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שנת 2020 כבר מאחורינו, ועל אף העובדה שזו הייתה שנה מורכבת ומאתגרת, 
כולנו עמדנו בה בכבוד והתמודדנו עם הרבה מאוד קשיים בדרך. כל זה הוכיח 
שכוחנו באחדותנו. שנת 2020 הייתה בסימן ההתמודדות עם הקורונה, אך לצד 
המאבק המתמיד והיומיומי, הן מצדכם והן מצדנו, ניצלנו את השנה האחרונה 
כדי לפתח ולקדם את העיר בכלל תחומי החיים ולדאוג לכך שהשנה הזו תיזכר 
גם בזכות האתגרים שבהם עמדנו. כעת כשאנו כבר נמצאים בתוך שנת 2021 
אני בטוחה שאנו נצלח ונתגבר יחד על כל המכשולים ונמשיך לקדם את עירנו 
האהובה אל עבר המשימות הרבות שמחכות לנו. אור יהודה הייתה ותישאר עיר 
עם לב ענק, ואין דבר מרגש יותר מאשר לראות את החום האנושי שמלווה כל 

צעד בדרך שלנו.

הנהדרות  הבשורות  אחת  החולפת  בשנה 
שקיבלתי הייתה בשיאו של משבר הקורונה, 
כאשר שר החינוך התקשר כדי לבשר לי על 
כך שאור יהודה זכתה בפרס החינוך היישובי, 
הפרס היוקרתי ביותר שמעניק משרד החינוך. 
פרס זה מגלם בתוכו את ההשקעה הרבה של 
העיר בתחום החינוך )אור יהודה דורגה השנה 
ומעבר  במקום התשיעי בארץ בהשקעה(, 
משמעותית  דרך  כברת  שעשינו  לעובדה 
בתחום חשוב זה, התגברנו על ערים חזקות 
אחרות שהתמודדו מולנו בדרך לפרס ששייך 
הרבים שלנו  ואחת מהשותפים  לכל אחד 
במערכת החינוך. אבל מעבר לפרסים, מה 
שריגש אותי לא פחות היה לראות את הקפיצה 
המשמעותית של כל בתי הספר התיכוניים 
יובלים, בנתוני אחוזי  בעיר, ובראשם תיכון 
יובלים,  הזכאות לבגרות שיפורסמו הקיץ. 
שיגיע בקיץ הקרוב ללפחות 90 אחוז זכאות, 
מגיע לנתון הגבוה ביותר מאז פתיחתו של בית 
הספר במאה הקודמת. יש לנו במה להתגאות, 

דבר ראש העיר | ליאת שוחט

את ההשקעה הזו אנו כמובן נמשיך ונעצים, 
ונדאג לכך שתלמידינו והוריהם ימשיכו להיות 

גאים במערכת החינוך העירונית.

עלינו  שנכפה  החירום  למצב  במקביל 
בהתמודדות עם הקורונה, דאגנו לנצל את 
תקופת הסגרים כדי להתקדם באופן משמעותי 
בכדי  לא  העיר.  הפיתוח של  תוכניות  בכל 
דורגנו בשנה שעברה במקום השני בארץ 
היום  כולם  לנדל"ן.  האטרקטיביות  במדד 
כבר מבינים שאור יהודה היא המקום החם 
ביותר בגוש דן להשקיע בו. אחד האתגרים 
הבולטים שלנו בשנה האחרונה היה תחילתו 
 ,OPARK של שיווק מתחם התעסוקה והמסחר
שיהווה עוגן כלכלי משמעותי עבורנו בעשרות 
השנים הבאות. מיליון מ"ר של מתחם שיאפשר 
לתושבינו לגור, לבלות ולעבוד באותו איזור. מה 
שהוגדר עד כה כחלום הופך אט אט למציאות, 
והמטרה שלנו בעירייה היא לדאוג שהוא יהיה 

אטרקטיבי ככל האפשר.

תושבים יקרים
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את  לראות  גם  יכולתם  האחרונה  בשנה 
המנופים שעובדים בקצב מסחרר אל מול 
כביש 461 עם הקמתה של שכונת בית בפארק. 
החל מחודש ספטמבר הקרוב ייכנסו לשערי 
בתי הספר וגני הילדים בשכונה מאות תושבים 
חדשים, ובמהלך השנתיים הקרובות יאכלסו 
אותה לא פחות מ-2,500 משפחות. זהו אירוע 
בסדר גודל משמעותי עבור העיר שלנו שבפעם 
האחרונה שבנתה שכונות חדשות הייתה לפני 
כשני עשורים. אנו בעירייה ערוכים להקמתם 
של מבני הציבור והחינוך, השלמת התשתיות 
אלפי  חיקנו  אל  קבלה  ובעיקר  הנדרשות 

תושבים חדשים.

אך לצד ההשקעה בשכונות החדשות, אנו 
הוותיקות.  השכונות  את  לרגע  זונחים   לא 
ואלו הן רק חלק מהפעולות שביצענו ואנו 
ממשיכים לבצע לפיתוח העיר הוותיקה: חנוכת 
גן המייסדים בשכונת סקיא א', הקמת אולם 
ספורט בחט"ב יובלים, עבודות פיתוח לשדרוג 
שכונת איילת השחר, שיפוצי קיץ ברחבי העיר, 
שיזף  הספר  בבתי  חדשים  מבנים  הקמת 
ויהדות, פיתוח רחובות אלכסנדרוני  ומדעים 
והרצל, הקמת מרכז קהילתי חדש ברמת 
פנקס, הקמת מרכז לגיל הרך ולמשפחה, 
הקמת בית כנסת )סוף סוף( לטובת הקהילה 
האתיופית בעיר, שדרוג ושיפוץ מעון אניטה, 
שדרוג של היחידה לקידום נוער, הכשרת 
חניונים חדשים בסחל"ב ובמרכז העיר )מול 
הבריכה(, שדרוג חדרי הכושר הקיימים, שדרוג 
של מקווה יוסף חיים והסרת קווי המתח שעברו 
בעיר. בשנה הקרובה נמשיך בשדרוג של רחוב 
יהדות קנדה, פרויקט מורכב שיגיע לסיומו, 
נקים את מרכז הדר שיכלול שני בתי כנסת, 
מרכז הנצחה ומועדון נוער, נקים מרכז קהילתי 
ונשדרג את רחוב  רבין, נפתח  בנווה  חדש 
הראשונים ונקדם פרויקטים נוספים ברחבי 

העיר.

מי שזכתה עוד להרבה מאוד תשומת לב בשנה 
האחרונה הייתה הקהילה עצמה שהוכיחה כי 
היא חזקה מכל משבר. היינו שם כדי לחבק 
לכך  לדאוג  התושבים,  את  )וירטואלית( 
ויזכו למלוא  שהמבוגרים לא יישארו מאחור 

תשומת הלב. במקביל, שמנו את האנשים עם 
הצרכים המיוחדים במרכז ודאגנו עבורם לליווי 
צמוד בתקופה לא פשוטה. אבל לא רק - יצאנו 
בשנה החולפת בעשרות יוזמות יחד עם האגף 
לשירותים חברתיים וקהילתיים ו"נפגשים" כדי 

שתרגישו אותנו בכל צעד.

בתקופה הזו נהנינו לראות את צעירי העיר 
ובני הנוער מתנדבים ומסייעים למען האחר, 
ובמקביל דאגנו עבורם למלגות, להרצאות 
ולפינוקים, בדיוק כפי שמגיע להם. גם בתחום 
הספורט, המחול והתרבות פעלנו כדי שיהיה 
לכם תמיד מעניין. רגע לפני תחילת המשבר 
עוד הספקנו להוציא לדרך בפעם השמינית 
את מרוץ אור יהודה בהשתתפות 4,000 איש, 
אבל גם אחרי תחילת הקורונה זכינו להמשיך 

בפעילויות תחת המגבלות.

בתחום הביטחון לתושבים, פעלנו באמצעות 
יחידת השיטור העירוני כדי שתרגישו בטוחים 
ככל שניתן, ואכן הנתונים מראים שיפור ניכר 
בכל תחומי החיים. הקורונה אילצה אותנו 
לשרת אתכם מרחוק, ובהתאם לכך קידמנו 
יוזמות רבות להעניק לכם שירותים מקוונים. 
בתקופה מאתגרת זו פעלנו כדי לחזק את 
העסקים המקומיים, הלב הפועם של הכלכלה. 
קיימנו את שבוע העסקים ופיתחנו שירותים 

מיוחדים עבורם.

וזה רק על קצה המזלג מכיוון שהפרויקטים 
אנו  שאותה  בחוברת  מפורטים  המלאים 
מחלקים לכם כעת. כחלק מתפיסת השקיפות 
שבה אני מאמינה, אני רואה לנכון להגיש 
הפעילות  סיכום  את  שנה  מדי  עבורכם 
מוזמנים  אתם  בראשותי.  העירייה  של 
לקרוא את החוברת בעיון, להעיר ולהאיר. 
במייל שאלה  בכל  לרשותכם  עומדת   אני 
mayor@or-ye.org.il או בדף הפייסבוק שלי.

קריאה מהנה,

שלכם,
ליאת שוחט
ראש העיר
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הכל
מתחיל
בחינוך
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אור יהודה זכתה
בפרס החינוך הארצי

הישג ענק:

בצל משבר הקורונה, אור יהודה קיבלה בשורה מאוד משמחת על זכיית העיר בפרס החינוך 
הארצי. שר החינוך לשעבר, הרב רפי פרץ, ומנכ"ל משרד החינוך לשעבר, שמואל אבואב, הודיעו 
לראש העיר, ליאת שוחט, על הזכייה בפרס לשנת הלימודים תשע"ט )2019( אחרי שאור יהודה 
הומלצה על ידי מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך, חיה שיטאי. את מערכת החינוך העירונית 
באור יהודה מובילה דלילה אשכנזי. יצוין כי פרס החינוך הינו הפרס היוקרתי ביותר שמעניק משרד 
החינוך במהלך השנה והוא מיועד לרשויות מקומיות שהצטיינו במיוחד בתחום העשייה החינוכית. 

מעבר לאור יהודה זכו השנה גם אופקים, באר שבע, יבנה, יוקנעם עלית ומעלה אדומים.

חברי ועדת הפרס בראשותה של המשנה למנכ"ל, גילה נגר סיירו באור יהודה ובחנו את העשייה 
החינוכית מקרוב. הם התרשמו שהעיר מקדמת לצד חדשנות פדגוגית גם ערכים חברתיים שהניחו 
תשתית של ערבות הדדית וקהילה צומחת. תחומי המעורבות האישית והחברתית בקהילה יחד 
עם טיפוח האקלים החינוכי הפכו לדגלים מרכזיים ומודל לחיקוי. מכלול העשייה העשיר זיכה 

את העיר בפרס איכות ומצוינות.

צילומים: איתן אלחדז
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אור יהודה מציגה: בתי הספר 
הכי מתקדמים שיש 

חינוך חדשניים בשכונת "בית בפארק" שמוקמת, ובימים האחרונים היא זכתה בקול קורא ארצי עיריית אור יהודה, זוכת פרס החינוך לשנת 2019, ממשכיה לדם בימים אלו את הקמתם של מוסדות על יסודי, שני בתי ספר יסודיים, 25 גנים ועוד מעונות יום. קבלו הצצהעיריית אור יהודה מקדמת את הקמת של מוסדות חינוך חדשניים בשכונת "בית בפארק" : בתי בפר 
להקמת בתי ספר חדשניים, במסגרת הקול

אור יהודה 
זכתה בפרס 

החינוך הארצי 
לשנת 2019

 4  - ראשון  ומקום  ענק  הישג 

מאסיבית  השקעה  של  שנים 

בתחום החינוך התנקזו לרגע 

אחד שבו הכריז שר החינוך על 

אור יהודה כזוכת פרס החינוך.

אור יהודה 
– מבט עירוני

ראש העיר: ליאת שוחט

מספר תושבים:  36,813

שטח שיפוט: כ- 6,700 דונם בלב 
גוש דן.

הארצי  החינוך  פרס  זוכת  מיוחד" 

במדד  בארץ   2 מקום   ,)2019(

האטרקטיביות לנדל"ן )"שווה כסף", 

ערוץ 13(, מקום 6 בארץ בהתחלות 

בנייה )אוקטובר 18' – ספטמבר 19'(.

אור יהודה: כשהאקדמיה 

נכנסת למערכת החינוך

אחד ההישגים של אור יהודה, שזכתה בפרס החינוך הארצי, 

הוא שילובם של גופי אקדמיה מגוונים שמוטמעים בתכניות 

הלימוד. כך משפיעים בר אילן, הטכניון, מכללת בית ברל, 

ועוד רבים על חייהם של תלמידי העיר.

התקשורת מסקרת את 
הזכייה בפרס

פרס החינוך

בהתאם לחזון השאפתני של שוחט. בוצעו בשנים האחרונות השקעות 

בתחומי הדיור.

התשתיות, הספורט והתרבות. בנוסף לטיפוח והשקעה בצירים הראשיים 

של העיר, נעשתה השקעה גם בשכונות הפנימיות, שהיו "החצר האחורית" של העיר בעבר.

כיום מוקמות בלב השכונות גינות, פארקים ושיפור תשתיות מסיבי. גם אזורי התעשייה עוברים 

שינוי עם יותר עסקים וחברות גדולות בתחום ההיי טק.

אחד הפרויקטים החשובים בעיר בשנים האחרונות הוא חיזוק מערכת החינוך, בהיבטים של 

תקשוב ומחשוב, שיפוץ חזותי, תשתיות ותכניות פדגוגיות מתקדמות, כאשר למעלה משליש 

מתקציב העירייה מוקדש לתחום זה. לאחר שלוש שנים של עבודה קשה, זכתה אור יהודה 

לאחרונה בפרס החינוך הארצי בזכות ההשקעה והתכניות הייחודית שפועלות בעיר.

"נושא החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות, ואת מרב משאבי העירייה אני משקיעה בתחום זה", 

מוסיפה שוחט. "אנו ממשיכים להשקיע ולעשות הכול כדי להרים את החינוך שלב אחר שלב, 

מפסגה אחת לשנייה. עשינו כברת דרך משמעותית ואנו ממשיכים לפרוץ גבולות."

התחדשות עירונית והסכם גג שדואג גם לעיר הוותיקה 

חלק גדול מהתנופה העתידית של אור יהודה טמון בהסכם הגג המשמעותי שנחתם בין העירייה 
לממשלה 

ב- 2017. העיקרון המנחה של הסכמי גג הוא הבטחת המימון מראש מצד

הישג נאה 
לאור יהודה: 
זכתה בפרס 

החינוך הארצי 
בשורה  גם  מקבלת  יהודה  אור 
טובה, מסתבר שהיא אחת משש 
הערים שזכו בפרס חינוך הארצי. 
"זו  העיר:  ראש  שוחט,  ליאת 
הנכונה  בדרך  שאנחנו  ההוכחה  
להעמיד מערכת חינוך איכותית, כזו 
שהתושבים יכולים להתגאות בה"

לשנת 2019בפרס החינוךאלו הערים שזכו אופקים ועוד חמש: 
יוקנעם ומעלה אדומים שמואל אבואב, הודיעו לשש רשויות – אופקים, אור שר החינוך, הרב רפי פרץ ומנכ"ל משרד החינוך,  קידומם של  תהליכים ייחודיים וחדשניים בתחום הבולטת, המעמיקה והרחבה בתחום החינוך ועל יבנה, יוקנעם ומעלה אדומים וזאת על רקע פעילותן הרשויות שזכו הן אופקים, אור יהודה, באר שבע, זכייתן בפרס החינוך לרשויות לשנת 2019 )תשע"ט(.שמואל אבואב, הודיעו היום )שני( לשש רשויות על שר החינוך, הרב רפי פרץ ומנכ"ל משרד החינוך, – על זכייתן בפרס החינוך לרשויות לשנת 2019יהודה, באר שבע, יבנה, 

הפדגוגיה.  



תיכון יובלים יגיע בקיץ
ללפחות 90 אחוזי זכאות

אור יהודה מדורגת במקום 
ה-9 בארץ בהשקעה בחינוך

היסטוריה!

יובלים באור יהודה )פרקאוף לשעבר( יגיע בקיץ  תיכון 
לאחוזי השיא שלו בכל הזמנים של נתוני הזכאות לבגרות. 
על פי הנתונים שמצטברים בימים אלו באגף החינוך עולה 
כי התיכון הגדול בעיר יגיע ל-90 אחוזי זכאות וכנראה 
יותר לאחר בגרויות החורף, כשזהו הנתון הגבוה  אף 
ביותר מאז שהוא הוקם. מדובר בנתון שמהווה עלייה של 
לפחות 8 אחוזים לעומת הקיץ האחרון, והוא מגלם בתוכו 
התקדמות מטאורית של התיכון בעקבות רפורמת יובלים. 

במסגרת הנתונים עולה כי אור יהודה תטפס ב-15 אחוזים 
בנתוני הזכאות לבגרות מ-56 אחוז ל-71.5 אחוז )בקרב 
הלומדים בעיר(, כל זאת לא כולל מועדי החורף שיעלו 
עוד יותר את אחוזי הזכאות העירוניים. גם נתוני התלמידים 
הגרים בעיר עתידים לעלות באופן משמעותי )הנתונים 
המדויקים יפורסמו בקיץ(. זה המקום לציין שנתונים אלו 
מגלמים בתוכם גם את נתוניהם של ישיבה קטנה תומכי 
תמימים )שאף אחד מתלמידיה אינו מאור יהודה אך יש 
לו סמל מוסד( ואת בית אקשטיין, מוסד חינוכי חשוב 

בעיר - שכמחצית מתלמידיו אינם תלמידי העיר.

אור יהודה מדורגת במקום התשיעי בארץ בהשקעה נטו לתושב בחינוך - כך עולה ממחקר 
שפורסם השנה על ידי חברת צ'מנסקי בן שחר ושות' שחקר לעומק את ההשקעה במגוון תחומים 
של הרשויות המקומיות. בכך עולה אור יהודה 3 מקומות בדירוג לאחר שבדירוג קודם מוקמה 
במקום ה-12 בארץ. על פי המחקר, אור יהודה ניצבת לצידן של ערים גדולות וחזקות כמו תל 
אביב, רמת גן, פתח תקווה, רעננה, רמת השרון, הרצליה וכפר סבא, כאשר בכל תושב מושקע 
בממוצע 1,126 ש"ח. כידוע, אור יהודה משקיעה למעלה משליש מהתקציב השנתי בתחום 
החינוך, כל זאת בלי קשר להשקעה נרחבת של תקציבי פיתוח בשדרוג מבני החינוך, שדרוגים 

טכנולוגיים ואמצעים נוספים לטובת ילדי העיר.

יובלים מתברר כי תיכון אור  מלבד 
חנה יעלה ל-91 אחוז לעומת 59 אחוז 
בקיץ האחרון - עלייה דרמטית של 
30 אחוז! תיכון יעדים יעלה ל-84 
אחוז לעומת 67 אחוז בקיץ האחרון 
בית  תיכון  אחוז!   17 של  עלייה   -
יעקב מטפס ל-78.1 אחוז לעומת 
74 אחוז בקיץ האחרון. תיכון ברנקו 
וייס הכפיל את אחוזי הזכאות שלו 
ועלה מ-22 אחוז ל-44 אחוז, נתון 

מדהים בפני עצמו.
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91% מתלמידי החטיבה המשיכו 
לתיכון יובלים באור יהודה

326 מחשבים
ו-405 טאבלטים
חולקו לתושבים

שיא בשנים האחרונות

דואגים למחשב
בכל בית

רפורמת יובלים, שהוכרזה לפני כ-4 שנים, ממשיכה לתת את אותותיה להצלחתה: לא פחות מ-91 
אחוז מתלמידי החטיבה המשיכו ללמוד בתיכון )במעבר מכיתות ט' ל-י'(. מדובר בנתון הגבוה ביותר 
במשך שנים ומעיד על האמון של הורי ותלמידי העיר במערכת בעקבות השינויים הרבים שהתקיימו 
במערכת החינוך בעיר ובתיכון המוביל. כזכור, לפני כ-4 שנים סבל התיכון המרכזי בעיר מהגירה 
שלילית, כאשר רק 60 אחוז מהתלמידים המשיכו ללמוד בו במעבר מהחטיבה לתיכון. לצד נתוני 
החינוך הנמוכים, סבלה המערכת מאי אמון משמעותי. ב-4 השנים האחרונות בוצעו שינויים רבים, 
ביניהם שינוי שיטת הבתים לשיטת חטיבת ביניים ועליונה, מינוי מנהל לקריה השש שנתית )ד"ר נתי 
ברק(, הכנסת תוכניות פדגוגיות, הגדלת ההשקעה מטעם העירייה בתיכון, שדרוגים פיזיים ועוד.

