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פרדסיה
צומחת

חינוך
 	 110 השנה  לומדים  הספר  בבית  "רימון".  בי"ס   - צומח  חדש  יסודי  ספר  בית  פתחנו 

תלמידים ב- 5 כיתות )גן חובה, א', ב', ג' וכתה א' תקשורתית(. את ביה"ס נבחרה לנהל 

הגב' טלי מרמור. הסתיימה בניית שלב א' בבית הספר הכולל: חדרי מנהלה וספריה, 

רגילות. לאחר שעות הלימודים  כיתות   4 ו-  צעירה  כיתות חטיבה   6 אולם התעמלות, 

בניית  להתחיל  צפויה  הקרובה  בשנה  חוגים.  ומספר  צהרון  במקום  המועצה  מפעילה 

שלב ב' של בית הספר ובו 6 כיתות נוספות וחדרי ספח.

פתחנו גן ילדים חדש לגילאי טרום חובה – גן "חרצית". הגן נמצא במקבץ הגנים שברחוב 	 

גן "חמנית". הגן   – לגילאים הללו  נוסף  ילדים  גן  הברוש. בימים אלה מסתיימת בניית 

ייפתח בשנת הלימודים הבאה. בנוסף, אנו מתכננים להקים 2 גני ילדים נוספים בשכונת 

"הדר השרון", מצפון לבי"ס "רימון".

ההיבטים 	  בכל  עבר שדרוג משמעותי מאוד  25 שנה,  לפני  "תפוז", שהוקם  בית ספר 

הפיזיים ובעיקר מרחבי למידה מודרניים, אמצעים טכנולוגיים וריהוט מתאים.

חברת "מתודיקה  - למידה אפקטיבית", ששכרה המועצה, עובדת עם הצוותים החינוכיים 	 

בשני בתי הספר במטרה להתאים את העשייה הפדגוגית לאתגרי המאה ה - 21.

ב- 1 בספטמבר 2022, צפוי להיפתח בפרדסיה בי"ס על יסודי שש שנתי צומח, מכיתה 	 

ז' עד י"ב. החל ממועד זה, תלמידי פרדסיה אשר יסיימו את כיתה ו' ימשיכו ללמוד כאן 

בישוב ולא ב"דרור". הפרידה מבי"ס "דרור" תהיה הדרגתית ועל פי התכנון, מי שהתחיל 

יסיים ב"דרור". ההחלטה התקבלה בשיתוף פעולה מלא עם  גם  לימודיו ב"דרור"  את 

הנהלת משרד החינוך ועם מועצה אזורית "לב השרון", מאחר ש"דרור", המונה כיום כבר 

13-14 כיתות בשכבה, לא יוכל להכיל את הגידול במספר התלמידים של פרדסיה. בית 

הספר אשר נמצא בתהליכי תכנון מתקדמים מיועד להכיל 6 כיתות בשכבה. 

תחבורה

תהליך אישור התוכניות לשדרוג כביש 5613 ע"י חברת "נתיבי ישראל" נמצא לקראת 	 

סיום. התוכנית כוללת – רמזור ביציאה מרח' בן גוריון, מעגל תנועה כפול ביציאה מרח' 

חלק  הרחבת  החולים(,  )בית  משה  לצור  המרכזית  בכניסה  תנועה  מעגל  התהילה, 

מהכביש, תאורה, שבילי אופניים וטיפול בחלק הדרומי של רחוב התהילה. לאחר אישור 

סופי של התוכניות ע"י "נתיבי ישראל" תבוצע העבודה שהיקפה כ – 18 מיליון ₪, אשר 

גייסנו מרשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה.

את 	  תכננה  אשר  ישראל"  "נתיבי  חברת   –  4 כביש  ושדרוג  פרדסיה  מחלף  הקמת 

הפרויקט מתכוונת להתחיל את הביצוע בפועל בתוך שנתיים. ההכנות לפרויקט מורכב 

זה נמצאות בעיצומן וכבר החל סימון ותפיסת השטח באמצעות גדרות )ניתן לראות ע"י 

הקניון(. במסגרת תכנית זו תתאפשר כניסה נוספת לפרדסיה מכיוון מערב. 

פירוט התכניות הללו נמצא באתר האינטרנט של המועצה, בקישור "אודות המועצה/ 

הרחבת פרדסיה".

