ מגיעה כל יום חמישי ,בין השעות 16:00-17:30

 .9בתי ספר
א.

ביה"ס ממלכתי יסודי "תפוז" בפרדסיה.
 8948027טל' מזכירות ביה"ס
 8948233פקס
 8989630ספרית ביה"ס
 8949322פסיכולוג ביה"ס

ב.

ביה"ס ממלכתי יסודי "רימון" בפרדסיה.
 9640777טל' מזכירות ביה"ס
 9533054טלפון נוסף

ג.

ביה"ס ממ"ד "אור השרון" בתנובות ,טלפון.8988268 :

ד.

קרית חינוך "דרור" בצומת דרור ,טלפון.7613777 :

 .10מרכז ספורט ופנא י פרדסיה (קאנטרי קלאב)
מיקום :רחוב האלון.
פרטים לגבי תקנון ,חוגים ומחירים – באתר האינטרנט של המועצה.
טלפון8940004 :

פקס:

8940006

 .11מקווה
טלפון8946181 :
בלנית :ורדה כחלון (טלפון בבית )077-3225267
יום לפני הביקור נא לתאם טלפונית
זמני פתיחה :א-ה שעתיים לאחר השקיעה
בערב שבת ,במוצ"ש ,בערב חג ובמוצאי חג יש לתאם מראש.
נא לתאם עם ורדה לפני כל ביקור בטלפון.

טל.8989630 :

 .12מועצה דתית בפרדסיה
כתובת :רחוב
פקס8989024 :
טל'8940878 :
 שולי יהודיאן 052-4406466מזכירה
יו"ר המועצה  -יעקב מיוסט 050-5-503718
הרב הראשי לפרדסיה :הרב מנשה טיירי :פלאפון – .050-5328456
קבלת קהל:
09:30-12:30
א'-ד'
08:30-12:30
ה'
17:00-19:00
א',ד'

 .13משרד הפנים
כל תושב הצריך לשנות כתובת בתעודת הזהות ,יכול לקבל שרות זה במזכירות המועצה.
(אצל יהודית או קרן).
שאר שרותי משרד הפנים בסניף נתניה – ברח' רמז  13טלפון8302111 :
שעות קבלה :א',ב',ג',ה'  08:00-12:00ב' ד' .14:30-17:30

 .14תאגיד המים "מעיינות השרון"
כתובת התאגיד :רחוב העצמאות 3א' אבן יהודה
טלפון1-800-071-100 :
אתר האינטרנטwww.mayanot-hasharon.co.il :
שעות קבלה :א'-ה'  08:00-13:00ב' ד'  ,16:00-19:00ו' .08:00-12:00

 .15הועדה המרחבית לתכנון ובנייה  -שרונים
כתובת הועדה :רחוב הצורן 4ג' א.ת .דרום פולג ת.ד ,8490 .נתניה 42504
טלפון 09-8636000 :פקס09-8636029 :
כתובת דוא"לsharonim@sharonim.co.il :
שעות קבלה :א',ה'  08:30-12:00ד' 14:00-17:00

אני מאחל לכולם הצלחה ונחת בביתכם החדש ומזמין אתכם להצטרף לשלל הפעילויות
התרבותיות שהמועצה מפעילה .פרטים באתר האינטרנט שלנו ,בדף הפייסבוק ,בעלונים
ובפרסומים שהמועצה מציעה ,בשלט המידע ובאגף החינוך במועצה.
בברכה,
טל גורקי
ראש המועצה