326 מחשבים ו-405 טאבלטים )בהשאלה( חולקו 
לתושבי העיר בשנה האחרונה במבצע חסר תקדים 
בהיקפו שנועד לאפשר לכל תלמיד בעיר ללמוד 
באמצעות מחשב ביתי. מרבית המחשבים גויסו 
במסגרת פרויקט "מחשב לכל ילד" שבמסגרתו 

מוענקים מחשבים ביתיים לטובת משפחות 
שאין ברשותן מחשבים וכדי לקדם שוויון  
הזדמנויות אמיתי לכלל תלמידי ישראל. 
העירייה מצידה משקיעה משאבים רבים 
תרומות  גייסה  גם  זאת  ולצד  בפרויקט, 
לכך. בנוסף, העניק משרד החינוך מאות 
מחשבים ניידים בהשאלה לתושבים, ואלו 
חולקו בהתאם למיפוי שנערך באגף החינוך 
באמצעות בתי הספר במטרה ברורה אחת 
– חלוקת מחשבים לכלל המשפחות שאין 

ברשותן מחשב.
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מקדמים את האסטרטגיה
החינוכית באור יהודה

באמצעות חוכמת ההמונים
ערב אסטרטגי לחדשנות בחינוך מספר 4 התקיים באור יהודה, הפעם בזום, כל זאת בהשתתפות 
כ-120 משתתפים מההנהגה החינוכית בעיר. במרכזו של הערב חולקו המשתתפים ל-8 מושבים 
שבהם נדונו יוזמות חדשות שיש עוד לקדם במסגרת התוכנית ב-4 היבטים – לימודיים, חברתיים, 
רגשיים, ומשפחתיים ובשלושה מעגלי השפעה – צוותי החינוך, תלמידים והורים. חלק מהיוזמות 
שעלו מכלל המושבים היו המשך ביסוס הקמת מרחב וירטואלי עירוני,  גמישות פדגוגית בעידן של 
אי ודאות, העמקת כלים טכנו ופסיכו-פדגוגיים לצוותי החינוך, מתן כלי חוסן למורים ותלמידים, ניצול 
מרחבי למידה עירוניים כחלק בלתי נפרד מלמידה "מסורתית" במוסדות החינוך, לימוד משותף 
בין בתי ספר ממלכתיים לממלכתיים דתיים, הקצאת משאבים למתן כלים ושיח ריגשי עם הורים, 
המשך קידום תחומי המדע והטכנולוגיה ועוד. כלל היוזמות יעובדו וישולבו כבר בשנה זו. סוף הערב 
נחתם בהרצאתה המרתקת של יעל אברהם, פסיכולוגית חינוכית, שהרצתה על "האתגר החברתי 
בתקופת הקורונה", סיפרה כיצד ניתן לפתח מיומנויות חברתיות, כיצד מתמודדים עם חרמות חברתיות 
ובדידות של תלמידים וצוותי חינוך בעת הקורונה, והחשוב ביותר - מתן פתרונות לסוגיות שהועלו.
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תכנית
"חינוך 
לפסגות"
באור יהודה
מתרחבת

לחט"ב 
יובלים

אנשי החינוך 
באור יהודה 

הפכו 
ללומדים 

לשבוע אחד

העירייה החליטה לפתוח מסלול מצוינות 
מבחירה בחט"ב יובלים זאת במסגרת 
לפסגות".  "חינוך  תכנית  הפעלת 
במסגרת התוכנית, התלמידים ישתתפו 
אקדמיים  קדם  העשרה  בשיעורי 
מתחומי דעת שונים, שיעורי העצמה 
קבוצתיים ותגבורים במקצועות הליבה 
כחלק מתוכנית המותאמת לצורכיהם 
ותלמידה.  תלמיד  כל  של  האישיים 
בנוסף, במסגרת התוכנית יתקיימו מספר 
ימי שיא העשרתיים וחווייתיים, טיולים 
ואירועים ארציים ומקומיים. כידוע, מרכז 
המצוינות של עמותת "חינוך לפסגות" 
יהודה.  באור  שנים  ארבע  מזה  פועל 
בפעילות משתתפים 110 חניכים משכבות 
ג'-ו' מחמשת בתי הספר בעיר אלונים, 
סביונים, אהוד מנור, שיזף וסעדיה גאון. 

שבוע גדוש בתכנים והרצאות מעוררות 
השראה נערך באור יהודה עבור אנשי 
החינוך בעיר, אירוע שמתקיים באור יהודה 
לראשונה בעקבות משבר הקורונה. 17 
מנהלי בתי הספר, עשרות מורים, 15 
מפקחים, 75 גננות ו-26 אנשי צוות מאגף 
החינוך השתתפו בשבוע שהופק על ידי 
אגף החינוך. השבוע המיוחד נוצר במטרה 
להעשיר את כלל המנהיגות החינוכית 
וטכנולוגיים  דיגיטליים  בכלים  בעיר 
ללמידה משולבת מקרוב ומרחוק. בין 
המרצים שריתקו את הצוותים באמצעות 
הזום היו הפילוסוף ד"ר שמעון אזולאי, 
שדיבר על קהילות משמעות ושחקני 
משמעות ופרופ' דורית ארם, ראש החוג 
לייעוץ בבית הספר לחינוך באוניברסיטת 
תל אביב הרצתה על הורות ופעילות 
דיגיטלית של ילדים בגיל הרך בתקופת 
הקורונה, כשהיא שמה דגש על מקומו 

של הצוות החינוכי.
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שבוע זהירות בדרכים
באור יהודה יצא לדרך

במסגרת השבוע, התקיימו פעילויות רבות בבתי הספר כחלק מפעילות ההסברה שמתקיימת לטובת 
התלמידים בכל הגילאים. מטרת השבוע היא לפתח מודעות בקרב התלמידים לנושא מהירות 
כלי הרכב בכביש וההשפעה על בטיחותם של התלמידים בדרכים כהולכי רגל וכרוכבי אופניים. 
בין השאר התקיימו הפסקות פעילות בנושא, חולקו דפי עבודה, הוצגו מצגות וסרטונים. בנוסף, 
התקיימו משחקים ופזלי רצפה עבור תלמידי בתי הספר היסודיים. כמו כן התקיים בבית אקשטיין 
ובתיכון יעדים יום הדרכה עירונית ומעשית בנושא סימולטור של אופניים חשמליים במטרה להכיר 
את הסכנות הטמונות בשימוש בו. בשאר בתי הספר התקיימו הפעלות הן בזום והן בבתי הספר.

התלמידים כותבים ספר אישי
פרויקט חדשני באור יהודה: 

פרויקט חינוכי חדשני באור יהודה "אגדה של מקום" יצא 
לדרך, דווקא כעת בצל הקורונה. במסגרתו של הפרויקט 
אותו יזמה ראש העיר, ליאת שוחט, תלמידי כיתות ו' ייקחו 
חלק בכתיבת ספר אישי על החוויות שלהם מהעיר אור 
יהודה. את הפרויקט הייחודי מוביל אגף החינוך יחד עם 
הודיה שוהם שמלווה אותו, ובמסגרתו ילדי העיר יוצרים 
באופן מונחה ספר משלהם שכולל פסיפס חוויות מבית 
הספר והעיר. באירוע הפתיחה של הפרויקט חולקו מאות 
ספרים ריקים לכל תלמידי שכבת ו' מבתי הספר בעיר, 
כאשר התלמידים יקבלו משימות לאסוף ולכתוב חוויות 
על העיר אור יהודה, סיפורים על שכנות, הקשרים בין 
צעירים ומבוגרים, חוגי הספורט והפנאי, חוויות ילדות, 
יוצגו הספרים בערב מיוחד  ועוד. לקראת סוף השנה 

שיכלול תערוכה חינוכית וערכית.
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חן סקאל מאור יהודה 
קיבלה את אות הפעיל 

המצטיין המחוזי
כבוד וגאווה לאור יהודה: חן סקאל, תושבת העיר, נבחרה לקבל את אות הפעיל המצטיין של מחוז 
תל אביב במשרד החינוך בתחום המעורבות החברתית. סקאל, תלמידת שכבת י"ב בתיכון יובלים, 
היא פעילה בולטת בתחומים חברתיים רבים, כשמעבר להיותה שחקנית כדורעף, היא חברה בקבוצת 
יוניסטרים שזכתה בפרס הארצי לאחרונה. בנוסף, תרמה סקאל שעות רבות בעמותת לשובע ועשתה 
זאת במסירות רבה בתקופת הקורונה ובכלל, כל זאת במקביל ללמידה מאומצת בתקופת הבגרויות.

העירייה מפעילה קורסים 
לקהילה האתיופית

מזכירות רפואית, 
חינוך לגיל הרך ותיאוריה: 

קורס מזכירות רפואית, קורס חינוך לגיל הרך, קורס תיאוריה כהכנה ללימודי נהיגה ועוד תחומים 
מתקיימים באור יהודה עבור הקהילה האתיופית, כל זאת כחלק מפרויקט "הדרך החדשה" 
ליוצאי העדה. מדובר בתוכנית הפועלת בעיר באמצעות אגף החינוך, מכללת אור יהודה ומשרד 
הקליטה ומקדמת את הילדים בהיבטים הלימודיים, החברתיים והרגשיים, כל זאת בשיתוף עם 
ועד הקהילה וחבר מועצת העיר, הבטמו אייאיו. התוכנית נועדה לסייע לישראלים יוצאי אתיופיה 
בתחומי ההשכלה והתעסוקה והשתלבותם בעיר ומחוצה לה. במסגרת הפעלת הפרויקטים 
בתוכנית, נפתחו קורסים מקצועיים שמאפשרים למשתתפים הזדמנויות לשדרוג תעסוקתי 
והשתלבות בעולם התעסוקה הישראלי. לאחרונה נפתח קורס מזכירות רפואית שבוגריו ישתלבו 
במערכות הבריאות המובילות בארץ, וכן קורס חינוך לגיל הרך שמעניק הכשרה מקיפה לעבודה 

עם ילדים בגילאי 0-3 כך שבוגריו יוכלו להשתלב בעבודה במעונות ובגני הילדים.
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חידון חמיצר
העירוני ל-70 שנה
לאור יהודה הגיע 

לשיאו בגמר

ביה"ס אורות
וסעדיה גאון

זכו בגמר הארצי 
באולימפיאדת 

המח"ר

חידון דן חמיצר שעסק ב-70 שנה לאור יהודה נערך השנה בעיר. מדובר בחידון שנבנה עבור 
בתי הספר ותושבי העיר, ובמסגרתו התלמידים למדו בשיטת לימוד ייחודית על ההיסטוריה של 
העיר. לא פחות מ-120 כיתות מכל בתי הספר בעיר ובגילאים שונים לקחו חלק בפרויקט הדגל 
של אגף החינוך מכיתות א' עד י'. בין השאר הם נשאלו על אתרי העיר ההיסטוריים, ראשי העיר 
לשעבר, תרבויות וקהילות העיר, אירועי שיא עירוניים, המוזיאונים והפעילויות הייחודיות באור 
יהודה. בגמר לקחו חלק 15 כיתות שהתמודדו באופן פרונטלי ווירטואלי. בסיכום התחרות התברר 
כי כיתה ה'1 מבית ספר אהוד מנור זכתה במקום הראשון. גם המקום השני הלך לאהוד מנור כאשר 
כיתה ג'3 זכתה בו. במקום השלישי זכו בצוותא כיתות ג' בנים ו-ד' בנים מביה"ס סעדיה גאון. 

שני בתי ספר מאור יהודה - סעדיה גאון 
ואורות - זכו בגמר הארצי באולימפיאדת 
מתמטיקה  ללימודי   Y-TEK המח"ר 
הטכניון.  מטעם  שהתקיימה  ומדעים 
בניגוד לשנים קודמות, הפעם התלמידים 
קיבלו את הפרסים שלהם שלא באירוע 
רב משתתפים אלא באמצעות הזום שבו 
הוכרזו הזוכים. האולימפיאדה מתקיימת 
הזדמנות  לילדים  לאפשר  במטרה 
ליישם ולהציג את הישגיהם הלימודיים. 
ולבצע  לתכנן  התבקשו  התלמידים 
פרויקטים שבהם נתנו ביטוי לכישורים 
ולידע שלהם בטכנולוגיה, מדע, חשיבה 
חשוב,  פחות  ולא  והנדסית  מתמטית 
ליכולת שלהם לעבוד בשיתוף פעולה עם 
חבריהם. בשיאה של התחרות הוכרז כי 
הלל דיאמנט, מיכל גוסטיינסקי ומושקא 
שוורץ מבי"ס אורות זכו במקום השלישי 
הארצי לשכבות א'-ג', ואלישע טחובר 
ורועי בן אליהו מבי"ס סעדיה גאון זכו 
בקטגוריית חשיבה יצירתית לגילאי א'-

ג'. בין הקבוצות האלה ייצגו את אור יהודה 
בכבוד רב 4 קבוצות: תלמידי בתי הספר אור 
מנחם, אורות )שתי נבחרות( וסעדיה גאון.
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אירוע "המורה המצטיין" באור יהודה שמקיים אגף החינוך יחד עם משרד החינוך מדי שנה שינה 
את פניו ב-2020 בצל הקורונה. במקום אירוע רב משתתפים, 15 אנשי החינוך המצטיינים של 
 העיר מצאו את עצמם על שלטי החוצות ברחבי העיר וזכו לברכה מראש העיר, ליאת שוחט. 
אקשטיין(,  )בית  מנחם  נועה  )יעדים(,  אלקסלסי  שמעון  הם:  המצטיינים   המורים 
 אילנית כהן )אור חנה(, שרה כהן )אור מנחם(, רוזין כהן )אהוד מנור(, מרב פיטוסי )שיזף(, 
 אורה כהן )סביונים(, מירב קופלוביץ )אלונים(, נחמה דינה שוורץ )אורות(, רונית שוקר )סעדיה גאון(,
יובלים(, ייבן )תיכון  יותם  יובלים(,  וייס(, טל שמעוני בן אברהם )חט"ב   עילית בבלי )ברנקו 

לאה ארנטרוי )מדעים ויהדות( ויולי מושייב )גן נורית(.

הוכתרו 15 מורים ואנשי חינוך 
מצטיינים באור יהודה

בצל הקורונה: 



ד"ר נתי ברק הוכתר כאיש 
חינוך מצטיין של מחוז ת"א

של חט"ב יובלים באור יהודה 
עלתה לגמר הארצי

נתי ברק, מנהל קריית החינוך השש-שנתית  ד"ר 
יובלים באור יהודה, הוכתר כאיש חינוך מצטיין של 
מחוז תל אביב לשנת תש"פ. כידוע, אור יהודה יצאה 
עם "רפורמת יובלים" לפני 4 שנים בהובלתה של ראש 
העיר, ליאת שוחט, ובמסגרתה מונה ברק לתפקיד. 
יובלים להישגים רבים,  בתקופה זו הוביל ברק את 
ביניהם עלייה משמעותית באחוזי הזכאות לבגרות, 
עלייה במדדי הגיוס, שיפור דרמטי בכמות הממשיכים 
מהחטיבה לתיכון שמגיעה בשנה הבאה ל-91 אחוז, 

ופרמטרים נוספים רבים.

יובלים שעלתה לגמר הארצי של תחרות  FLL של חט"ב  הישג נהדר לנבחרת הרובוטיקה 
הרובוטיקה ואף קיבלה פרס נוסף בדרך: מקום שני בפרס המקצועיות האדיבה הניתן לקבוצה 
שהראתה שתחרות חברתית ורווח הדדי אפשריים, הן במגרש המשחקים והן מחוצה לו. השנה 
התחרות שהתקיימה בהיכל שלמה בתל אביב נסובה סביב הנושא של "עיר חכמה", ובמסגרתה 
תלמידי אור יהודה ערכו סקר ובנו אפליקציה חכמה שמשדרת לצרכן, בזמן אמת, את מצב המונה 
שכולל חשבון מים וחשמל, תוך קבלת טיפים לצריכה נבונה וחיסכון ומשיבה האם קיימת נזילת 

מים ופרמטרים נוספים. מדובר במערכת Webot - חיסכון חכם - במים ובחשמל.

קבוצת הרובוטיקה
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◆ נבחרת תלמידי בית ספר אהוד מנור באור יהודה עלתה 
לגמר הארצי במסגרת תכנית גלוב בינלאומית. התלמידים 
עיצבו תמונה שבה מופיעים סמלי המדינה, סמלי תכנית 
סביבתית, כולל מוטיבים של GLOBE וארץ ישראל, כאשר 
את הקבוצה מובילה כרמית שטרית, סגנית מנהלת בית 
הספר. התכנית היא בינלאומית מקוונת לחינוך סביבתי 

ועוקבת בעיקר אחר תופעות מזג האוויר בעולם. 

◆ צוות אור יהודה זכה במקום השני בתחרות הארצית במסגרת התכנית 
למצוינות "חינוך לפסגות" בקרב בתי הספר היסודיים בעיר. במסגרת 
התחרות, בה לקחו חלק 17 רשויות שבהן מופעלת התכנית, השתתפו 
התלמידים בהאקתון תחרות ארצי במטרה לפתח רעיון לאתגר מוגדר 
מראש. האתגר שבחרו בצוות היה לפתח תכנית שתקדם את הקשר בין 
חינוך לפסגות לבתי הספר, כל זאת באמצעות פיתוח אפליקציה קהילתית 

שמכילה מידע שיתופי וקידום מפגשים חברתיים במהלך השנה. 

"יום  יהודה ציינה את  ◆ אור 
העיר  שבו  יום  המאבטח", 
שמה במרכז את המאבטחים 
בבתי  הפרוסים  והשומרים 
בעיר  הילדים  ובגני  הספר 
התלמידים  על  ושומרים 
הזה  המיוחד  ביום  והילדים. 
והגנים  הספר  בבתי  דאגו 
"לפנק" את השומרים ולהוקיר 

להם תודה על פעילותם. 

וילדים  ◆ כ-1,700 תלמידים 
השתתפו בביה"ס של החופש 
שמופעל בפיקוח אגף  הגדול, 
"נפגשים",  ובביצוע  החינוך 
עמותת חן וחסד ועמותת שפרה. 
גננות,  הפעילו  התוכנית  את 
סייעות ותומכי הוראה, כאשר 
הנושא המרכזי שהודגש השנה 
מטעם משרד החינוך הוא אורח 

חיים פעיל ובריא.

יובלים ובבית ספר יעדים התקיימו  ◆ בתיכון 
ימי מוקד )לראשונה באופן מקוון( החושפים 
את התלמידים לחשיבות החינוכית-ערכית 
וערך  החברתית  המעורבות  תכנית  של 
ההתנדבות העומד בראשה. במסגרת היום 
נחשפו התלמידים למגוון הרחב של מסגרות 

ההתנדבות שבהם הם יכולים לפעול.

◆ בפגישה שקיים שר המודיעין אלי כהן יחד 
עם ראש העיר ליאת שוחט, סוכם כי משרד 
המודיעין יפעל להרחבת התוכניות להקמת 
כיתות סייבר, אשר פועלת כבר במספר רשויות, 
גם לאור יהודה. מטרת תוכניות אלו היא לשלב 
תלמידים ותלמידות ממגזרים שונים במערך 

הסייבר והמודיעין של צה"ל. 