קבלת 	  תהליך  של  בעיצומו  נמצא  זה  פרויקט   – לפרדסיה  המזרחית  הכניסה  שינוי 

הנוכחית  הכניסה  התכנית,  ע"פ  השונות.  התכנון  בוועדות  הסטטוטוריים  האישורים 

)ממזרח לגן הבנים( תיסגר. הכניסה החדשה תהיה ממעגל התנועה שניבנה בימים אלה 

והיא תתחבר דרך כביש שייסלל בתוך הפרדס של  בכניסה השלישית של צור משה 

מהדרין לקצה רח' שד' ניסים.

תושבי פרדסיה היקרים,
זה מוגש לכם סיכום תמציתי של עשיית המועצה  במידעון 

במהלך שנת 2019 וכן תכניות לעתיד.

שנת 2019 הייתה השנה הראשונה לקדנציה הנוכחית לאחר 
בחוסר  התאפיינה  זו  שנה  המקומיות.  לרשויות  הבחירות 
יציבות פוליטית ברמה הלאומית ויש לכך השפעה ישירה גם 
על תיפקוד המועצה. הצעדים שנקטנו בשנים האחרונות, הן 
בחיסכון ובצימצום ההוצאות והן בהגדלת ההכנסות, איפשרו 
הכאוס  למרות  ומכובד  ראוי  באופן  ולתפקד  להמשיך  לנו 

בשלטון המרכזי.  

כאשר  תושבים,   6,900 כ-  הישוב  מונה  כיום  הגדולה.  הפיתוח  בתנופת  ממשיכה  פרדסיה 
בסיום תהליך ההרחבה, בעוד  כ- 5 שנים, יימנה היישוב כ- 11,000 תושבים. זהו עדיין מספר 
נמוך ביחס לרשויות המקומיות בסביבתנו, אשר התוכניות שלהן מדברות על עשרות אלפי 

תושבים בכל יישוב.

גודל הישוב המתוכנן יאפשר לנו לשמור על ישוב בעל אופי כפרי, ירוק וקהילתי, דבר שיהיה 
המסחר  ושטחי  התושבים  מספר  הגדלת  לכך,  בנוסף  הארץ.  במרכז  מאוד  נדיר  בעתיד 
והתעסוקה שיתווספו לישוב, יאפשרו לנו התנהלות כלכלית יעילה יותר שתשרת את כולנו. 
מהלך זה אף יעמיד אותנו במקום שיאפשר לנו להתמודד עם איום איחוד הרשויות בצורה 

טובה יותר.

ועוד  "נופי השרון", נקלטו בשנים האחרונות כ- 150 משפחות חדשות  בשכונה המערבית, 
כ- 60 יח"ד נמצאות בשלבי בניה שונים.

בשכונה הצפונית, "הדר השרון", מתגוררות כבר כ- 16 משפחות ועד סוף הקיץ הקרוב צפויות 
יצוין כי המועצה הקפיאה את  לעבור ולהתגורר בה כ- 300 משפחות נוספות. בהקשר זה 
היתרי הבניה למגורים בכל החלק המערבי של השכונה וזאת עד אשר חברת "נתיבי ישראל" 

תתחיל בפועל את העבודות על מחלף פרדסיה.

 אלה הנושאים העיקריים אשר קידמנו בשנת 2019 
והאתגרים העומדים בפנינו לקראת שנת 2020:
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שלכם ובשבילכם

מבני מסחר ותעסוקה
שטחי המסחר והתעסוקה המיועדים מצויים בקצה הצפון מערבי של הישוב. חברת מ. לסר 
בע"מ, אשר זכתה במכרז שקיימה רשות מקרקעי ישראל לשיווק מגרש התעסוקה, חברה 
30,000 מ"ר.  כ-  והן החלו לתכנן את המתחם שגודלו  לוינשטיין"  לקבוצת הנדל"ן "משולם 
במקביל, קבוצת "יבולים", אשר בבעלותה שטחי המסחר והמשרדים בתחום השכונה, החלה 
בקידום תכנית לבינוי המתחם אשר היקפה כ- 10,000 מ"ר. הקמת מבני המסחר והתעסוקה 

תיקח זמן, אבל התהליך החל.

מבני ציבור
ישמש 	  לפארק  מצפון  הממוקם  האולם  בעיצומה.  נמצאת  נוסף  ספורט  אולם  בניית 

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.

לפארק. 	  ממערב  ימוקם  התרבות  מרכז  בעיצומו.  נמצא  החדש  התרבות  מרכז  תכנון 
תחילת בניית המבנה מתוכננת למחצית הראשונה של 2021. 

השנה מתוכננת הקצאת קרקע לבניית בית כנסת שימוקם בשכונה החדשה. 	 