◆ אמנה יישובית עירונית של מערכת 
יהודה תנוסח השנה  החינוך באור 
בעיר יחד עם נציגות הורים מוועד 
ההורים היישובי, מנהלים, תלמידים, 

מפקחים וגורמים נוספים.

◆ כנס מועצות תלמידים מאור יהודה נערך במרכז 
מורשת יהדות בבל בהשתתפות כ-80 תלמידים 
יובלים,  חט"ע  בעיר:  תיכונים  מחמישה   שהגיעו 
תיכון ברנקו וייס, בית אקשטיין ותיכון יעדים. המפגש 

התקיים בסימן מנהיגות נוער מובילה. 

י'  שכבת  תלמידי  כ-220   ◆
יובלים ובית אקשטיין  בתיכון 
השתתפו במסע "על חומותייך" 
סביב  ימים   4 של  מסע   -
ירושלים שהתקיים זו השנה 
במסע  מדובר  הראשונה. 
ערכי-חינוכי שעוסק בבירור 
לעצמם,  שלהם  הקשר 
לערכים שלהם ולעיר הבירה 

של ישראל.
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◆ רגע לפני חג פורים, החליטו 
תלמידי ברנקו וייס באור יהודה 
לצאת במיזם מרגש ויוצא דופן 
ולפנק את עובדי הניקיון בעיר. 
התלמידים המקסימים, בהובלת 
המחנכת לירון אלגלי, עמלו על 
המפנקים  המשלוחים  הכנת 
עבור כ-30 מנקים, חלקם תושבי 
העיר, ודאגו לחלק אותם בסיוע 

אגף שפ"ע בעירייה. 

◆ הישג נהדר לתלמידי בי"ס 
סעדיה גאון באור יהודה שלקחו 
חלק בתחרות כתיבת סיפורים 
ארצית במסגרת תכנית לקידום 
השפה העברית תחת "המרכז 
הישראלי לחדשנות בחינוך" - 
התלמידה רעיה כרמל זכתה במקום 
הראשון הארצי לשכבת כיתות ה' 
והתלמיד שילה כהן זכה במקום 
השלישי הארצי לשכבת כיתות 
ו'. במסגרת התכנית, כל תלמידי 
סיפורים  חיברו  ו'  עד  ג'  כיתות 

אישיים, אמיתיים ודמיוניים. 

◆ 100 תלמידים מאור יהודה 
למצב  אדישים  נשארו  לא 
ה"שיימינג ברשת" ולקחו חלק 
שמטרתו  יזמות"  ב"האקתון 
לפתח את הסוגייה הרגישה 
)ביוש(  שיימינג  למנוע  ובכך 
ולשון הרע, כמו גם לקבל כלים 
השימוש  הרגלי  את  ולשפר 
למטרות  ברשת  הנכונים 
חברתיות-חינוכיות תוך שמירה 

על כבוד האדם וחרותו. 

עבור  העצמה  מרכזי  שני   ◆
ילדי בתי הספר היסודיים בעיר 
נפתחו: מרכז רימונים בבית ספר 
סביונים ומרכז רונאל בבית ספר 
סעדיה גאון. המרכזים מופעלים 
הילדים  את  לקדם  במטרה 
ולהעצימם. בין השאר ניתנים 
במרכזים בכל שבוע שירותים 
הורים,  הדרכות  תרפיה,  של 
חוגים ומופעלת בהם משחקיה. 
בנוסף, מספר פעמים בשנה 
מתקיימות פעילויות הורה וילד 
משותפות, סדנאות הורים, ועוד. 

◆ אלינור אביב, מורה לאנגלית ורכזת המקצוע בבית ספר שיזף 
באור יהודה, נבחרה כמורה מצטיינת ארצית לשנת הלימודים 
תשע"ט-תש"ף מטעם הפיקוח לאנגלית ובשיתוף השגרירות 
האמריקאית וארגון המורים. אביב, שמשמשת כבר 20 שנה כמחנכת 
דורות של תלמידים לאהוב את השפה האנגלית וללמוד בהנאה, 
מהווה מודל לחיקוי למורים רבים בבית הספר ומחנכת מורים 

שנמצאים בשנותיהם הראשונות בבית הספר. 

◆ אור יהודה ציינה את אירועי 
וקיימה  הארצי  שבוע החלל 
הפנינג אסטרונומיה לקהילת 
העיר כשבמסגרתו השתתפו 
כ-70 ילדים והוריהם בשלל 
פעילויות שהתקיימו במקום. 
האירוע היווה את אחד השיאים 
של מרכז המצוינות המתקיים 
בתפוח פיס ובמסגרתו לומדים 
ילדים שוחרי מדע וחלל לימודי 

אסטרונומיה. 

בעירייה:  חדשה  יוזמה   ◆
לימודי מדע וחלל במועדוניות 
העיר  ברחבי  הפרוסות 
במטרה לקדם מצוינות ומתן 
שוויון הזדמנויות תוך פתיחת 
אופק מדעי וטכנולוגי לכלל 
התלמידים בעיר, ובכלל זה 
המועדוניות.  חמש  לילדי 
מדובר בתכנית שמופעלת על 
ytek של הטכניון  ידי חברת 
אביב,  פלמ"ח,  במועדוניות 
ושקד  הדרים  הסתדרות, 
ומתקיימת בסיוע משרד המדע 

ובשיתוף הטכניון. 
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פיתוח
העיר

-20-



אור יהודה במקום ה-2 בארץ 
במדד האטרקטיביות לנדל"ן

העירייה מקימה בית ספר 
חדש – בי"ס יצחק נבון

נחנך גן המייסדים
עולי טורקיה באור יהודה 

שהוקם על ידי קק"ל

אור יהודה דורגה במקום השני בישראל במצעד הערים 
האטרקטיביות לנדל"ן, כך עולה מבדיקה מיוחדת 
שקיימה התכנית "שווה כסף" בערוץ 13. הבחירה באור 
יהודה נעשתה על ידי מיטב אנשי המקצוע בישראל 
בתחום הנדל"ן שזיהו את הפוטנציאל הגלום באור 

יהודה כעיר שכדאי להשקיע בה.

כחלק מהאכלוס של שכונת בית בפארק, הקימה עיריית אור יהודה 
בחודשים האחרונים בית ספר יסודי נוסף – בית ספר על שמו של 
נשיאה החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון ז"ל. במהלך חודש 
ספטמבר הניחו ראש העיר, ליאת שוחט, ושר החינוך, יואב גלנט, 
אבן פינה לבית הספר שיכלול 24 כיתות על פני ארבעה דונם, ועשו 
זאת יחד עם בנו של ארז נבון בנו של הנשיא ורב העיר, הרב ציון כהן.

גן המייסדים עולי טורקיה שהוקם על ידי קק"ל בשיתוף העירייה נחנך בהשתתפות דור ההמשך 
של המייסדים, העולים מטורקיה שהיו הראשונים לעלות לישראל מיד לאחר מבצע חמץ 
והתגוררו בתוך חורבות הבתים הנטושים של הכפר סקיא. הגן, שהיה שטח בור עד לפני שנה, 
הוקם בשכונת סקיא א' על שטח של שישה דונם, והוא כולל שבילי הליכה, מתקני משחק לכל 
הגילאים, מתקני כושר באוויר הפתוח, פינות ישיבה מוצלות, מתחמי פיקניק, גינון מטופח ותאורה. 
הגישה אליו מתאפשרת דרך רחובות הרצל, יוסף קארו וסמטת הירדן. צילומים: ישראל פנחסוב

צדק היסטורי:
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 מקום 2
 באטרקטיביות
בנדל"ן



הושלם השדרוג של המקווה 
ביוסף חיים באור יהודה

בית כנסת לקהילה 
האתיופית בעיר

עיריית אור יהודה יחד עם המועצה הדתית חנכו את המקווה 
המחודש ברחוב יוסף חיים שעבר מהפכה ומיועד לנשות העיר. 
מדובר בעבודות שכללו בין השאר הקמה של בור חדש על פי 
שיטת חב"ד וכל הפוסקים שמשרת כעת את ציבור הנשים 
וציבור הכלות בעיר. במסגרת העבודות בוצעו שיפוצים של 
כל המבנה החיצוני ועבודות פיתוח וגינון שהפכו אותו לאחד 
המקוואות היפים ביותר בארץ. לפרויקט שותפים מעבר לעירייה 
והמועצה הדתית גם תורמים חיצוניים, חב"ד, עמותת אורם 

והמשרד לשירותי דת. 

אחרי מאבקים משפטיים, סוף סוף יצא לדרך פרויקט אליו שיוועו 
בני הקהילה האתיופית שנים רבות – הקמת בית כנסת מפואר 
לטובת הקהילה. יחד עם אבטמו אייאיו, חבר מועצת העיר ונציג 
הקהילה, הונחה אבן פינה להקמתו בשכונת איילת השחר, ותוך 

מספר חודשים הושלמה בנייתו.

שטחי מסחר עתידיים 
ומגורים סופחו לעיר

אור יהודה הרחיבה את גבולותיה, כאשר בהחלטת משרד הפנים סופחו אליה 13 דונם שיאפשרו 
 את המשך פיתוח העיר, ובעיקר קבלת חיזוק כלכלי חשוב להמשך מאמצי הצמיחה העירוניים:

13 דונם בצפון העיר של מתחם בית האבות, מסעדה והמוסכים הסמוכים סופחו אל אור יהודה 
אחרי שבמשך שנים נחשבו לשטחים גליליים ללא שייכות מוניציפלית. בשטחים החדשים שסופחו 
לעיר ישנן תוכניות להקמת מתחם תעסוקה ויחידות דיור חדשות, ונמצאים בסמיכות למחנה 
תל השומר. בשטח בית האבות אחוזת אייל מתוכנן להיבנות מבנה מודרני ומשמעותי שיספק 
מענה מקיף לאוכלוסיית המבוגרים, ובשטח המוסכים מתוכננות לקום יחידות דיור חדשות עם 

מגרשי תעסוקה.

13 דונם של:

צילומים: וידאו אקשן
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מוקם בחט"ב יובלים בעיר

העבודות 
לפיתוח ושדרוג 

שכונת איילת השחר
יצאו לדרך

העירייה קיימה טקס להנחת אבן פינה לקראת הקמתו של אולם ספורט חדשני ומתקדם שמוקם 
בחט"ב יובלים בעיר. האולם, שגודלו כ-1,500 מ"ר, מיועד לשיעורי ספורט וכן פעילות כדורסל 
וכדורעף בשעות היום, ובמקביל יאפשר בשעות אחר הצהריים לקיים בו גם פעילות לענף 
ההתעמלות האמנותית, כדורשת, שיעורי סטודיו ופעילויות ספורט נוספות. האולם, שתוכנן על 
ידי V5 אדריכלים, כולל מעבר לאולם המרכזי גם חדרי שירותים, חדר סטודיו, מלתחות שחקנים, 
חדרי הנהלה ותפעול וכן יציע בן 375 צופים. העבודות להקמת האולם עתידות להימשך קצת 
יותר משנה. בטקס נכחו ראש העיר, ליאת שוחט, רב העיר, הרב ציון כהן, חברי מועצת העיר, 

וכן גורמים הנוגעים בנושא בעירייה וב"נפגשים". 

העבודות, אותן מבצעת החברה הכלכלית, כוללות בין השאר פיתוח ושדרוג של שטחים משותפים, 
הטמנה של כבלי החשמל, שדרוג המדרכות והכניסות, הקמה של גינות משחקים, הכשרת מגרש 
חנייה ענק של למעלה מ-200 מקומות חנייה, שדרוג מערכות הביוב והאינסטלציה, הקמה של 
כיכר קהילתית בלב השכונה בין הרחובות יאיר שטרן, הרב עובדיה יוסף ואיילת השחר וכן רישות 
של השכונה במצלמות אבטחה. בעבודות, שיימשכו כשמונה חודשים, מושקעים כשבעה מיליון 
שקלים, כשבמקביל עומלים צוותי העירייה על הכנת תכנית דומה לחידוש שכונת דגניה-כצנלסון. 
את הפרויקט מוביל סגן ומ"מ ראש העיר, אלירן אליה, הממונה על פיתוח השכונות הוותיקות, 

ובתמיכתה של ראש העיר, ליאת שוחט. 

אולם ספורט חדשני ומתקדם 

תכנון: V5 אדריכלים

הדמיות: ת.מ.א – תכנון מרחב אורבני
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נחנך חדר הכושר המשודרג 
במרכז הפיס באור יהודה

חדר הכושר במרכז הפיס באור יהודה שופץ 
אחרי שנים רבות בעלות של 300 אלף שקל. 
המקום,  להכשרת  העבודות  במסגרת 
הוחלפה התקרה לתקרה אקוסטית, הוקמה 
רצפה מקצועית חדשה, נרכשו מכשירי 
כוח ומכשירים אירוביים והותקן מיזוג חדש. 
חדר הכושר ישמש את כלל הציבור ובפרט 
את הציבור הדתי-חרדי, כאשר - המקום 
מותאם עם שעות אימון בהפרדה  וצוות 

מאמנים ומאמנות מקצועיים.

הושלמו עבודות השדרוג
אחד הרחובות הוותיקים והמרכזיים ביותר באור יהודה, רחוב אלכסנדרוני שכולל כניסה לעיר 
מכביש 412 ויציאה אליו, שודרג בשנה האחרונה בהשקעה כספית משמעותית, כל זאת כחלק 
מהסכם הגג של העירייה לשדרוג השכונות הוותיקות. במרכזו של השדרוג עמד החלפת קו 
הניקוז שהחליף קו ישן שגרם ללא מעט בעיות ניקוז בחורף, היה ישן מאוד ולא עבד כראוי. בנוסף, 
השדרוג כלל את פירוק הרשת העילית שעומדת ברחוב מאז ומתמיד יחד עם העמודים, והטמנת 
הקווים מתחת לקרקע. מלבד עבודות העומק, בוצע מיתון של התנועה באמצעות הקמת שתי 
כיכרות יחד עם הפיתוח הכללי. כמו כן, בוצעו עבודות פיתוח של המדרכות בהתאם לשפת הרחוב 
החדשה בעיר, ניטעו עצים לצורך יצירת צל ברחוב ופותחו שטחי גינון חדשים. בנוסף, הותקנו 
תשתיות תאורה חדשות, עמודי תאורה וגופים, וכן הונחה תשתית לעיר חכמה. במסגרת הפרויקט 
גם הוסדר החניון הקיים ונוסף מגרש חנייה דרומית למגרש הכדורגל שמגדיל משמעותית את 
כמות מקומות החנייה העומדים לרשות העסקים באיזור התעשייה יהלום הדרומי. בנוסף, הוצב 
ריהוט רחוב חדש, ספסלים, אשפתונים ומתקנים לאופניים. הפרויקט הסתיים עם ריבוד הכביש 

וסלילת האספלט. 

רחוב אלכסנדרוני המחודש: 

צילומים: וידאו אקשן
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בבינוי ובשיפוצי קיץ 
במוסדות החינוך

העירייה ניצלה את חודשי הקיץ כדי להגביר קצב בעבודות הבינוי והשיפוץ שמתקיימות בכל 
מוסדות החינוך בעיר. השנה השקיעה העירייה כ-16 מיליון שקל בעבודות אלו, כאשר במוקד 
העבודות עמדה הרחבתו של בית ספר שיזף. במהלך השנה האחרונה פעלה העירייה יחד עם 
מפעל הפיס כדי להקים מבנה חדש כהמשך לבית הספר בהשקעה נרחבת. המבנה החדש 
שנחנך ב-1 בספטמבר כולל 6 כיתות לימוד, מעבדות, חדרי ספח, חצר מפולשת, מרפסת גינה, 
מגרש קט-רגל חדש, הצללות למגרשי הספורט, הקמת אמפי, מרחבים מוגנים וחדרי שירותים. 

יובלים התקיימו עבודות שיפוץ של החצר הקדמית והאחורית , התקנת מתקני כושר,  בתיכון 
שיפוץ ספריית בית הספר, שיפוץ הפטיו, הכשרת חדר זולה ושיפוץ שירותי חדר המורים. בבית 
ספר אלונים הוקם מרחב לימודי חדשני "מעבר לסיפור" כאשר הפאטיו הישן ששימש להתכנסות 
הפך לזירת למידה מתקדמת המשלבת העצמה לצד יישום מודלים חדשניים. במקביל, בבית 
הספר קודמה הקמה של חדר הכלה וכן מרחב למידה חדש "חממה" שמקדם מנהיגות, חקר 
ויזמות. בתיכון יעדים ובבית ספר אור מנחם בוצעו עבודות לפיתוח החצר, שודרגה רחבת הכניסה, 
בוצע ריצוף חוץ, הוקמו ערוגות גינון, הותקן ריהוט חדש ובוצעו עבודות שיפוץ עומק בתוך המבנה. 
בחט"ב יובלים הוחלפו התקרות והתאורה וכן הדלתות, הוקם חדר הכלה וגם חדר המורים עבר 
שיפוץ. בבית ספר סביונים הוקם מרחב למידה חדש לצד שאר השיפוצים לבטיחות. בגני הילדים, 

גן ערמון וגן תות בוצעו עבודות שיפוץ עומק פנים וחוץ.

השקעה של 16 מיליון שקל 
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הוסרו הכבלים האחרונים

עיריית אור יהודה הקימה 
מרכז קהילתי חדש 

ברמת פנקס – מרכז אופק

רחוב הרצל באור יהודה
שינה את פניו ועבר מהפכה

במהלך השנה האחרונה הוקם מרכז קהילתי חדש 
בשכונת רמת פנקס, כאשר מדובר בקומה השנייה 
של המבנה שבמשך שנים לא הייתה פעילה. במסגרת 
הפעילות שתתקיים באמצעות "נפגשים" יופעלו במקום 
פעילויות מהגיל הרך עד גיל הזהב, חוגים לילדים, 
מועדון גמלאים, פעילויות לנשים, חוגי אמנויות לחימה, 
חוגי ספורט ומחול, אירועים קהילתיים, חוגי העשרה 
בנושאים כמו שפות ומדעים, יופעל ג'ימבורי לפעוטות, 

יתקיימו הצגות ילדים ושעות סיפור.

אחרי חודשים ארוכים של עבודות, הגיע לסיומו פרויקט לשדרוג 
רחוב הרצל הוותיק. במרכז העבודות עמדו החלפת קו ניקוז 
המים שעובר ברחוב ומאפשר כעת הסדרת הכביש עצמו, 
החלפת התאורה, חידוש המדרכות והרחבתן לטובת הולכי 
הרגל, התקנת ריהוט רחוב חדיש, חידוש תשתיות לעיר חכמה, 
הסדרת החנייה ברחוב, הכשרת שני חניונים חדשים בהיקף 

של כ-84 מקומות חנייה, שתילת עצים ופיתוח חזות הרחוב.

קו המתח העליון שחצה במשך למעלה מ-20 שנים את אור יהודה מדרום לצפון הוסר השנה 
באופן סופי. הפרויקט המורכב, שקודם באמצעות חברת החשמל והוסר בשיתוף עיריית אור 
יהודה, יצא לדרך לאחר שחברת החשמל השלימה את הקמתו של קו מתח עליון חדש באורך 
של 8 קילומטר שמחבר בין תחנת המשנה אור יהודה לתחנת המשנה בארות יצחק. הכבלים 
האחרונים של הקו הישן הוסרו על ידי שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, ראש עיריית אור יהודה, 

ליאת שוחט, ויו"ר חברת החשמל, אלוף )במיל'( יפתח רון-טל.

סוף לקו המתח בתוך אור יהודה: 
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נחנך מרכז 
לגיל הרך 

ולמשפחה 
באור יהודה

מעון אניטה
באור יהודה

שודרג ושופץ

מרכז חדש לגיל הרך ולמשפחה נחנך 
לילדים  להורים  ומספק מענה  בעיר, 
פנאי,  פעילויות  באמצעות  הרך  בגיל 
סדנאות והרצאות מעוררות השראה. 
 - בין הפעילויות שמתקיימות במקום 
פעילויות שמיועדות לתינוקות, הכנה 
ללידה לנשים בהריון ועוד. עיריית אור 
יהודה השקיעה כ-200 אלף שקל בשיפוץ 

המקום והצטיידות בריהוט ואבזור. 

מעון אניטה המחודש נחנך בעיר. במהלך 
השנה האחרונה שופץ המעון בהשקעה 
כשבמסגרת  שקל,  מיליון  כרבע  של 
העבודות הותקנה תאורה חדשה, בוצעו 
הפרקטים  הוחלפו  חשמל,  עבודות 
והדלתות והמעון נצבע לטובת ילדי הגיל 

הרך שמגיעים למקום.

נחנך 
המבנה 

החדש של 
בית ספר 

מדעים 
ויהדות

אחרי קצת יותר מחצי שנה של עבודה 
אינטנסיבית, הושלמה הקמתו של מבנה 
ויהדות  מדעים  ספר  בית  עבור  חדש 
של  בהשקעה  המשכו.  את  שמהווה 
כשלושה מיליון שקל, הקימה העירייה 
מבנה נוסף עבור בית הספר בשטח של 
כ-440 מ"ר שכולל כיתות לימוד וחדרי 
ספח ומאפשר ל-230 תלמידי בית הספר 

סביבת לימודים טובה הרבה יותר. 
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בית חדש ליחידה
לקידום נוער באור יהודה

נחנך חניון סחל"ב

משכן היחידה לקידום נוער עבר שיפוץ נרחב, והמקום נחנך לרווחתם של הילדים והמורים. 
בטקס המרגש השתתפו צוותי החינוך והתלמידים שהודו על השיפוץ המאסיבי שעבר המקום 
והפך לחממה משמעותית עבור התלמידים שנקלטים מבתי הספר התיכונים בעיר. היחידה 
לקידום נוער מהווה מסגרת לימודית, חינוכית, חברתית, משמעותית וחמה לילדים שנקלטו 

מבתי הספר התיכונים בעיר. 

אחרי שנים רבות של המתנה, נחנך באופן רשמי חניון סחל"ב המשמש את תושבי מתחם סחל"ב 
)רחובות סיני, חלוצים, ל"ה ובן פורת(. מדובר בחניון המכיל למעלה מ-160 חניות. החניון הוקם 
כתוצאה מצורך שהעלו הפעילים הקהילתיים של סחל"ב הפועלים בשכונה בשיתוף האגף 
לשירותים חברתיים וקהילתיים. במקביל, הכשירה העירייה את חניון לב העיר )מול הבריכה 

העירונית( שכולל למעלה מ-150 מקומות חניה נוספים.

בשעה טובה ומוצלחת: 
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הדמיות : גידי בר אוריין אדריכלים
הדמיות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 



פרויקט OPARK אור יהודה
יהודה החלה לשווק השנה את  עיריית אור 
תעסוקה-מסחר-בילוי  מתחם   ,OPARK
בשטח של כמיליון מ"ר אשר נבנה במיקום 
הכי אסטרטגי בגוש דן - בין תל אביב לנתב"ג. 
אדריכל  ידי  על  בקפידה  שתוכנן  המתחם, 
לצירי  סמוך  מוקם  אוריין,  בר  גידי  הצמרת 
תחבורה ראשיים המאפשרים נגישות נוחה 
לכל ערי האזור. לאחרונה יצא מינהל מקרקעי 

ישראל במכרזים לשיווק המתחם.

OPARK הוא  אחד היתרונות הבולטים של 
יוקם פארק ענק  העובדה שלאורך המתחם 
המשתרע על שטח של למעלה מ-600 דונם 
בסמוך לנחל איילון, אשר יהווה מרכז בילוי, 
פעילות ותרבות לתושבי הסביבה. כאשר יושק, 
הוא יהיה השני בגודלו בגוש דן. כמו כן, אזורי 
התעסוקה ב-OPARK יהיו מחולקים למתחמים 
על פי אופי החברות ועם עיצוב המתאים לאופי 
העבודה שלהן: אזור חברות סטארט-אפ, מתחם 
עבודה משותף, אזור ייעודי לחברות גרין-טק, 
ועוד. התכנון הייחודי צפוי למשוך חברות היי-טק 
וביו-טק מובילות, חברות ממשלתיות, חברות 
פיננסיות, בנקים, ועוד. לצד אזורי התעסוקה 
המתקדמים, יכלול OPARK גם עסקי מלונאות, 
מתחמי תרבות, תערוכות אמנות ומוזיאון, אזורי 
 הסעדה, שוק אוכל, בתי קפה, בית קולנוע 

ואמפי-תיאטרון.

יצא לדרך:

הדמיות: בר אוריין אדריכלים
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הוותמ"ל אישר את תכנית 
מתחם הסביון באור יהודה

יחד עם התושבים 
את התחדשות 

השכונות הדרומיות

הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור )הותמ"ל( 
אישרה תכנית להתחדשות עירונית במתחם "הסביון" 
באור יהודה. התוכנית משתרעת על שטח של 29 
דונם וממוקמת מדרום לצומת סביון בשכונת קריית 
גיורא. התוכנית שקודמה במסגרת מסלול פינוי-בינוי, 
כוללת 808 יחידות דיור, שייבנו בשמונה מבני מגורים 
משולבים מסחר בגובה של עד 18 קומות. במתחם 
מצויים כיום תשעה מבנים, במצב פיזי ותחזוקתי ירוד 
ובהם 184 יחידות דיור, שיפונו לטובת הפרויקט החדש. 

העירייה מקדמת את תכנית ההתחדשות העירונית הגדולה בשכונות הדרומיות בעיר. במהלך 
השנה עברו בשכונות סוקרים מטעם היועצים החברתיים של התכנית - חברת "גיאוקרטוגרפיה" 
במטרה להכיר את התושבים ואת צורכיהם. הסוקרים פנו אל התושבים, ביקשו מידע בסיסי 
על מי שמתגוררים בבית והעניקו מכתב רשמי מהעירייה, כל זאת כדי להכיר את הצרכים של 

התושבים המתגוררים בפרויקט.

כידוע, בחודש נובמבר 2019 אושרה בוותמ"ל תכנית חדשנית וייחודית הנוגעת ל-2,100 משפחות 
שסובלות מרעש נוראי של מטוסים בשל הקרבה לנתב"ג )מרחק כ-300 מטרים בודדים משדה 
התעופה(, וזאת לאחר שעד היום המדינה חסמה את האפשרות לקדם תכניות להתחדשות 
עירונית. מדבור בתושבים המתגוררים בשכונת סחל"ב, בן פורת )חלק ממנו(, רחובות אליהו 
יוסף, יהדות קנדה, דגניה, כצנלסון וחלק  יום, איילת השחר, שטרן, הרב עובדיה  סעדון, אור 

מרחוב ההסתדרות.

- התחדשות עירונית -

אור יהודה מקדמת 
הדמיה: מילוסבסקי אדריכלים
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צילומים: ישראל פנחסוב

 קולנוע גולן המיתולוגי 
באור יהודה נהרס

אחרי 66 שנה:

קולנוע גולן המיתולוגי, אחד ממוסדות התרבות המוכרים והאהובים ביותר באור יהודה מזה שנים, 
הפך להיסטוריה: השנה התקיים טקס ההריסה של בית הקולנוע הישן שהפך לאתר בנייה של 
קבוצת גבאי שמקימה במקומו את פרויקט "סינמה טאוור". הפרויקט כולל 87 דירות במגדל בן 
15 קומות מעל קומת מסחר. לוותיקי העיר יש זיכרונות רבים מבית הקולנוע שנחנך בשנת 1954, 
כאשר ילדי המעברות גדשו אותו כדי לצפות בסרטים, בהצגות, במופעים ובאירועים נוספים. 
גם דמויות בולטות בציבוריות הישראלית, כמו גולדה מאיר, מנחם בגין ואבא אבן ביקרו במקום 

כחלק מכנסי הבחירות המוכרים.

עשרות תושבים הגיעו 
לקרוואן התחדשות עירונית 

מיזם ייחודי, נגיש ומזמין הופעל השנה: קרוואן 
מידע מיוחד שהסתובב בשכונת גיורא מטעם 
העירייה וסיפק מידע לתושבי השכונה בנושא 
קידום תכניות התחדשות עירונית: פינוי-בינוי 
יום במקום  ותמ"א 38. הקרוואן הועמד בכל 
אחר בשכונה וזימן אליו עשרות תושבים שהגיעו 
כדי לשאול שאלות ולקבל את המידע העדכני 

והרלוונטי ביותר מנציגי העירייה.
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אור יהודה פועלת 
לשפר את איכות התכנון 

תוך צמצום מגבלת הגובה
עיריית אור יהודה באמצעות אגף ההנדסה פועלת בחודשים האחרונים כדי לצמצם את מגבלת 
הבנייה לגובה בעיר, ובכך לאפשר הרחבה של זכויות הבנייה, צעד שאם יצלח, יאפשר לספק 
מענה לתועלות ציבוריות כגון יותר שטחים לטובת הציבור. כידוע, הקרבה לנתב"ג משפיעה על 
אופי התפתחות העיר, כשהחל משנת 1997 נקבעה מגבלת גובה המאפשרת בנייה של עד 86 
מטר מעל פני הים במרבית העיר )כ-15 קומות מקסימום(. בשנים האחרונות אושרו חריגות מעבר 
לכך של עד 10 מטרים )כ-3 קומות נוספות( בתכניות נקודתיות, כל זאת כתוצאה מההתפתחויות 
הטכנולוגיות בענף התעופה המאפשרות בחינה מחודשת של המגבלות כפי שנקבעו בתמ"א 

2/4 בשנת 1997.

בימים אלו מקדמת העירייה מספר רב של תכניות במסגרת התחדשות עירונית, כאשר תכניות 
אלו מציעות לרוב צפיפות יחידות דיור גבוהה המקשה על התכנון. על כן העירייה פנתה אל הגופים 
האמונים על הנושא בבקשה לערוך תהליך שיכלול בחינה של חריגה מגובה הבינוי המותר כיום 
באופן כולל. התהליך שצפוי להסתיים בעוד מספר חודשים, מהווה מעבר מביצוע בדיקה צרה 
וממוקדת של כל פרויקט בעיר לבחינה ולראייה כוללת על המרחב העירוני, צעד שיאפשר לעירייה 
לכוון את התכנון בצורה הטובה והבטוחה תוך ודאות תכנונית מלאה כבר בשלבים הראשוניים 

של התכניות על בסיס מפה ברורה של מגבלות התעופה הרלוונטיות.
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הקו הסגול של הרכבת הקלה
הקו הסגול יקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל-אביב אל מרכז העיר תל-אביב 

ויעבור במפלס הקרקע. אורכו הכולל של הקו צפוי להיות כ-27 ק"מ.

תוואי הקו: הקו מורכב מזרוע מרכזית שתחילתה במתח"ם 2000 )תחנת רכבת 'סבידור'( והמשכה 
דרך הרחובות: ארלוזורוב, בן-יהודה, אלנבי, העלייה, לוינסקי, ההגנה, דרך השלום )תל-אביב(, 
דרך אלוף שדה )גבעתיים- ר"ג(, מחלף אלוף שדה ודרך שיבא. מאזור המרכז הרפואי שיבא 
מתפצל הקו לשתי זרועות: הצפונית - תעבור ברחובות רפאל איתן )רמת גן(, קציר )קריית 
אונו(, חציית כביש 471, אנה ומקס ווב )רמת גן( לאורך אונ' בר אילן וז'בוטינסקי )גבעת שמואל(. 
הדרומית - תחילתה באזור מרכז בית החולים שיבא, המשכה על כביש 4612 המתוכנן עד לכביש 
461 )דרך לוד(, ומשם מזרחה לאורך כביש 461 בתחום הרשויות אור יהודה ויהוד-מונוסון ועד 

לקצה הזרוע בכביש 40, צומת בני עטרות )מחלף טייסים המתוכנן(.

3 פרויקטים בתחום התחבורה מקודמים בימים אלו )כל אחד בקצב אחר( כדי לדאוג לכך שתושבי 
אור יהודה והאנשים שעובדים בה והמבקרים בה יוכלו ליהנות מנגישות תחבורתית מקסימלית. אור 
יהודה, שעתידה לקלוט אלפי תושבים בשנים הקרובות, תיהנה ממספר פרויקטים משמעותיים 
בתחום הסעת ההמונים. לאחרונה יצאו לדרך העבודות להקמת הקו סגול של הרכבת הקלה 
שתעבור בכביש 461 ותספק מענה לתושבי העיר באמצעות 6 תחנות. בשנים הבאות יחלו העבודות 
להקמת הקו השלישי של המטרו, שיכלול לא פחות מ-2 תחנות בתוך העיר )כמות גדולה ביחס 
לגודל העיר(. בנוסף, בחודשים הקרובים יחלו העבודות להקמת נתיבי תחבורה ציבורית בתוך העיר.

- משדרגים תחבורה - 

הדמיות: נת"ע
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תכנית המטרו M3 תת"ל 103 היא תכנית לתשתית לאומית שהוכנה על ידי חברת נת"ע - נתיבי 
תחבורה עירוניים והגיעה לשלב בו הסתיים התכנון המוקדם שלה. המערכת המתוכננת תכלול 
3 קווים שיעברו ב-24 רשויות לאורך 149 ק"מ והיא תכלול 109 תחנות. על פי התחזיות, תשמש 

מערכת קווי המטרו כ-2 מיליון נוסעים ביום ותבצע 450 מיליון נסיעות בשנה.

התוכנית קובעת את ההתוויה של קו מטרו M3 ואת כל השטחים במפלס הקרקע ובתת הקרקע 
בהם ניתן יהיה להקים מנהרות, מסילות ומבנים נוספים הנדרשים להפעלתו. התוכנית מקודמת 
כיום במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות )הוות"ל(. התוכנית של קו M3 עוברת ב-13 רשויות 
שונות, ביניהן אור יהודה שתיהנה מ-2 תחנות בתחום העיר ומתחם דיפו במערב העיר. התחנות 
ימוקמו ברח' יגאל אלון פינת כביש 461 ותחנה נוספת באיזור התעסוקה OPARK כתחנה אחרונה 

לפני שדה התעופה.

המטרו

הזרוע הדרומית של הקו מתוכננת להגיע עד לכביש מס' 40, מחלף  דיפו ומרכז תחבורה - 
טייסים המתוכנן. בקצה הקו מתוכננים דיפו )מרכז תחזוקה לרק"ל, ומרכז תחבורה הכולל מסוף 
אוטובוסים וחניון חנה וסע הכולל 2,000 מקומות חניה(. מרכז התחבורה ימוקם בגבול המזרחי של 
מטרופולין תל אביב, ויהיה בעל חיבור לכביש רוחב חדש שיחבר את כביש 6 עם כביש 40. הדבר 

יאפשר לנהגים רבים להחנות את רכבם ולנסוע בתחבורה ציבורית יעילה למרכז המטרופולין.

מוקדים חשובים לאורך התוואי ומפגש עם אמצעי תחבורה אחרים - תחנת רכבת ישראל סבידור 
מרכז )בסמוך לתחנת הקו האדום(, מפגש עם הקו הירוק בצומת ארלוזורוב-אבן גבירול בתל 
אביב, מס' רחובות מרכזיים בעיר תל-אביב, מפגש עם הקו האדום בצמת אלנבי-יהודה הלוי, 
מפגש עם הקו הירוק בצומת לוינסקי-הר ציון, התחנה המרכזית בתל-אביב, תחנת רכבת ישראל 
ההגנה, מסוף אוטובוסים במחלף אלוף שדה, המרכז הרפואי "שיבא", אזור בסיס תל השומר 

המתפנה )המיועד לבינוי של רובע מגורים חדש(, אוניברסיטת בר אילן. 

ומה לגבינו? אורך התוואי באור יהודה הינו כ-3.6 קילומטר, כאשר בתחום העיר ישנן 6 תחנות 
– תחנת מסובים, תחנת רמת פנקס, תחנת קזז, תחנת יגאל אלון, תחנת נווה סביון ותחנת 
צומת סביון. הקו יושק בשנת 2026. במהלך העבודות, חלק משמעותי מפארק קנדה ייתפס, אך 
עם סיומן הוא יוחזר כאשר הפארק ישוקם לטובת התושבים. בסיום התהליך, ייראה כביש 461 
אחרת לחלוטין, כשמעבר למסלולי הרכבת הקלה, יפותח הכביש ויכלול שבילי אופניים ופיתוח 

משמעותי של הדרך.
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פרויקט מהיר לעיר
פרויקט 'מהיר לעיר', שמוביל משרד התחבורה 
באמצעות חברת 'נתיבי איילון', הוא פרויקט 
הציבורית  התחבורה  מערך  לשדרוג  מקיף 
במרכז הארץ, שנועד להציב סטנדרט חדש 
לתחבורה הציבורית ולתת אלטרנטיבה יעילה 
ואיכותית לרכב הפרטי. אור יהודה היא אחת 
מ-17 הרשויות המקומיות שבחרו להשתתף 
ייתן מענה מקיף  זה, אשר  בפרויקט חשוב 
וישפר את חווית הנסיעה של תושבי אור יהודה, 
באמצעות יצירת מערכת תחבורה ציבורית 
מהירה ואמינה. מטרת הפרויקט הינה לתכנן 
מחדש את מערך קווי האוטובוסים באור יהודה 
ולשפר את השירות באמצעות הוספת קווים, 

הגדלת התדירות ושדרוג הקווים הקיימים. 
במסגרת הפרויקט, יותקנו מערכות טכנולוגיות 
לתחבורה  ברמזורים  העדפה  המאפשרות 
הציבורית וכן יסללו שבילי אופנים ומדרכות. 
בנוסף, ישודרג המרחב העירוני ויוצבו תחנות 
יהודה הפרויקט  באור  ומתקדמות.  חדשות 
יעבור ברחובות העצמאות, יחזקאל קזז, בן 
פורת, אליהו סעדון ויהדות קנדה – סה"כ 6.5 
ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית בתוך העיר 
ורק בשעות מסוימות. כאמור,  שתפעל אך 
היתרון המשמעותי של הפרויקט הוא שדרוג 
ותדירותם לפי הצרכים של  קווי האוטובוס 

תושבי העיר.
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מתמודדים 
עם הקורונה
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מתמודדים עם הקורונה

העירייה דאגה לארוחות בוקר, 
מתנות למבודדים ופינוי אשפה

העיר  התמודדה  האחרונה  השנה  במהלך 
 אור יהודה עם אתגר חירום משמעותי, נגיף 
הקורונה. כזכור, העיר נאלצה להתמודד עם 
הקורונה ראשונה מבין כלל רשויות הארץ לפני 
כשנה. במהלך השנה הקשה הזו, פעלה העירייה 
במגוון דרכים כדי לסייע לתושבים ולעסקים 
פעולות  באמצעות  זאת  כל  בהתמודדות, 
ומוצרי הפגה  מזון  חלוקת מצרכי  הסברה, 
הן לקהל הרחב והן לאוכלוסיות ממוקדות, 
פעילויות קהילתיות, וכן – גם בעזרת אכיפה 

עיריית אור יהודה הצטרפה לתוכנית "אנשי 
חיל" אותה מפעיל משרד הביטחון יחד עם 
פיקוד העורף כדי לסייע לרשויות בצמצום 
הדרכים  אחת  הקורונה.  לנגיף  התחלואה 
האפקטיביות לעשות זאת היא לוודא שאנשים 
שנדרשים לבידוד אכן ממלאים אחר ההנחיות 
ולא יוצאים מהבית. במסגרת התוכנית, העירייה 
פועלת במגוון דרכים ובראשן באמצעות פעולות 

הסברה, כדי להנגיש לתושבים את ההנחיות 
לכך, העירייה  של משרד הבריאות. מעבר 
באמצעות צוות מיוחד שהוקם לנושא, דואגת 
לרווחתם של המבודדים על ידי רכישת סלי 
מזון עבורם, רכישת תרופות, פינוי האשפה 
הביתית, רכישת מתנה לילדי המבודדים, הגשה 

של ארוחת בוקר עד הבית וכדומה.