העתקת קווי המתח העליון  מרח' התהילה
כידוע, התכנית להעתקת קווי המתח העליון מרח' התהילה אל ממערב לכביש 4 אושרה ע"י 
הממשלה וע"י הועדה לתכנון תשתיות לאומיות. מימון הפרויקט בסך כ- 33 מיליון ₪ סוכם 
עם רשות מקרקעי ישראל ועם חברת חשמל. עפ"י ההתחייבות ותכנית העבודה של חברת 
חשמל, סיום פרויקט העתקת קווי המתח צפוי בסוף שנת 2021. הצוות המקצועי של חברת 

חשמל שוקד בימים אלה על ההכנות לביצוע הפרויקט המורכב, לפרטי פרטים. 

המועצה,  עובדי  של  והמסירות  הסיוע  בזכות  ורק  אך  מתאפשרת  הגדולה  העשייה  כל 
ומשקיעים ממרצם  מלאה  בהתנדבות  הפועלים  המועצה  חברי  וכמובן  הרבים  המתנדבים 

ומזמנם לקידום פרדסיה. על כך מגיעה להם תודה גדולה! 

אנחנו כאן בשבילכם תושבי פרדסיה, נמשיך לעשות הכול כדי להצעיד את הישוב לפסגות 
חדשות.

פרדסיה 
2019
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פרדסיה
צומחת

הוקמו מרחבי למידה חדישים

החלה החלפת הריהוט בכיתות לציוד חדשני

נוספו תכניות לימוד חדשות
בהן: פעילות בחווה חקלאית, מיינדפולנס ו- גו-גו ניו מדיה. 

מצטיינים ב"תפוז"
מנהלת בית הספר לילך חגי התקבלה לתכנית יוקרתית של משרד החינוך לליווי בתי"ס 

מצוינים.
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פרדסיה
צומחת

בית ספר חדש בפרדסיה - "רימון"
נפתחו חמש כיתות מגן חובה עד כיתה ג' וכן כיתה תקשורתית. כמו כן נבחרה מנהלת 

חדשה טלי מרמור. ביה"ס יצמח עד לכיתה ו'.

טקס חנוכת ביה"ס רימון
טקס חנוכת בית הספר התקיים בחג החנוכה עם צוות בית הספר, ההורים והתלמידים.

עיצוב לוגו בית ספרי
התקיים שיתוף פעולה של כל קהילת בית הספר ביצירת לוגו בית ספרי.

תכנית פיתוח מיומנות הקריאה
יושמה תכנית לפיתוח מיומנות הקריאה על ידי מאגר בית ספרי של קטעי קריאה קוליים.
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פרדסיה
צומחת

מובילים בבגרויות
תלמידי  בקרב  לבגרות.  זכאים  תשע"ח  בשנת  בפרדסיה  הבוגרים  כלל  מקרב   93.1%

פרדסיה, בוגרי קריית חינוך דרור עומד אחוז הזכאות על 97.5% - מהגבוהים בישראל.

אחוזי הגיוס לצה"ל בקרב בני פרדסיה מהגבוהים ביותר בישראל
96.9% מקרב הבנים ו- 95.4% מקרב הבנות.

נפתח גן ילדים חדש - גן חרצית
בספטמבר 2020 יפתח גן ילדים נוסף בנופי השרון. בשנים האחרונות הוקמו שישה גני 

ילדים חדשים בישוב בעלות של למעלה מ- 7.5 מיליון ₪.

המועצה גייסה תקציב למלגות מפר"ח ומפעל הפיס בסך כ- 300,000 ₪ 
ילדים   יחנכו  ובתמורה  כל אחד   ₪  10,000 בסך  ייהנו ממלגה  30 סטודנטים מפרדסיה 

בישוב.
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פרדסיה
צומחת

שיא הרשמה לתנועת הצופים
כ– 400 חניכים. אנו מודים רבות לגלית עופרי שסיימה את תפקיד ראש השבט לאחר 

חמש שנים נהדרות ומאחלים בהצלחה לראש השבט החדש - דודי פריג.

פעילות בחופשת הקיץ
התקיימה פעילות רבה, ערכית ומהנה לילדים ובני נוער בחופשת הקיץ.

סדרות ההרצאות והטיולים התקיימו גם השנה בהצלחה
ביניהן: קפה ורוח, רביעי בצוותא, חוג למיטיבי לכת, שני בשניים והסלון הגיאוגרפי.

פעילות רבה ביחידת הנוער 
במהלך השנה התקיימו סדנאות, קורסים, טיולים, הפעלות, התנדבויות בקהילה, מסיבות 

נוער ועוד, בהם השתתפו מאות בני נוער.