באמצעות יחידת השיטור העירונית כדי לדאוג 
לכך שרמת התחלואה תישאר נמוכה. יחד 
עם פיקוד העורף ההתמודדות נמשכת – אנו 
מפעילים מדי שבוע מתחמי בדיקות בבריכה 
העירונית, אנו מפעילים את תכנית "אנשי חיל" 
שמעניקה סיוע לאנשים שנמצאים בבידוד, וגם 
כעת אנו ממשיכים לקרוא לכם, תושבים יקרים, 
ללכת ולהתחסן כדי שנוכל לחזור לשגרה 

בהקדם האפשרי.
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"אתגר המשפחות הגדול!"

טאבלטים חולקו לזוכים 
במיזם "מנצחים את קורונה"

"הסיירת הירוקה" פעלה בעיר 
לצמצום התחלואה

עיריית אור יהודה קיימה בגל הראשון פרויקט קהילתי שעירב הרבה 
מאוד משפחות בפעילות: אתגר המשפחות הגדול. מדי בוקר העלתה 
העירייה בשידור ישיר בדף הפייסבוק העירוני אתגר חדש שעמד 
לפתחן של אותן משפחות שנדרשו לבצע משימה, ובשעות הערב 
נחשפו שלושת הזוכים במקומות הראשונים. הפעילות הופקה על 
ידי האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים בשיתוף המחלקה לתרבות 
תורנית. בין האתגרים: הפקת סרטון הסברתי שמעודד את התושבים 

להישאר בבית.

ייחודי תחת  יהודה קיימה מיזם  עיריית אור 
השם "מנצחים את הקורונה" יחד עם ארגון 
"נותנים באהבה", ובמסגרתו קידמה שיתוף של 
התושבים במסרים הסברתיים לכלל הציבור. 
עשרה זוכים נבחרו בזכות התוצרים הייחודיים 
שהפיקו והוצגו באמצעות דף הפייסבוק של 
העירייה, ואלו זיכו אותם בטאבלטים. במסגרת 
המיזם, למשל, התבקשו התושבים להפיק 
סרטון הסברה בנושא שמירה על הכללים, זאת 
במעורבות של בני הבית, להפיק ציור משפחתי 
עם מסר לתושבים, לצאת לעסקים המקומיים 
ולחזק את הכלכלה המקומית באמצעות צילום 

עיריית אור יהודה יחד עם פיקוד העורף הפעילו "סיירת ירוקה" כחלק ממאמצי ההסברה 
המתקיימים ברחבי העיר לחשיבות השמירה על ההנחיות. ראש העיר, ליאת שוחט, הנחתה את 
הגורמים בעירייה לקדם את הקמת הסיירת שתאפשר נוכחות משמעותית בעיר מלבד הפקחים, 

עם הבעלים או אחד העובדים תוך שמירה על 
הכללים, וכן לבקר סבא/סבתא או שכן מבוגר 

ולחזק את רוחו בתקופה המאתגרת הזו.
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סיירת חברתית בנושא קורונה 
חילקה מתנות ל"מקפידים"

סיירת חברתית בנושא קורונה )סחב"ק( הוקמה על ידי העירייה יחד עם עמותת "עם אחד" 
במטרה לסייע בתהליך ההסברה באור יהודה ולפעול מול התושבים בהקפדה על הכללים של 
עטיית מסיכה ושמירה על מרחק. במסגרת הסיירת פעלו כ-70 צעירים מהעיר שעברו בעיקר 
בפארקים, בגינות ואיזורי הקניות. הסיירת כללה בין השאר את חניכי מכינת ארז, חיילי פרק 
המשימה, חניכי ומדריכי תנועות הנוער, הסטודנטים מכפר הסטודנטים איילים, אנשי מחלקת 
הנוער ב"נפגשים", חיילי פיקוד העורף, נציגי מועצת הנוער ועובדי עירייה. חברי הסיירת העניקו 

מסכות, אלכוג'ל, מתנות, שוקולדים ואיגרת מראש העיר לאלו שהקפידו על הכללים.

השוטרים ואנשי פיקוד העורף. בסיירת השתתפו מתנדבים, חיילי פיקוד העורף ועובדי עירייה 
שהתפרסו בין מרכזי קניות, פארקים, בתי כנסת, מגרשי ספורט וכדומה, כשהמטרה היא לפזר 

התקהלויות ולדאוג לכך שהתושבים יסתובבו עם מסכות.
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עשרות אזרחים ותיקים באור יהודה לקחו חלק 
בפעילות פנאי וספורט שמתקיימת ברחבי העיר 

בפארקים ובגינות הציבוריות. 

פעילות ספורטיבית וחברתית 
לאזרחים הוותיקים בפארקים

הפעילות עליה אמונה מחלקת פנאי וקהילה 
ראוי  תחליף  לאפשר  נועדה  ב"נפגשים" 
לאזרחים הוותיקים בתקופת הקורונה שכופה 
על רובם להישאר בבתים. מדי שבוע מתכנסים 
במשך שלושה ימים האזרחים בפארק נווה 
סביון, בפארק נווה רבין וברחבת היכל התרבות 
מדריכות  עם  ספורט  פעילות  ומקיימים 
מקצועיות, ולאחר מכן הם משתתפים במפגשי 
שירה ומחול. הפעילויות מתקיימות בהתאם 

להנחיות.

למרות הסגר והריחוק החברתי, יזמו ב"נפגשים" מגוון פעילויות ייחודיות המותאמות לאוכלוסיות 
שונות בעיר. לכבוד חודש המודעות לסרטן השד, התקיימה הרצאה בהשתתפות כ-60 נשים של 
אפרת עיני רוזמן. רוזמן, שהתמודדה בעבר עם סרטן השד, דיברה דיברה על משמעות החשיבה 
החיובית ובעיקר סיפקה כלים להתמודדות עם משברים. ילדי העיר נהנו ממגוון סדנאות בזום, 
בינהן סדנת גומי קליי, סדנת אפיה, סדנת ציור בנושא אהבת חינם לכבוד יום השנה לרצח רבין 
ועוד. לחלקם אף חולקו מראש ערכות שמסייעות להפעלת הסדנה. הסדנאות היו מלאות וזכו 

להצלחה רבה. 

הספרייה העירונית באור יהודה, הפועלת באמצעות "נפגשים", יזמה מבצע 
לתושבים. מנויי הספרייה הוזמנו להזמין ספרים כאשר צוות מתנדבים פעל 
להביא את הספרים עד בתי הלקוחות. לא פחות מ-70 מנויים של הספרייה 

נענו לקריאה. 

בזמן הסגר:
הרצאות,סדנאות 
ופעילויות מיוחדות

ספריית אור יהודה הגיעה 
בימי הקורונה עד הבית
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עיריית אור יהודה פעלה בתחום ההסברה בתקופת 
הקורונה כשהציבה על שלושה מסכי ענק ברחבי 
העיר )6 מטר על 3 מטר( מודעת אבל שמודיעה על 
פטירתם של תושבי העיר מנגיף הקורונה, עם שאלה 
לא השתכנעתם  "עדיין   - לתושבים  פתוחה  אחת 
להימנע מהתקהלויות?". הקמפיין הגיע בעקבות עלייה 
משמעותית בכמות החולים המאומתים ברחבי העיר, 
כאשר על פי הבדיקות המעמיקות שביצעה העירייה, 
מרבית ההדבקות מתבצעות כתוצאה מהתקהלויות 
חברתיות ומשפחתיות. הקמפיין עלה בשלוש שפות, 

כשמעבר לעברית, הוא הופיע גם ברוסית ואמהרית.

הפועלים  יהודה,  באור  הקהילתיים  הפעילים 
באמצעות אגף שח"ק, יצאו למסע הסברה ועידוד 
ברחבי העיר כדי לעודד את התושבים בשמירה על 
ההנחיות של משרד הבריאות. בארבעה מוקדים 
ברחבי העיר הוצבו שולחנות ממותגים הנושאים 
את שמן של קבוצות הפעילים, כאשר ההתגייסות 
המרשימה של הפעילים אפשרה הסברה אפקטיבית 
עבור העוברים והשבים. במסגרת מסע ההסברה, 
חילקו הפעילים שוקולד ומסיכה ממותגת מטעם 
העירייה בסימן של "במקום קנס - פרס". מדובר 
בקבוצות של פעילי סחל"ב, נווה רבין, אימהות חד 

הוריות ומשמר השכונה נווה סביון.

 מודעות אבל ענקיות 
בעקבות נגיף הקורונה 

הפעילים הקהילתיים 
התגייסו למסע ההסברה 

בנושא קורונה
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ממשיכים לתמוך באוכלוסייה:  

מספר יוזמות מרגשות התקיימו ברחבי העיר כדי לדאוג לאוכלוסייה 
בתקופת הקורונה. בין השאר הגיעו מתנדבים אל בתיהם של מאות 
אזרחים ותיקים כדי להעניק להם בונבוניירות. את הפעילות ריכז 
האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים באמצעות חניכי מכינת ארז 
ומתנדבי מרכז קזז לצעירים. במקביל, העירייה ו"נפגשים" חיבקו 
מרחוק את הגמלאים המשתתפים במועדונים בעיר והעניקו להם 
לכבוד שבת ערכה שכוללת חלה, חוברת מנדלות וצבעים בכדי 
להנעים את זמנם. גם המשפחות עם הצרכים המיוחדים הפועלים 
במועדונים חברתיים בשיתוף האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים 
זכו לתשומת לב מיוחדת כשקיבלו ערכה להכנת עוגיות לכבוד שבת. 

את החלוקה ביצעו חניכי מכינת ארז.

העירייה פתחה במהלך הגל הראשון ערוץ שידורים חיים יומיים בדף הפייסבוק. במסגרת לוח 
השידורים, התקיימו פעילויות רבות עבור התושבים, כגון שעות סיפור לילדים, פעילויות ספורט 
לכל המשפחה, שאלות ותשובות בנושאים שונים, הרצאות מרתקות ומפגשים בשטח עם תושבים.

שידורים חיים 
והקלות לעסקים: אור יהודה 

מתמודדת עם הקורונה

מגיעים עד הבית
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ההתמודדות  במסגרת 
עם הלחץ של תושבים 
מגפת  רקע  על  רבים 
הקורונה והכמות ההולכת 
תושבים  של  וגוברת 
עם  לבידוד  שנכנסו 
תחילת מגפת הקורונה 
בחודש פברואר, עיריית 
אור יהודה הפיצה ערכות 
לתושבים אלו כדי להפיג 
את המתח ולייצר קשר 
אותם  מול  יותר  הדוק 

אנשים.

עיריית אור יהודה 
חילקה ערכות לתושבים 

שנמצאים בבידוד

 ילדי אור יהודה חגגו יחד 
 את ליל הסדר החגיגי 

בזום ובפייסבוק
בעקבות וירוס הקורונה, החליטה העירייה לקיים 
ששודר  הילדים  בגני  אלטרנטיבי  פסח  סדר 
במקביל במערכת הזום ובדף הפייסבוק של עיריית 
אור יהודה. מאות ילדים לקחו חלק והשתתפו 
בחגיגה. הסדר עצמו התקיים בגן רימון בהובלת 
הגננת אסתי פמיליה וכלל את סיפור יציאת מצרים 

והשירים המוכרים.
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העירייה פעלה כדי להרחיב את הפעילות עבור אוכלוסיות מיוחדות, 
במיוחד בתקופת הקורונה. צוות מע"ש אור יהודה )מפעל תעסוקה 
לאנשים עם מוגבלויות( וצוות צמי"ד )צרכים מיוחדים( באגף לשירותים 
חברתיים וקהילתיים דאג לחלק לחניכים שאינם יכולים להגיע למע"ש 

- עבודה מיוחדת הביתה.

למשפחות מרובות ילדים חולקו בעיר
ביוזמת המחלקה לתרבות תורנית ומורשת 
ישראל חולקו כ-1,000 משחקי קופסה, 

משחקי חברה ופאזלים לתושבים.

במהלך ימי הקורונה העירייה חילקה ערכות מזון 
עבור האזרחים הוותיקים, אוכלוסייה שנמצאת 
בסיכון ועל פי הנחיית משרד הבריאות נדרשה 
להימנע מיציאות מיותרות מהבית. באמצעות 
משרד הרווחה שמספק את חבילות המזון, 
פעלה העירייה להגיע לכל בית 3 פעמים בשבוע 

ולהעניק למבוגרים מנות אוכל מבושל.

אור יהודה שמה במרכז את 
האזרחים הבוגרים

 ערכות
משחקים

אור יהודה למען אנשים עם 
צרכים מיוחדים ומוגבלויות
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חזות העיר 
וקיימות
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עיריית אור יהודה צועדת בשנים האחרונות בצעדי ענק כדי 
להפוך לעיר חכמה, כאשר אחד הפרויקטים שיצאו לאחרונה 
לדרך בהובלת אגף שפ"ע הוא התקנת שבבים בטמוני הקרקע 
וניטור פסולת בצורה חכמה. השבבים  שמאפשרים איסוף 
המותקנים בטמונים ישדרו לעירייה את מצבו של כל טמון 
בעיר ובכך תתאפשר שליטה ומעקב על מערך איסוף האשפה 
הירוקים  בפחים  גם  מותקנים שבבים  העירוני. במקביל, 
שמאפשרים חיווי לעירייה האם הפח נאסף ומתי. באופן הזה, 
ניתן יהיה לבצע איסוף אשפה בטמונים המתמלאים, ובכך 
לחסוך כסף וכמובן זמן בדרכה של משאית האיסוף שנהגה 
לבצע איסוף בכל הפחים בעיר, כולל אלו הריקים או כאלו 
שטרם התמלאו. כמו כן, יותקנו גלאי נפח על הפחים הטמונים 
כדי לייצר מסלול מדויק למשאיות שיעשו את דרכן לטמונים 
המלאים יותר. גם מצלמות ו-GPS יותקנו על רכבי האשפה 
והגזם בעיר כדי לייעל את מערכות הפינוי של כלי האצירה 

בעיר.

לא פחות משבע גינות ציבוריות ברחבי אור 
יהודה עברו במהלך הקורונה שדרוג כחלק 
מפעל  עם  העירייה  של  הפעולה  משיתוף 
הגינות  חודשו  העבודות,  במסגרת  הפיס. 
במתקני משחק, הוצבו מתקני כושר חדשים, 
הותקנו הצללות ובוצע פיתוח סביבתי. הגינות 
שעברו את השדרוגים הם גינת אור ברמת 
פנקס, גינת ארז, גינת רותם, הדקל, מילווקי, 
ירושלים ופארק נווה רבין. ההשקעה הכוללת 
שקל.  מיליון  לכ-1.8  הגיעה  העבודות  של 
בנוסף, ביוזמת חברת המועצה, ליאת מועלם 
הותקנו בגינות החדשות שלטים שקוראים 
להורים להימנע מהכנסת חטיפים לגינה כדי 
לאפשר גם לילדים עם אלרגיות שונות ליהנות 

מהמתקנים.

שבבים חכמים לייעול עבודת 
איסוף האשפה מותקנים בעיר

 משדרגים 
את הגינות הציבוריות

-48-



גינת  של  שדרוג  בוצע  השנה  במהלך 
כצנלסון שנמצאת ברחוב כצנלסון באור 
יהודה. באמצעות אגף שפ"ע וכחלק משיתוף 
הפעולה של העירייה עם המשרד לפיתוח 
במקום  בוצעו  והגליל,  הנגב  הפריפריה, 
העבודות,  במסגרת  מאסיביות.  עבודות 
הוצבו במקום מתקני משחק חדשים לכל 
כאשר  חדישה,  הצללה  תחת  הגילאים 
העירייה עמלה על פיתוח הגינה שכולל 
החלפת אבני השפה, התקנת דשא סינטטי, 
הצבת ספסלים חדשים, אשפתונים וברזיה 

לרווחת התושבים.

בוצע שדרוג ופיתוח של 
גינת כצנלסון באור יהודה

העירייה התקינה 
מערכות סולאריות לייצור 

חשמל על גגות מבני הציבור
עיריית אור יהודה הצטרפה למאמץ העולמי להגנה על הסביבה וצמצום שריפת דלקים מזהמים, 
כל זאת באמצעות התקנת מערכות סולאריות על גבי גגות מבני ציבור וחינוך בעיר שמאפשרות 
ייצור חשמל מאור השמש באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית. מטרת המערכות הללו היא להביא 
לחיסכון בצריכת החשמל מתחנות הכוח הגדולות וליצור אנרגיה ירוקה ונקייה. במסגרת הפרויקט 
מותקנות מערכות אלו על גגות רוב מבני הציבור והחינוך בעיר הגדולים, כשההתקנה הראשונה 

בוצעה על גג העירייה ובסך הכול מותקנות מערכות על 40 מבנים ברחבי העיר.
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מנתוני המיחזור שהגיעו ליחידה 
הסביבתית בעירייה עולה כי חלה 
עלייה דרמטית. בשנה האחרונה 
הועברה  מהפסולת  אחוז   40
אשפה.  טון   12,825  - למיחזור 
מדובר בעלייה יפה לעומת נתוני 
כך  אז על  2018 שהצביעו  שנת 
טון   12,121 של  מיחזור  שבוצע 
מהפסולת - 36.6 אחוז. העלייה 
במיחזור נמשכת בשנים האחרונות 

באופן משמעותי, במיוחד כשמשווים את הנתונים של השנתיים האחרונות לאלו שקדמו לכך, 
שכן ב-2016 אחוז הפסולת שמוחזרה הגיעה ל-7.23 אחוז בלבד ושנה לאחר מכן ב-2017 ל-23.92 
אחוז. כתוצאה מהעלייה בכמויות המיחזור, חלה ירידה משמעותית ומתמשכת בכמות האשפה 
המעורבת שמועברת להטמנה - 19,408 טון בשנת 2019 לעומת 20,542 טון ב-2018, 23,317 טון 
ב-2017 ו-27,125 טון ב-2016. עיקר הצמיחה בשנים האחרונות מגיעה ממיחזור אריזות לאחר 
שהעירייה באמצעות תאגיד תמיר הציבה ברחבי העיר פחים כתומים ומיכלי איסוף אריזות קרטון. 
כעת הנתונים מצביעים על כך שבשנת 2019 מוחזרו 16.7 טון של אריזות, כמות השיא של העיר. 
כמו כן, קיימת עלייה משמעותית של למעלה מפי שניים במיחזור של זכוכית )הפח הסגול( מ-173 

טון ב-2018 לכדי 373 טון ב-2019.

בתוכנית  חלק  לוקחת  יהודה  אור  עיריית 
היחידה  האקלים.  שינויי  עם  להתמודדות 
הסביבתית היא חלק מ-40 רשויות מקומיות 
בישראל שעוברות סדנה מטעם האיחוד האירופי 
העוסקת בהיערכות והתמודדות עם העלייה 
בצריכת משאבי האנרגיה, בין היתר באמצעות 
אנרגיה  ייצור  באנרגיה,  וחיסכון  התייעלות 

מתחדשת והגברת החוסן העירוני.

עלייה דרמטית במיחזור 
באור יהודה ל-40% מהפסולת

עיריית אור יהודה 
לוקחת חלק בתכנית חדשנית 

של האיחוד האירופי
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היחידה הסביבתית באגף ההנדסה בעירייה 
בעיר  לקדם  במטרה   2019 בשנת  נוסדה 
ובעירייה את עקרונות הקיימות והפיתוח בר 
קיימא באמצעים מגוונים, כמו חינוך סביבתי 
והסברה, הטמעת תנאים סביבתיים ברישוי 
עסקים ואכיפתם, תכנון סביבתי, התייעלות 
טיפול  פסולת,  הטמנת  צמצום  אנרגטית, 
במטרדים וזיהומים סביבתיים )רעש, אסבסט, 
זיהום אוויר, קרקע מזוהמת(, העצמת הקהילה, 
טיפוח טבע עירוני, חיזוק כלכלה מקומית, 
טיפול בפניות הציבור ומתן מידע בנושאים 

סביבתיים ועוד.

בשנה האחרונה, היחידה פעלה במגוון תחומים: 
וליווי לביצוע סקר אסבסט בכל מבני  קידום 

הכירו את 
היחידה 

הסביבתית
שלנו

הציבור בעיר, הגשת העיר לקול קורא של 
רשות מקרקעי ישראל לפיתוח מרחב טבעי-

חינוכי בסמוך לנחל איילון, הכנת מסמך מדיניות 
עירונית לפסולת ומיחזור, ליווי של כ-50 עסקים 
בעמידה בתנאים סביבתיים של המשרד להגנת 
הסביבה כשלב בקבלת רישיון עסק ולמניעת 
מפגעים בבריאות הציבור, הובלה והטמעה של 
תחום הבנייה הירוקה, מיפוי מרכזי המיחזור 
והנגשתם לתושב במערכת  הפזורים בעיר 
ה-GIS העירונית, הנגשת מבני ציבור וגינות 
עבור אנשים עם מוגבלויות ופינוי מתחם הר 
הפסולת בדרום העיר שאיים לחסום ולזהם 
את נחל איילון, אתר הטבע העירוני של העיר.
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קהילה
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פרויקט הקמחא דפסחא 
הגדול ביותר אי פעם 

באור יהודה

במקום אירוע הוקרה - 
חנוכיות לבתים של נכי צה"ל

חבילות שנארזו  מ-1,000  פחות  לא 
יכולת  מעוטות  למשפחות  וחולקו 
הוענקו ערב החג ברחבי אור יהודה. 
מדובר בשיא כל הזמנים של העיר, כל 
זאת בסיוע של גורמים רבים משרד 
הרווחה, חב"ד אור יהודה, סח"י, הגרעין 
התורני, עזר מציון, מרכז עוצמה, הקרן 
לידידות, ארגון עם אחד, מפעל הפיס 

וקונגרס יהודי בוכרה.

כבר 3 שנים ברציפות שעיריית אור יהודה מקיימת יחד עם ארגון נכי צה"ל טקס מסורתי בהיכל 
התרבות במסגרת יום ההוקרה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה בעיר. את הטקס השנה החליפה 
יוזמה של ראש העיר, ליאת שוחט, להענקת חנוכיות אל בתי הנכים כדי לתת להם, במיוחד 
בתקופה הזו, תשומת לב מיוחדת. אל המבצע המורכב הצטרפו גם קובי יצחק, מנהל מחוז ת"א 
של ארגון נכי צה"ל, ומוטי גיטלין, נציג הארגון. חניכי הצופים, כנפיים של קרמבו, בני עקיבא, 
תנועת אחריי, גרעין בנות השירות התורני, מכינות ארז ולביא ומחלקת הנוער ב"נפגשים" הגיעו 

בעצמם אל הבתים, העניקו את החנוכיות ופגשו בדרך בלתי אמצעית את האנשים היקרים.
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קורס "אימהות למען אימהות" באור יהודה יצא 
לדרך. באגף לשירותים חברתיים וקהילתיים 
יזמו קורס מיוחד שמאפשר לאימהות עצמאיות 
)חד הוריות( לעבור קורס מיוחד שיאפשר להן 
לסייע לאימהות עצמאיות אחרות שנמצאות 
וליווי אישי  ויעניקו להן כלים  בתחילת דרכן 
כאימהות ותיקות. את הפעילות מלווה מנחה 
ועובדת  קהילתית  לעבודה  היחידה  מטעם 

סוציאלית.

מועדון של אור יהודה נפתח במבנה המגדלור 
במרכז העיר. מדובר במועדון המיועד לנשים 
לסרוג  ומעוניינים  שיודעים  סורגים  וגברים 
בצוותא ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
וסוודרים  כובעים, צעיפים  במועדון סורגים 
שיתרמו באהבה רבה לכל מי שיזדקק לכך. 
ידי "נפגשים" מקבל  המועדון שמופעל על 
לחיקו כל מי שמעוניין לסרוג בביתו ולתרום את 
הסריגה. הוא פועל בימי רביעי בשעה 10:00. 
כמו כן, המועדון ישמח לקבל תרומה של צמר 

ובהמשך ייפתחו גם סדנאות ללימוד סריגה.

עובדי עיריית אור יהודה בהובלת ראש העיר, ליאת שוחט, 
יצאו לצעדת מאבק באלימות כנגד נשים. הצעדה וההתכנסות 
בצומת סביון בוצעו יחד עם ועד העובדים בעירייה בראשות 
יונית דלאל, כל זאת על רקע יום המאבק הבינלאומי למניעת 
אלימות נגד נשים. במקביל, בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי 
העלתה העירייה קמפיין במסכי החוצות בעיר שבו השתתפו 
ראש העיר, ליאת שוחט, רב העיר הרב ציון כהן, נבחרי 
העירייה, מנהלי העירייה ועובדיה כאשר הם מניפים שלט 

שעליו נכתב "יחד נשים סוף לאלימות כלפי נשים".

אימהות 
עצמאיות 

יעברו קורס 
כדי לסייע 
לאימהות 

בתחילת דרכן

מועדון סריגה 
באור יהודה 

יצא לדרך

אור יהודה אומרת בקול ברור 
- לא לאלימות כנגד נשים
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ערב הוקרה למתנדבי אור יהודה נערך והועבר בשידור ישיר. האירוע, שהופק על ידי מחלקת 
ההתנדבות העירונית ב"נפגשים" שם במוקד תשומת הלב את ארגוני ההתנדבות הרבים הפועלים 
בעיר. מטרת פורום ההתנדבות הפועל בעיר הוא לאפשר לאנשים שמובילים את הארגונים ומיזמי 
ההתנדבות תמיכה, העשרה ולמידה משותפת, וכן הזדמנות לשיתופי פעולה, איגום משאבים 
והתפתחות אישית וארגונית. בין השאר כלל האירוע הרצאה מרתקת של פולינה שטרן שלמה, 
שדיברה על דרכים וכלים אפקטיביים עבור ארגוני המתנדבים למינוף ההתנדבות, ולאחר מכן 

הועלתה הופעה מצחיקה של הסטנדאפיסטית נויה מנדל.

למעלה מ-60 משפחות לקחו חלק בתחרות השנתית באור יהודה של הסוכה היפה, כאשר בשיאה 
הוכרע כי הסוכה היפה ביותר היא זו של תושב העיר, רפאל בורוכוב. התחרות הופקה השנה על ידי 
מחלקת מורשת ישראל ומרכז קהילתי "חברותא" ב"נפגשים". בראש ועדת השיפוט עמד רב העיר, 

במסגרת אירועי השבת העולמית ברחבי העולם, אור יהודה 
הייתה מוקד משמעותי. "נפגשים" בשיתוף הגרעין התורני בעיר 
הפיקו מגוון פעילויות לקראת השבת העולמית, כאשר הדגש 
היה שהשבת מתבצעת כל אחד בביתו לקהילה שלו. בין השאר 
התקיימו מספר אירועים, כגון "שולחן השבת שלי - תעביר את 
זה הלאה", כאשר עשרות משפחות לקחו חלק, קיבלו ערכת 
נרות והעבירו אותן למשפחה אחרת. באירוע "ארוחת השבת 
שלי" התקיימה סדנת הכנה של עוגת ספרא בזום בהדרכתה של גליה לוי ובהשתתפות עשרות 
משתתפים שלמדו כיצד להכין את עוגת הסולת המפורסמת. כמו כן, רגע לפני כניסת השבת 

התקיימה שעת סיפור לשבת עם איילה, בת השירות הלאומי מהגרעין התורני.

הזוכה בתחרות הסוכה היפה: 
רפאל בורוכוב

אירועי השבת העולמית 
באור יהודה: חוגגים מרחוק

מוקירים
את מתנדבי

אור יהודה
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פורום נשים עצמאיות )חד הוריות( הוקם באור יהודה 
והחל לפעול במרכז קהילתי תפוח פיס, כאשר את 
הפורום מפעיל "נפגשים" יחד עם מרכז גרנות. מטרת 
הפורום היא להוות רשת חברתית תומכת בעלת מכנה 
משותף. הפורום מרוכז על ידי נשים מתנדבות מתוך 
הפורום והוא יוצר מקום מפגש לנשים עם מכנה משותף 
אחד שבמסגרתו הן נהנות מפעילויות פנאי, העשרה 
להן ולילדיהן בעלות מסובסדת: סדנאות בישול בריא, 
תיאטרון בובות, הרצאה על כלכלת משפחה בתקופת 

משבר ועוד. 

העירייה באמצעות "נפגשים" חנכה את המרכז הקהילתי "חברותא" המיועד לציבור הדתי-חרדי 
באור יהודה. המרכז שוכן ברחוב יקותיאל אדם בעיר. מדובר בבשורה של ממש עבור תושבי העיר 
שייהנו ממרכז שיספק מענה לפעילות ייעודית בעיקר של חוגים ופעילויות פנאי. חנוכת המרכז 
התקיימה בהשתתפות ראש העיר, ליאת שוחט, רב העיר, הרב ציון כהן, סגני ראש העיר, אלירן 
אליה, אברהם בורוכוב וימית קרקוקולי, וחבר המועצה שלמה זלמן סיונוב. בין שלל הפעילויות 
שכבר מתקיימות בו נמצאים חוגי בישול ואפייה, אומנות, רובוטיקה, אינג'יגו, קרב מגע ואנגלית.

פורום נשים עצמאיות הוקם 
באור יהודה

מרכז קהילתי לציבור 
הדתי-חרדי "חברותא" 

נחנך באור יהודה

הרב ציון כהן, יחד עם נציגי מחלקת מורשת 
ישראל ו"נפגשים". צוות השיפוט התרשם מאוד 
מהתמונות הרבות שהוזרמו במהלך ימי החג, 
כאשר הסוכות היפות נבחרו בהתאם לשלל 
קריטריונים. אגב, כל משפחה ששלחה את 
תמונת הסוכה היפה זכתה בשי צנוע. אל המקום 
השני הגיעה סוכתה של משפחת רחמים ואל 
המקום השלישי הגיעו שלוש משפחות: גדייב, 

אהרון וחזקיהו.
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כ-250 תיקים וערכות לימוד חולקו לתושבי 
אור יהודה, כל זאת ביוזמת מרכז החסד של 
חב"ד שמדי שנה מגייס תרומות שמאפשרות 
את חלוקתם לתושבי העיר. כמדי שנה עומלים 
בחב"ד על הפקת הערכות, וכעת, במיוחד 
בתקופת הקורונה, המלאכה הייתה מורכבת 
בעירייה  וגובר  ההולך  הביקוש  בשל  יותר 
לקבל את הסיוע הנדרש. בנוסף, אור יהודה 
השתתפה במיזם "תיק לכל תלמיד" שכולל 
וציוד בית ספר יד  איסוף וחלוקת ילקוטים 
באור  הארץ.  ברחבי  רשויות  ב-95  שנייה 
יהודה הובילו את הפרויקט "נפגשים" יחד 
עם חברת "מימון ישיר" ו"אשטרום", כאשר 
המתנדבת חופית צמח ריכזה אותו. בשיאו 
של הפרויקט נאספו לא פחות מ-120 תיקים 

יד שנייה שחולקו לאלו שאין להם.

עיריית אור יהודה באמצעות האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים 
חנכה את המרכז למשפחה, מסגרת המעניקה מענה רחב למשפחות 
מענה  מספקים  במרכז  מוגבלויות.  עם  ילדים  עם  המתמודדות 
רגשי, תמיכתי ומאפשרים את מיצוי זכויות המשפחות. המרכז נחנך 
בהשתתפות ראש העיר, ליאת שוחט, סגניה, אברהם בורוכוב וימית 
קרקוקולי ובכירים נוספים, והוא מופעל על ידי צוות צמי"ד )צרכים 
מיוחדים( ומחלקת משאבי קהילה באגף שח"ק. המרכז יפעל חמישה 
זכויות למשפחות, יספק מענה  ויהווה מרכז למיצוי  ימים בשבוע 
סוציאלי של עו"סים ובית לעמותת אקי"ם בעיר וכן לקבוצת הפעילות 
הקהילתיות של צמי"ד. בנוסף, יפעיל המרכז תוכנית אמהות למען אמהות המתמודדות עם 
ילדים עם צרכים מיוחדים ויסייעו להן בעקבות הניסיון שהן עברו. כמו כן, תינתן תמיכה עבור בני 

משפחה - הורים ואחים המטפלים בילדים עם צרכים מיוחדים.

אור יהודה חנכה 
את המרכז למשפחה

כ-370 תיקים וערכות לימוד
חולקו לתושבים בשני

פרויקטים
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בצל הקורונה ובזמן שנאסר על קיום אירועים עירוניים, 
 "10 "קיץ  בפרויקט  זו השנה השנייה  ב"נפגשים"  יצאו 
שכולל פעילויות וסדנאות במחירים סמליים לכל כיס, כולל 
התאמה לכלל האוכלוסיות המתגוררות בעיר )בדגש על 
הקהילה החרדית וילדים עם צרכים מיוחדים(. השנה הרחיבו 
ויצרו למעלה מ-50 סדנאות,  ב"נפגשים" את הפעילויות 
הצגות ושעות סיפור בספרייה הפונות לכלל האוכלוסייה 
מגילאי שנתיים ועד 12, לנערות וסדנה לנשים. בין הפעילויות 
שהתקיימו: סדנת שוקולד, לייזר טאג, הדפסה בתלת מימד, 
סדנת פלסטלינה עם האומן נועם רז, סדנת ג'אגלינג עם 

הגר אורן, סדנת אפיית חלות, סדנת אומנות ועוד. כמו כן, תוכננו הצגות לכל המשפחה, אך 
בשל הנחיות הקורונה ההצגות השתנו לפעילויות קטנות ומותאמות. 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה התקיימו  במהלך 
באור יהודה שתי יוזמות לטובת שורדי השואה: 
העניקו  אופיר,  יולי  העיר,  תושבת  ביוזמת 
מתנדבים, עובדי עירייה ו"נפגשים" ושוטרים 
מתנות לניצולי השואה. במהלך השבוע שקדם 
ליום השואה התבקשו התושבים להכין מכתבים, 
לאפות עוגות ומאפים ופרחים. כמו כן, התקיימה 
הדלקת נרות זיכרון בערב יום השואה יחד עם 
עמותת "שם ונר" כאשר נרכשו 1,500 נרות 
נשמה שחולקו במוקדים שונים בעיר ומביאים 

את סיפורם של נספים רבים.

הפתרון לקורונה: "קיץ 10" 
של "נפגשים" עם עשרות 

פעילויות

ביום השואה: חלוקת מתנות 
לניצולי השואה והדלקת נרות 

זיכרון משותפות
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טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל נערך במעמד ראש העיר, ליאת שוחט, 
רב העיר, הרב ציון כהן, וחבר המועצה, אבטמו אייאיו. בשל מגבלות ההתקהלות, האירוע, 
שהתקיים במועדון איילת השחר ולקחו בו חלק בני הקהילה, צעירים ומבוגרים כאחד, שודר 
לתושבים באמצעות הפייסבוק וכלל קטעי קריאה ושירה שהוקראו על ידי חניכי מועדוני הנוער. 

כמו כן, להקת שבא הפועלת באמצעות מועדונית קדימה הופיעה בקטעי שירה. 

בכפר  המתגוררים  סטודנטים   16
יהודה  באור  איילים  הסטודנטים 
בצל  בפעילות  עמוסה  סיימו שנה 
הקורונה. כידוע, אור יהודה הקימה 
סטודנטים,  כפר  האחרונה  בשנה 
כאשר אלו מתגוררים בשכונת איילת 
השחר וסחל"ב ומכניסים רוח צעירה 
לשכונות בהן הם מתגוררים. במהלך 
השהות בעיר, הסטודנטים מפעילים 
הקורונה,  בתקופת  רבות.  יוזמות 
למשל, הם בלטו מאוד בזכות העובדה שהיוו כוח התנדבותי משמעותי בעיר על ידי חלוקת 
מוצרי מזון, חלוקת תרופות, ביקורי קשישים, ועוד. עם סיום שנת הפעילות הראשונה, יצאה 
לדרך השנה השנייה. נאחל הצלחה רבה לסטודנטים החדשים ולעשייה מרובה בשיתוף פעולה 

יחד עם התושבים

אור יהודה זוכרת 
את יהודי אתיופיה שנספו 

בדרכם לישראל

פרויקט כפר הסטודנטים 
איילים באור יהודה מתרחב
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פרויקט שיפוץ בניינים במתחם סחל"ב הגיע לסיומו באמצעות 
האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים יחד עם האגודה לתרבות 
הדיור והפעילים הקהילתיים. הפרויקט התבצע ברחוב סיני ובל"ה, 
כאשר הבניינים שהשתתפו בפרויקט הם אלו שנרתמו ליוזמת 
האגודה לתרבות הדיור להשתתף בקול קורא כדי לקבל סיוע 
בשיפוץ שבעלויות שלו נושאים גם הדיירים עצמם. 5 בניינים 
מהמתחם הגישו בקשה למענק, כש-2 עמדו בכל הדרישות 

של האגודה. 

יום עיון ארצי של מורי דרך ממשרד התיירות התקיים 
באור יהודה ביוזמת מחלקת החינוך וההדרכה של מרכז 
מורשת יהדות בבל ובשיתוף העירייה. כידוע, העירייה 
מקדמת באמצעות גופים שונים בעיר, ובראשם המוזיאונים 
הקיימים בו, סיורים מודרכים, וכעת נחשפו גם עשרות 
מורי דרך שהגיעו לאור יהודה מכל הארץ אל העושר 

התרבותי והרוחני הקיים בעיר. בסיום הביקור קיבלו מורי הדרך ערכות אישיות המכילות הדרכה 
של המוזיאון וכתבי עיון על העיר אור יהודה.

17 נשים מהעיר סיימו את קורס הפעילות הקהילתיות הדתיות 
שנערך בעיר במטרה לקדם תכניות ומיצ וי זכויות עבור הקהילה 
הדתית. הפעילויות החדשות מצטרפות כעת לעוד כ-100 פעילים 
קהילתיים שפועלים ברחבי העיר כנציגים של הקהילות השונות 
בעיר, כל זאת כחלק מהפרויקט שבו החלה העירייה לפני ארבע 

שנים ובהתאם למדיניות שיתוף ציבור המונהגת בעיר.

פרויקט שיפוץ בניינים ישנים 
באור יהודה יצא לדרך

עשרות מורי דרך ביקרו 
באור יהודה ונחשפו לעיר

קבוצת פעילות קהילתיות 
דתיות הגיעה לקו הסיום
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דודו  דוד שמואלי,  זכריה,  אילן  יהודה,  אור  ארבעה תושבי 
יחזקאל ואורי יחזקאל )שקורי( קיבלו בפתח ישיבת מועצת 
העיר תעודות הוקרה על העובדה שהם היו התושבים המובילים 
במספר הקריאות בשנה החולפת למוקד 106. מבדיקת המוקד 
עולה כי הארבעה הרבו בפניות למוקד מתוך אכפתיות לנעשה 
בעיר בתחומים שונים, בין השאר בנושאי ניקיון, גזם וחזות העיר, 
כחלק מהמדיניות לעידוד התושבים ליצירת קשר עם המוקד לדיווח על המפגעים, החליטה 

להוקיר להם תודה.

פרויקט "כריך 10" באור יהודה יצא לדרך זו השנה השנייה ברציפות. 
מדובר בפרויקט ששם למטרה להעניק לכל ילד בעיר שזקוק לכך 
ארוחת עשר - כריך בריא שמוכן באהבה על ידי מתנדבים מטעם 
"נפגשים". התרומה ניתנת באופן שמאפשר לכל תלמיד לקבל את 
הארוחה בכבוד ובדיסקרטיות במהלך שעות הלימודים, בין אם שכח 
להביא כריך מהבית ובין אם אין למשפחתו אפשרות כלכלית לכך.