 שכונות חדשות ותשתיות
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פרדסיה
צומחת

החל אכלוס ראשוני - 16 משפחות בשכונת הדר השרון )השכונה הצפונית( 
בשכונה  העיקריות  התשתיות  משפחות.  כ-300  עוד  להתאכלס  צפויות   2020 בשנת 
מוכנות )מים, ביוב, חשמל, תאורה, כבישים(. במקביל מבצעת המועצה עבודות נוספות 

והשלמת פיתוח.

שכונת נופי השרון
כיום מתגוררות בשכונה כבר כ-150 משפחות. עוד כ-60 יחידות דיור נמצאות בתהליכי 

בנייה. השכונה תמנה בסוף התהליך כ-280 יח"ד.

הוקמו שני מגרשי ספורט משולבים בפארק החדש לתחומי ספורט שונים 

החלה הקמת אולם ספורט חדש
האולם יכיל כ- 400 מקומות ישיבה ושני חדרי סטודיו לחוגים. האולם ישמש את מוסדות 

החינוך הסמוכים לו ואת הקהילה. צפי סיום העבודות: ספטמבר 2020.
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פרדסיה
צומחת

1617

הופעה של אברהם טל
התקיימה הופעה ראשונה של אברהם טל על הבימה המרכזית בפארק החדש  בנוכחות 

אלפי תושבים. 

פרויקט הורים בסלון התקיים בהצלחה גדולה
מפגשים של הורים עם מומחים בתחומם, תושבי ותושבות פרדסיה, שהרצו בהתנדבות.

רוח פרדסיה
המרוץ החמישי לזכר שחר תעשה ז"ל התקיים בהשתתפות כ-1,300 תושבים.

כאן זה בית
בעקבות יוזמה של תושבים - בראשות רונית הנעמן הלל, החלה מסורת של קבלת פנים 

חגיגית לתושבים החדשים. להצטרפות ליוזמה - 052-4677658.



תרבות, אירועים וספורט בקהילה
פרדסיה
צומחת
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צוין יום המאבק באלימות כנגד נשים
השראה  מעורר  באירוע  נשים  כנגד  באלימות  המאבק  יום  צוין  השנה  גם  שנה  כבכל 

ומחשבה.

זכיה למועדון הפנטק 
מועדון הפטנק של פרדסיה, בהובלתו של אודי שעיבי, זכה בגביע המדינה לבוגרים.

מועדון פנאי לבוגרים עם צרכים מיוחדים
הוקם מועדון פנאי לבוגרים עם צרכים מיוחדים - הפועל פעמיים בשבוע בשעות אחר 

הצהריים, בסיוע מתנדבות מסורות מהיישוב.

נחנך מועדון חברתי לגמלאי  פרדסיה
המועדון פתוח פעמיים בשבוע בשעות הבוקר ומתקיימים בו חוגים, הרצאות ועוד.



ביטחון וחירום

2021

פרדסיה
בתנופה איכות סביבה תרבות, אירועים וספורט בקהילה
פרדסיה
צומחת

מועדון הכדורסל
"הפועל פרדסיה" מונה השנה כ-230 שחקנים ושחקניות.

הגדלת מועדון הכדורגל הפועל פרדסיה
נפתחו קבוצות ילדות וילדים נוספות במועדון הכדורגל הפועל פרדסיה. קבוצת נערים ג' 

של המועדון זכתה באליפות המחוז. מכבי נתניה התארחה בפרדסיה.

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
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תכנון נטיעת חורשה בסמוך לטיילת המערבית

תכנון והקמת מרכז תרבות

הקמת שלב ב' של בית הספר רימון

בניית שני גני ילדים חדשים בשכונת "הדר השרון"

תכנון בית ספר על יסודי שש שנתי )חטיבת ביניים + תיכון(

הקמת גינת ניצנים

הקמת גינת כלבים ברחוב דרך הרעות

שדרוג גינת הרותם )לפני הפארק(

הקצאת קרקע להקמת בית כנסת בשכונה החדשה

התנדבו למשמר האזרחי
לפרטים והצטרפות: קב"ט המועצה חגי יאסו, טל: 052-2781713  

סיירת הורים
הצטרפו לפעילות סיירת הורים. לפרטים והצטרפות: תמיר מוצרפי - רכז הסיירת

.muzrafy@hotmail.com :טל. 052-5688332 | דוא"ל

על  רבים  שבחים  וחלקו  בישוב  בקורת  קיימו  העורף  מפיקוד  בכירים  נציגים 
הרמה המקצועית הגבוהה של המועצה.

יחידת הסע"ר )סיוע עצמאי ראשוני( של המועצה ערכה תרגיל משולב בשטח 
של חילוץ לכודים מבין הריסות בתים וחילוץ מרכב בוער. 