לא פחות מ-70 בניינים משותפים לקחו חלק בשנה שעברה ביוזמת 
"מדליקים ביחד" שבמסגרתה התקיימו הדלקות נרות חגיגיות ב-70 
בניינים לאחר שהעירייה סיפקה לאותם בניינים שנרשמו למיזם ערכות 
לחג שכללו שירונים, משחקים, נרות וחנוכייה. לאחר שהתקיימה הגרלה 
בין הבניינים ששלחו תמונות מהדלקת הנרות המשותפת עלה כי דיירי 

הבניין ברחוב יקותיאל אדם 39 זכו בפרס בגובה 5,000 שקלים. 

פרויקט "כריך 10": מעניקים 
ארוחות 10 לתלמידי העיר

עיריית אור יהודה העניקה 
פרס של 5,000 שקלים 

בתחרות "מדליקים ביחד"

ארבעת התושבים האכפתיים 
קיבלו תעודות הוקרה
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בעצמה"  "שי"ל  באמצעות   ◆
התקיימה לתושבים הרצאה בנושא 
הלוואות וחובות לתושבים, זאת על 
ליברמן, מומחית בתחום  ידי טלי 
כלכלית  ומלווה  זכויות  מיצוי 
מטעם עמותת פעמונים. במסגרת 
ההרצאה, קיבלו המשתתפים כלים 
מעשיים ופסיכולוגיים להתמודדות 

עם הלוואות וחובות. 

◆ אגף הרווחה בעיריית אור יהודה עבר בשנה 
האחרונה תהליך למיתוג מחדש כאשר שמו 
חברתיים  לשירותים  האגף  הוא  החדש 
וקהילתיים. האגף, שיזכה לקיצור שח"ק, 
מרחיב במקביל את שירותיו לכלל תושבי העיר 
בתחומי הפרט, המשפחה והקהילה במעגלי 

החיים המגוונים.

קהילתי"  "חיבוק  מיזם   ◆
נועד לתת תשומת לב אישית 
בקהילה  לאנשים  ותמיכה 
בעל משבר - במצבים כאלה 
אנו מגיעים אליהם לביקור 
או פשוט מביאים לביתם שי 

שכולו תשומת לב. 

◆ מאות מנות מזון לתינוקות הוענקו עבור התושבים 
ללא עלות כחלק משיתוף הפעולה של העירייה 
היחידה  הובילו  הפרויקט  את  שופרסל.  עם 
לעבודה קהילתית יחד עם שוש מעוז המפעילה 

בעיר חנות יד שנייה וכן מתנדבי צוות רו"ם.

מרחבי  משפחות  כ-100   ◆ 
אור יהודה השתתפו בסדנאות 
פעילויות  לייצר  כדי  שונות 
מותאמות לתושבים מהמגזר 
הדתי-חרדי ולילדים עם צרכים 
מיוחדים. בין השאר התקיימו 
קשתות,  להכנת  סדנאות 
 הכנת קאפקייקס מבצק סוכר,
פיסול דמויות מגומי קליי, ועוד.

◆ ב"נפגשים" קיימו פעילויות 
כשבמוקד  לחנוכה,  רבות 
עמדה האטרקציה שנקראת 
"קייטנה בקופסא" - חלוקת 
אמנות  הכוללת  ערכה 
הרכבה  משחקי  ומדעים, 
וחשיבה וחנוכייה משוקולד. 

◆ בת גלים שער, אמו של 
אחד  ז"ל,  שער  גיל-עד 
מהנערים החטופים מאירוע 
קיימה  ב-2014,  הטרור 
תושבי  עם  מרגש   מפגש 
הרבה  שעורר  יהודה  אור 

מאוד השראה עבורם.

◆ מועדון מיוחד לחברי ועדי הבתים המשותפים 
מבניינים ברחבי העיר נפתח ביוזמת אגף שח"ק 
בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. המועדון לוועדי 
הבתים הוקם כדי לתת הכרה בפעילות של 
נציגי הדיירים בבניינים המשותפים לטובת כלל 

הדיירים בבניין.
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העירייה קיימה שני טקסים מרכזיים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. השנה, בניגוד לשנים הקודמות, 
הטקסים התקיימו באמצעים הדיגיטליים של העירייה. בערב יום השואה הועלה לפייסבוק וליוטיוב 
של העירייה הטקס המרכזי שבמרכזו הובאו סיפוריהם של שני שורדי השואה, רחל מנטקה ואלתר 
רוזנברג, שריגשו את התושבים. ביום השואה עצמו קיימה מערכת החינוך באור יהודה טקס מרכזי 
שבו צפו תלמידי בתי הספר בעיר באמצעות הזום. בטקס שולבו קטעי קריאה של תלמידי בתי הספר 

שהקליטו את עצמם ואלו שודרו.

- תרבות -
פסטיבל מאירים את העיר 

באור יהודה עבר השנה לזום

אור יהודה ציינה 
את יום השואה

בטקסים וירטואליים

פסטיבל "מאירים את העיר" המסורתי שמתקיים 
באור יהודה זו השנה החמישית נערך בצל הקורונה 
במתכונת אחרת - ומרחוק. בצל הנחיות משרד 
הבריאות שאוסרות על התקהלות, החליטה 
העירייה להעביר את הפסטיבל אל מסכי הזום 
והפייסבוק ולמרות זאת, מאות תושבים לקחו בו 
חלק. הפסטיבל נפתח עם מפגש מרתק עם נעם 
חורב, כותב, יוצר ופזמונאי, זוכה פרס אקו"ם, 
ששיתף את תושבי אור יהודה בתהליך כתיבת 
השירים. כמו כן, נערך מופע לילדי אור יהודה עם דוד חיים, הדוד של ילדי ישראל שיחד עם 
חברו בובו העלה מופע מיוחד ומלהיב לחנוכה. במהלך שבוע חנוכה התקיימו גם הופעותיהם של 
מלכת הילדים רינת, הופעה של הזמר עידן חביב, מופע של הזמרת אילנה עדני "שירת חיי" 
והמחזמר "בעקבות הלב" לכל המשפחה. אחת האטרקציות הבולטות של הפסטיבל הוא "מרוץ 
המכבים", תחרות נושאת פרסים שמתקיימת עבור תושבי העיר ובמסגרתה העירייה הזמינה את 
התושבים לצאת למרוץ וירטואלי, לחקור ולגלות את נס פך השמן וסיפור המכבים באמצעות 

משימות וכתבי חידה. 
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מאות תושבים השתתפו 
בפסטיבל הסרטים הישראלים 

באור יהודה

ללא במות אבל 
עם רכבי מוסיקה 

- אור יהודה 
חגגה עצמאות

4 סרטים ישראלים הוקרנו לתושבי אור יהודה בחינם, כאשר מאות 
לקחו חלק וצפו בסרטים ואף השתתפו במפגשים עם השחקנים 
והתסריטאים שלקחו חלק בסרטים. הפעילות התקיימה על ידי היכל 
התרבות אור יהודה יחד עם מפעל הפיס והאקדמיה הישראלית לקולנוע 
וטלוויזיה. מדי שלושה ימים הוקרן עבור התושבים סרט אחר. תחילה 
הסרט "סופת חול" שלאחריו התקיימה שיחה בזום עם השחקנית 
רובא בלאל עספור, לאחר מכן הסרט "פיגומים", הסרט המצוין "את 
לי לילה" שלאחריו התקיימה שיחה בזום עם התסריטאית והשחקנית 
לירון בן שלוש ולבסוף הועלה הסרט "מיתה טובה", שלאחריו התקיימה 

שיחה עם הבמאי שרון מימון והבמאית טל גרניט.

חגיגות  זיקוקים, התקיימו  וללא  בידור  במות  ללא 
יוצאות דופן באור יהודה במסגרת יום העצמאות. בשונה 
מהשנים הקודמות, הפעם החגיגות הגיעו עד לבתי 
התושבים. בערב יום העצמאות יצאו אל דרכן שלושה 
רכבים עם מוסיקה ישראלית אל מרפסות התושבים 
התושבים  את  לראות  היה  מרגש  אותם.  ושימחו 
יוצאים אל החלונות והמרפסות כדי לשיר, לרקוד 
ולפזז לצלילי המוסיקה המשמחת. הרכב מוסיקלי 
נוסף, "להקת המרפסות", התייצב אל מול הבתים 
 גם ביום העצמאות עצמו כדי להמשיך את החגיגות.

צילומים: וידאו אקשן
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ארבעה ימים של מופעים ואירועי תרבות התקיימו 
במתחם הדרייב אין של אור יהודה )מול הבריכה 
העירונית(. אירוע סיום הקיץ, שהופק על ידי היכל 
התרבות ב"נפגשים" ובתמיכת משרד התרבות, 
סידר לילדים ולמבוגרים הופעות החל משעות 
הערב וצפייה באמצעות המכוניות - כל זאת כדי 
לשמור על הנחיות משרד הבריאות. על הבמה 
המרכזית עלו בזה אחר זה אמני ילדים ומבוגרים. 

4 ימים של מופעים במתחם 
הדרייב אין של אור יהודה

מרכז מורשת יהדות בבל באור יהודה קיים יחד עם העירייה את האזכרה השנתית לזכר עולי הגרדום 
וקורבנות הפרהוד. מדי שנה מרכז מורשת יהדות בבל מעלה את זכרם של הגיבורים בני הקהילה 
בעיראק שהועלו לגרדום או נרצחו בביתם, בדרכם, ברחובות הערים או במהלך חגיגות "הזיארה" 

בחג שבועות בשנת 1941. 

באור יהודה זוכרים 
את קורבנות הפרהוד 

ועולי הגרדום

בין המופעים שהועלו עבור הילדים ניתן היה 
לצפות בטוויגי גיבור הבריאות, כוח האחיות, נתי 
הגעתי הופעתי וענבלי בא לי. במסגרת האירועים 
למבוגרים הופיעו ג'קי לוי ונויה מנדל, הועלה 
המחזמר קזבלן של תיאטרון השעה, כאשר אירוע 
הקיץ נחתם עם הופעתו של רגב הוד שאירח את 
ליאור רמתי ואיציק שמלי שהרקידו את התושבים 

ברכביהם.
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הזמר איציק אשל שימח את 
תושבי אור יהודה בשמחת תורה

תושבות אור יהודה מעלות 
את המודעות לגילוי מוקדם 

של סרטן השד

בצל הקורונה, החליטה העירייה להמשיך לקיים את חגיגות שמחת 
תורה המסורתיות באופן שונה מהרגיל, כאשר הזמר איציק אשל 
שימח את תושבי אור יהודה. יחד עם המשאית המוסיקלית, עבר 
אשל ברחובות רבים בעיר כדי לשמח את החוגגים עם השירים 
המוכרים של החג. התושבים מצידם שיתפו פעולה עם אשל, יצאו 
אל המרפסות תוך שמירה על הכללים, ושרו את שירי החג כשחגיגת 

שמחת תורה הגיעה אליהם עד הבית.

מאות מתושבות אור יהודה השתתפו בערב מיוחד במסגרת 
האירוע השנתי להעלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן 
השד. במרכזו של האירוע עמדה הרצאתה של יאנה דרום 
שסיפרה על המשבר האישי שלה שהוביל ליזמות עסקית 
מצליחה. הערב ננעל עם הופעתה של אסנת שיר-וישינסקי.

תושבי אור יהודה 
חגגו במרפסות עם 

DJ הגל השמח
אלפי תושבי אור יהודה יצאו אל המרפסות והחלונות כדי לחגוג במסיבת הרחוב הגדולה של העיר 
יחד עם DJ הגל השמח שהלהיב את ההמונים עם מוסיקה שבה כולם לקחו חלק. המסע עבר בכל 
שכונותיה של העיר ובשעות הלילה אף שיתפו התושבים פעולה כאשר הדליקו וכיבו את האורות 

במיצג חווייתי יוצא דופן.
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לראשונה באור יהודה: 
קייטנה לילדי צמי"ד 

)צרכים מיוחדים(

אור יהודה נצבעה בסגול: 
פעילויות חינוכיות לתלמידים, 

יציאה משגרה למשפחות

לראשונה באור יהודה נפתחה הקיץ קייטנה לילדי צמי"ד )צרכים מיוחדים(. הקייטנה הופעלה 
על ידי "נפגשים" ואגף שח"ק והתקיימה במימון משרד העבודה והרווחה לגילאי 6 עד 21. הילדים 
והבוגרים, תושבי אור יהודה, נהנו מארבעה ימים של סדנאות יצירה, בישול, ספורט והרבה פעילות 
חברתית וחיבורים המותאמים במיוחד עבורם. גם חברי מועדון מעגלים לבוגרים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית )מעל גיל 21( נהנו מימי קייטנה איכותיים עם סיום החופש הגדול.

אור יהודה ציינה את היום הבינלאומי לשוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות באמצעות פעילויות רבות 
שהתקיימו במרחב הציבורי. ערב קודם ליום החשוב 
הואר מגדל המים בעיר בסגול, וברחבת העירייה דאגו 
עובדי האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים להציב 
בלונים סגולים כשעמם המסר - "כולנו שווים". 
בנוסף, בבתי הספר התקיימו הפעלות ויוזמות שונות 
סביב היום. בבית ספר בית אקשטיין יזמה היחידה 
הסביבתית בעירייה הרצאה של אהרון זילברברג, 
איש נמוך קומה, שדיבר עם בני הנוער על המסע 
שעבר כאדם בגובה 1.30 מטר עם חוסר ביטחון ודימוי 

עצמי נמוך לכזה שלוקח את השליטה לחייו בידיים. בבית ספר שיזף תלמידי השכבה הבוגרת לקחו 
תחת חסותם את תלמידי השכבות הנמוכות ויחד יצרו פאזל ובו הערכים המהותיים ביותר שעליהם 

מבוססים ערכי הנגישות. בתי ספר נוספים יזמו פעילויות אחרות.

- צרכים מיוחדים - 
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פעילויות רבות בקיץ לילדים 
מיוחדים באור יהודה

בזמן שלא מעט אירועים ברחבי הארץ התבטלו בשל נגיף 
קורונה, משפחות לילדים ולבוגרים עם צרכים מיוחדים באור 
יהודה דווקא זכו להרחבת הפעילות הקיץ, כל זאת בהתאם 
להנחיות משרד הבריאות. את האירועים הפעילו "נפגשים" 
ואגף שח"ק, כל זאת במטרה להעניק פעילות הפגתית ערכית 
ומהנה עבור אוכלוסיות אלו. בין השאר נהנו הילדים מסדנאות 
בישול מסביב לעולם, השתלבו בפעילויות קיץ 10 במרכז תפוח 
פיס, סדנאות בלונים, סדנת שוקולד, לייזר טאג, הכנת לוכדי 
חלומות ועוד. כמו כן, הוזמנו הילדים והוריהם ליהנות מערב קיצי 
ומפנק במיוחד שבו הכינו תיקי קיץ ועפיפונים ונהנו מארוחת ערב מפנקת של פיצות וממתקים. לצד 

ההשקעה בילדים, מתקיימות פעילויות גם להורים, כגון סדנת בישול בריא מפנקת.

אנשים עם צרכים מיוחדים 
העלו תערוכת צילומים ייחודית

תערוכת צילומים ייחודית "דרך עיניהם" באור יהודה הועלתה במסגרת אירועי "פברואר יוצא מן הכלל" 
בהפקת "נפגשים" והאגף לשירותים חברתיים קהילתיים. בפרויקט לקחו חלק אנשים עם מוגבלות 
שכלית בגילאים 25-21 שנפגשים פעמיים בשבוע במסגרת מועדון חברתי "מעגלים" ב"נפגשים". 
בהתבוננות מעמיקה בתערוכת הצילומים ניתן ללמוד רבות על הדרך המאוד יצירתית ומעניינת שבה 

מסתכלים חברינו בקהילה על החיים ועל זווית הראיה שלהם כאנשים עם מוגבלויות.
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פרויקט 
 "דיור 

לקהילה" 
באור יהודה

יצא לדרך

נפתח 
מרכז למידה 

לילדים ובוגרים 
עם מגבלה

מועדון למבוגרים
שעברו אירוע מוחי
נפתח באור יהודה

מועדון נאמן למבוגרים בגילאי 55 פלוס שעברו אירוע מוחי ובעלי מגבלות פיזית נפתח בעיר. המועדון 
מופעל על ידי "נפגשים" בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים בעירייה ועמותת נאמן. 
במועדון נהנים המשתתפים מכיבוד קל, פעילות ספורטיבית מותאמת, פעילות חברתית קבוצתית, 

אקטואליה, אומנות ובהמשך גם יציאה לפעילות חברתית משותפת.

פרויקט "דיור בקהילה" בשכונת נווה רבין 
באור יהודה יצא לדרך ליצירת דיור לאנשים 
בוגרים עם צרכים מיוחדים. מטרת הפרויקט 
היא למנוע הוצאה חוץ ביתית של בוגרים עם 
צרכים מיוחדים תוך מתן הזדמנות לשלב 
אותם בקהילה שבה גדלו ולאפשר להם 
ללמוד לחיות חיים עצמאיים ולנהל משק 
בית. הדיירים המשולבים בבוקר בתעסוקה 
ובפעילויות הפנאי בעיר שבים בערב לביתם 

החדש. 

מרכז למידה ייחודי המותאם לילדים ובוגרים בני 
12 ומעלה עם מגבלה נפתח בעיר. במסגרת מרכז 
הלמידה לוקחים חלק כ-12 משתתפים כאשר 
הפעילות עתידה להתרחב, כל זאת מתוך צורך 
שהעלו אימהות צמי"ד לסייע לילדים במתן כלים 
וכישורים חיים להסתדר בכוחות עצמם. המרכז 
יעסוק בתכנים שונים ומגוונים בשיתוף פעולה מלא 
עם ההורים, כשבין השאר ילמדו הילדים והבוגרים 
לפרוט  כיצד  ילמדו  באנגלית,  בסיסיות  מילים 
כסף כאשר הם מגיעים למרכזי קניות, ילמדו על 
תמרורים וזהירות בדרכים, וכן על נושאים נוספים. 
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ברוך בן יגאל, אביו של החייל עמית בן יגאל ז"ל שנהרג על ידי 
מחבל בעת פעילות מבצעית של סיירת גולני, התכבד להדליק 
את הנר השמיני והאחרון של חנוכה באירוע שנערך במרכז קזז 
לצעירים. במהלך הערב שיתף ברוך את הנוכחים על הקשר 
האישי שלו לאור יהודה, בה החל את תפקידו כמורה במשך 
עשר שנים בבית הספר פרקאוף לשעבר )יובלים כיום(. בן יגאל 
סיפר על ההיכרות עם ראש העיר, ליאת שוחט, ורכזת החיילים 
במרכז, קורל אברהם, עוד כשהיו תלמידות בבית הספר. יגאל 

סיפר על סגירת המעגל עבורו והודה על ההזמנה.

- צעירים ונוער -
ערב הוקרה נערך לבני נוער 

היוצאים לשנת שירות ומכינות

ברוך בן יגאל התכבד 
להדליק את הנר השמיני 

במרכז קזז לצעירים

בעיר  הנוער  לבני  הוקרה  ערב 
ומכינות  שירות  לשנת  היוצאים 
ברחבי הארץ והעולם נערך השנה. 
זו השנה הראשונה שבה מחלקת 
הנוער מקיימת מפגש חגיגי עבור 
הנערים אשר דוחים את שירותם 
/ שירות לאומי בשנה על  הצבאי 
לחברה  ולתרום  להמשיך  מנת 
הישראלית. מדובר ב-30 בני נוער תושבי העיר שייצאו לשנת התנדבות טרם גיוסם לשירות. 
בשנה זו הם יתנדבו בקהילות שונות ברחבי הארץ ושלושה מהם אף יעשו זאת בחו"ל. בני הנוער 
הם חניכי המועדונים, תנועות וארגוני הנוער בעיר שהתחנכו במשך השנים האחרונות על ערכי 
ההתנדבות והתרומה לקהילה, כאשר היציאה לשנה זו היא חלק מהתהליך החינוכי שעברו. רובם 
אף יוצאים להתנדב בשנה הבאה במסגרות ההמשך של התנועה/הארגון בו הם גדלו כדי להביא 

לידי ביטוי את הכלים אותם הם קיבלו במהלך השנים במסגרות חינוכיות אלו.
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הפועל  יהודה,  אור  צופי   - יהודה  שבט 
באמצעות "נפגשים", זכה במקום הראשון 
באתגר הבנייה שהתקיים על ידי תנועת 
הצופים כחלק מהעלאת המודעות ליום 
מוגבלויות.  עם  לאנשים  זכויות  שוויון 
השבט, שהנו חלק מהנהגת החוף, בנה 
את אולימפיאדת השוויון. מדובר באצטדיון 
מונגש שבתוכו תחנות שונות שמבטלות 
חלק מהחושים כמו כדורסל בעצימת עיניים 
המדמה עיוורון, פינג פונג צופי ללא שימוש 
ברגליים, ועוד. במרכז האצטדיון עמד תורן בצורת מאזניים שהעביר מסר של שוויון ובכניסה למתחם 
עמדו דוכני מכירת חולצות שבטיות, כאשר כל ההכנסות נתרמו ל"יד שרה". מדובר בפרויקט של 
חניכי קורס שבנו את המבנה, העבירו תכנים ופעילויות בנושא לחניכי השבט ובעיקר העבירו מסר 

חשוב בצורה יצירתית מאוד יחד עם פעילות קהילתית.

כמיטב המסורת, התקיים אירוע השיא של חודש 
ארגון בתנועת "בני עקיבא" וגם סניפי אור יהודה 
לא ויתרו על קיומו של האירוע, כשלראשונה 
הפיקו אירוע באופן מקוון בו השתתפו חניכי 
מ-100  למעלה   - ומשפחותיהם  הסניפים 
מחלקת  חלק  לקחה  באירוע  משתתפים. 
הנוער ב"נפגשים". לאורך החודש המשיכו 
לקיים החניכים את הפעולות השגרתיות בזום 
ובנוסף הפגינו יצירתיות רבה כשהכינו באופן 
מקוון ומצולם את ההופעות המסורתיות לערב מוצ"ש ארגון. בערב השיא של החודש זכו החניכים 
להשתתף בטקס העלאת השכבות המסורתי )מזל טוב לשבט רפאל!( ולהקרנה חגיגית של כל 
הסרטונים וקטעי הקישור שצולמו לאורך החודש. ראש העיר, ליאת שוחט, שכיבדה את משפחת 
בני עקיבא בנוכחותה בערב חשוב זה, בירכה את החניכים בשנת פעילות מוצלחת ובתקווה לחזור 

לפעילות השגרתית בסניף במהרה.

סניפי "בני עקיבא" אור יהודה 
לא ויתרו על חודש הארגון

מקום 1 בארץ לשבט הצופים 
מאור יהודה באתגר לאנשים 

עם מוגבלויות

צילום: שבט הצופים
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מקום ראשון לקבוצת 
"יוניסטרים" אור יהודה 

בתחרות יזם השנה
"יוניסטרים"  לקבוצת  תקדים  חסר   הישג 
אור יהודה )שנה ג'( שזכתה בתחרות יזם השנה 
הארצית של עמותת יוניסטרים, עמותה המעודדת 
יזמות בקרב בני נוער. הקבוצה שזכתה במקום 
הראשון בפרס היוקרתי ביותר בתחרות פיתחה 
אפליקציה שמציעה מתכונים בריאים ופשוטים 
להכנה על פי המצרכים הנמצאים בבית בזמון 
נתון. בזכות הזכייה המרגשת, חברי הקבוצה 
שמרביתם לומדים בתיכון יובלים בעיר, קיבלו 
פרס כספי בגובה 3,000 שקלים וייהנו ממפגש 
עם נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין. גם יתר 
 הקבוצות הפועלות במרכז "יוניסטרים" אור יהודה 

)המופעל על ידי מחלקת הנוער ב"נפגשים" 
מרכזים קהילתיים( קטפו הישגים נאים: קבוצת 
שנה א' הוכתרה בין חמש הקבוצות המצטיינות 
מכל הארץ. לקבוצה הזו יש שני מיזמים - הראשון, 
משבץ בין סטודנטים ופנסיונרים לטובת תרומה 
מקצועית לקהילה, והשני אפליקציה לניהול 
ותזמון תורים בשדה התעופה, כלי המאפשר 
לשמור גם על ריחוק חברתי. מי שמלווה את 
הקבוצות מקרוב היא שרה מנדלסון, בת שירות 
שגם לאחר סיום שנת השירות, היא ממשיכה 

בליווי יחד עם רומי הלמן, הרכזת של המרכז.
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חניכי "יוניסטרים" אור יהודה 
זכו במקום ה-1 בוועדת 

ההשקעות הארצית

פרויקט למען 
ניצולי השואה

באור יהודה

 במקום כנס מתגייסים: 
חלוקת תיקים לפני גיוס

כבוד לחניכי יוניסטרים אור יהודה: לאחרונה נערכה 
"ועדת ההשקעות", תחרות ארצית של ארגון יוניסטרים 
שבה כל חברה הציגה את המיזם שלה מול ועדת שופטים 
מכובדת שכללה את המנהלים הבכירים ביותר במשק 
הישראלי, והקבוצה מאור יהודה קטפה את המקום 
הראשון.  חברת "WATERMARK" שהרשימו מאוד את 
השופטים וכתוצאה מהזכייה קיבלו החניכים פרס על סך 
3,000 ש"ח לקידום הפרויקט. כמו כן, הם זכו לפגישה 

עם מנכ"לית פייסבוק ישראל, עדי סופר תאני. 

מדי שנה ובמשך שנים מקיימת עיריית אור יהודה את כנס המתגייסים 
המסורתי. השנה בשל מגבלות הקורונה, מסיימי כיתות י"ב פספסו את 
ההזדמנות למפגש משותף, אך מחלקת הנוער ב"נפגשים" מרכזים 
קהילתיים לא פסחה על התשורה ומילות הפרידה לפני המעבר לגיוס 
לצה"ל או לשירות לאומי, וקראה למתגייסים להגיע למחלקה כדי 
להיפרד. במשך שלושה ימים מרוכזים הגיעו בני הנוער למחלקה על 
מנת לקבל באופן אישי את השי למתגייסים שאליו צורפה ברכה מרגשת 

מראש העיר, ליאת שוחט, ומסגנה וממלא מקומה, אלירן אליה.

עשרות פעילים ומתנדבים, מרביתם צעירי העיר, 
לקחו חלק בפרויקט מיוחד שהתקיים בערב 
שבועות עבור ניצולי השואה באור יהודה. כ-130 
ניצולים קיבלו את פניהם של הצעירים שהגיעו 
עם פרחים, מאפים וברכות והקדשות מקוריות 
שהוכנו על ידי הקהילה בעיר. את הפרויקט הוביל 
מרכז קזז לצעירים יחד עם אגף החינוך שגייס 

את ילדי המועדוניות לטובת הנושא. 
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51 מנות דם נאספו במבצע 
התרמת דם עירונית

טירוף סדנאות האפייה 
הגיע לאור יהודה

התרמת  קיים  לצעירים  קזז  מרכז 
דם  מנות  מ-51  פחות  לא  עירונית.  דם 
נאספו במסגרת המבצע שנערך במרכז 
בהשתתפות תושבים מכל הגילאים שלקחו 

חלק במטרה להציל חיים של אחרים.

עיריית אור יהודה קיימה סדנאות 
לצעירים  קזז  במרכז  אפייה 
לצעירי העיר. בין הדמויות שכיכבו 
שרעבי,  מרי  הייתה  בסדנאות 
דמות מוכרת מפורום "מלכות 
המטבח ביחד", ובעצמה תושבת 

אור יהודה. 

בטקס מרגש הוסב מועדון 
השחר על שמו של סמ"ר 

יסמאו ילאו ז"ל
במשך 14 שנים חיכתה משפחתו של סמ"ר יסמאו ילאו 
ז"ל, שנפל במלחמת לבנון השנייה, לכך שבן המשפחה 
יונצח באופן ראוי באור יהודה. השנה זה סוף סוף קרה 
כאשר מועדון הנוער השחר, שנמצא בשכונת איילת 
השחר, הוסב על שמו של ילאו בטקס שנערך בהשתתפות 
ראש העיר, ליאת שוחט, חבר מועצת העיר, אבטמו אייאיו, 
צילומים: וידאו אקשןומשפחתו. את הטקס הפיקה מחלקת הנוער ב"נפגשים".
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מלווים את החיילים 
שמתקשים להשתלב 

במסגרות הצבאיות

מרכז ההכנה לשירות 
המשמעותי באור יהודה 

תופס תאוצה
מרכז הכנה לשירות משמעותי באור יהודה 
הולך ותופס תאוצה. במהלך השנה פגשו חיילי 
פרק המשימה בעיר את חניכי שכבות י"א-י"ב 
בתנועות וארגוני הנוער על מנת להפיץ את 

הבשורה החשובה של המרכז.

עיריית אור יהודה החלה ללוות חיילים וחיילות במצבי קושי שונים בצבא וכן עבור מלש"בים, 
כל זאת כחלק מתכנית ניצוץ )נוער, צעירים וצבא(. המטרה של התכנית היא לשפר את 
תהליך הגיוס של החיילים והמלש"בים כדי לסייע להם להשלים את השירות בצה"ל. כל מי 
שסובל מקושי במהלך השירות הצבאי או בהיותו מלש"ב מוזמן ליצור קשר עם רכז ניצוץ, 
עו"ס מהרטו ווסה  073-3388541 או במייל maharato@or-ye.org.il וכן עם עו"ס 

.yolil@or-ye.org.il מלש"בים יולי לוי בטלפון 073-3388538 או במייל

אילנה ראדה נפגשה עם
צעירי אור יהודה

אורחת מיוחדת התארחה במרכז קזז לצעירים - אילנה ראדה, אמה של תאיר 
ראדה ז"ל שנרצחה לפני 13 שנים בבית ספר נופי גולן שבקצרין וסיפורה עד 
היום נחשב לאחד מפרשיות הרצח המדוברות ביותר מאז קום המדינה. ראדה 
פגשה את צעירי אור יהודה כדי לספר עליה על חייה מאז שאיבדה את בתה 
בעקבות הרצח, ושמה דגש על המסע המרתק שהיא עוברת עד היום לגילוי 

האמת בפרשה המסעירה.
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 בני הנוער באור יהודה חגגו
עם עידן בקשי והתקליטנים 

הבולטים

בני הנוער תפסו את עמדות 
המפתח של בכירי העירייה 

ו"נפגשים"

 על אף העובדה שהאירוע המרכזי
שעברה(  )בשנה   2020 פורים   של 
מהתקהלות,  החשש  בשל  בוטל 
התקיימה מסיבת הרחוב המסורתית 
לבני הנוער בעיר. לראשונה, החליטו 
במחלקת הנוער ב"נפגשים" להעתיק 
את המסיבה אל רחבת היכל הספורט, 
שם התקבצו עשרות בני נוער שחגגו 
במשך ארבע שעות רגע אחרי שסיימו 
את הלימודים ויצאו לחופש. בזה אחר 
זה עלו לעמדת הדי ג'יי התקליטנים 
ויוו ושלומי  האהובים חן פרץ, ג'דרי, 
לוי, ורוב בני הנוער חיכו כמובן לזמר 
עידן בקשי שעלה להופיע והקפיץ את 

הנערים הרבים.

המסורתי  השלטון  חילופי  יום 
שמתקיים באור יהודה נערך עם 
השלמת הבחירה במועצת הנוער 
החדשה. ראש העיר, ליאת שוחט, 
קיבלה את פניה של יושבת הראש 
תלמידת  גניש,  הדר  החדשה, 
כיתה י"ב וחניכה בשבט יהודה. 
המועצה מורכבת מעשרה נציגים 
שמהווים את הגוף הרשמי והמייצג 

של הנוער באור יהודה.
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חגיגת ספורט כזו מזמן לא נראתה 
מ-4,000  למעלה  יהודה:  באור 
מהשנה  יותר  )אלף  משתתפים 
הקודמת( לקחו חלק במרוץ אור 
יהודה שהתקיים רגע לפני פרוץ 
הקורונה. המרוץ עבר ברחובותיה 
המרכזיים של העיר. מדובר בשיא 
משתתפים חדש שנשבר לעומת 
בזכות  בעיקר  שעברה,  השנה 
מ-1,000  שלמעלה  העובדה 
חיילים ו-200 שוטרים לקחו חלק 
במרוץ התחרותי שהופך עם השנים 
למוקד משיכה ועניין רב מצד רצים 
מקצועיים. גם השנה התקיים מקצה מרגש ל-2 ק"מ לזכרה של הדר כהן ז"ל בהשתתפות בני 
המשפחה של הדר וכמובן חיילות פלוגת הדר הקרויה על שמה. הבוננזה של האירוע הייתה ללא 

ספק המקצה ל-300 מטר לאנשים עם צרכים מיוחדים שרצו יחד עם בני משפחותיהם. 

- ספורט, מחול - 
ומוסיקה 
נשבר השיא: למעלה 

מ-4,000 איש השתתפו 
במרוץ אור יהודה ה-8

צילומים: איתן אלחדז
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המשכן  תלמיד   ,)14( קורצברד  יניב 
למוסיקה ולמחול הפועל, זכה בתחרות 
הבינלאומית שהתקיימה  המלחינים 
גילאים  בקטגוריית  בלוקסמבורג 
15-11 בזכות מוסיקה שכתב בקורס 
מלחינים לסצנה מתוך סרטו של צ'רלי 
צ'פלין – "זמנים מודרניים". קורצברד, 
תלמידה של ד"ר חנה אג'יאשוילי, קיבל 
פרס כספי. קורצברד לומד פסנתר 
וקומפוזיציה מזה כחמש שנים, כאשר 
במהלך חמש השנים האחרונות הוא השתתף בסדנת מלחינים בינלאומית עם הלינקולן סנטר ניו 

יורק, בקונצרט עם הפילהרמונית ניו יורק, עם האנסמבל ממוסקבה ועוד.

יניב קורצברד מאור יהודה 
 זכה במקום הראשון 

בתחרות מלחינים בינלאומית

רגע לפני יום העצמאות, התבשר יובל אביטל, תלמיד 
הקונסרבטוריון במשכן למוסיקה ומחול ותושב אור 
יהודה כי זכה לקבל הגדרה של מוסיקאי מצטיין בצה"ל. 
אביטל, תלמיד בתיכון יובלים בעיר, לומד מזה תשע 
שנים פסנתר במשכן. הזכייה בתואר "מוסיקאי מצטיין" 
עתידה לפתוח לאביטל את כל הדלתות האפשריות 
ותאפשר לו להתקדם כמוסיקאי ברמות הגבוהות 
במקביל לשירותו הצבאי בתנאים מקלים, כאשר הוא 
ימשיך להתעסק בנגינה ובכתיבת מוזיקה ויוכל להתחיל 

בלימודים גבוהים באקדמיה למוסיקה.

יובל אביטל 
מאור יהודה הוגדר

מוסיקאי מצטיין בצה"ל
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זו השנה השישית שהיכל הספורט אירח את 
התחרות שמתקיימת בהובלת אלונה קנטור-

דבורניצ'נקו, מנהלת ענף התעמלות אמנותית 
ב"נפגשים". אורחת הכבוד הייתה הספורטאית 
הפראלימפית, מורן סמואל, שסיפקה כמה 
טיפים לבנות אור יהודה. בתחרות לקחו חלק 

כ-250 מתעמלות מאגודות שונות בארץ.

כ-250 מתעמלות השתתפו 
בתחרות התעמלות אמנותית 

באור יהודה

להקות המחול של "נפגשים" חזרו מהוליווד לאחר שהופיעו 
על הבמות החשובות ביותר. זו השנה הרביעית שבית 
הספר למחול בניהולה של אורטל חתוכה מוציא משלחת 
יורק,  וניו  לונדון  נסיעות לאיטליה,  ולאחר  בינלאומית, 
השתתפו להקות אלגרו ואנסמבל במופע ראווה מרשים. 
בנות הלהקות יצאו למסע בן עשרה ימים שמטרתו הייתה 

הופעה בבמה המרכזית של היוניברסל סטודיו הוליווד. 

להקות המחול של 
"נפגשים" כבשו את הוליווד

בתחילת השנה שעברה נערכה תחרות איגוד בהתעמלות 
מכשירים-קרקע, כאשר הנבחרת הבוגרת של אור יהודה 
הביאה כבוד לעיר כשהשיגה את הגביע הקבוצתי. במהלך 
התחרות שנערכה בהדר יוסף ביצעו המתעמלות הילה בז'ה, 
יהב זוהר, אליאן שלמה, הדר דרורי וליאן אביבי תרגיל שזיכה 
אותן במקום הראשון המכובד. את הנבחרת מדריכה טל סהר.

נבחרת אור יהודה 
זכתה בגביע הקבוצתי 

בתחרות הראשונה לעונה
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טורניר כדורעף בהשתתפות בתי הספר היסודיים נערך בעיר )נבחרות ה' ו-ו' לבנים ולבנות(. בשיאה 
של התחרות עלה כי בית ספר שיזף שזכה במקום הראשון לבנים והקדים את בתי הספר סעדיה גאון 
)מקום שני( ואהוד מנור )מקום שלישי(. אצל הבנות, בנות סעדיה גאון סיימו במקום הראשון, שיזף 

במקום השני ואלונים במקום השלישי.

בתי ספר שיזף 
וסעדיה גאון 

ניצחו בטורניר 
הכדורעף העירוני

נבחרת הנערות של ישראל בכדורעף קיימה אימון 
ראווה בבית ספר שיזף אל מול כ-200 ילדים, 
שחלקם משחקים כדורעף במסגרת חוגי הכדורעף 
ב"נפגשים", נבחרות בתי הספר היסודיים וכיתות 
ספורט. באימון השתתפו גם הספורטאיות שגדלו 

נבחרת הנערות בכדורעף 
ערכה אימון ראווה באור יהודה

באור יהודה וכיום משחקות בנבחרת, יהל חביה, 
שיראל ג'נח ויסמין אסטנג'לוב, וכן שני פחם, 
שחקנית נבחרת ישראל לבוגרות לשעבר, שאף 

היא גדלה במסגרות הכדורעף בעיר.
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ביטחון
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 ירידה משמעותית 
במספר הנפגעים בתאונות 

דרכים באור יהודה

נתוני העבירות באור יהודה 
בירידה מתמדת

יהודה  נתוני תאונות הדרכים באור 
הוצגו על ידי הרלב"ד לסיכום שנת 
לבטיחות  הוועדה  במסגרת   2019
עולה  מהנתונים  בעירייה.  בדרכים 
 25 2019 התרחשו  במהלך שנת  כי 
תאונות דרכים, ירידה לעומת 2018 אז 
התרחשו 40 תאונות וב-2017 התרחשו 

52 תאונות דרכים. 

ראש  בפני  הוצגו  לאחרונה 
עיריית אור יהודה, ליאת שוחט, 
נתונים המסכמים את פעילות 
יחידת השיטור העירוני בחמש 
שמהם  האחרונות,  השנים 
עולה כי חלה ירידה משמעותית 
ברחבי  המבוצעות  בעבירות 
העיר. כזכור, השיטור העירוני 
הוקם בשנת 2016 ומאז הביא 
באיכות  משמעותי  לשיפור 
החיים עבור התושבים. כך, למשל, עולה מהנתונים כי ישנה ירידה של 53 אחוז בכמות ההתפרצויות 
לדירה משנת 2016 לשנת 2019. בתחום גניבות הרכב, קיימת ירידה של 48 אחוז מ-69 מקרים 
ב-2016 ל-36 מקרים בשנת 2019. ירידה דומה נרשמה בהתפרצויות לעסק )32 אחוז(. גם בתחום 
תאונות הדרכים נרשמה ירידה משמעותית - ירידה של 41 אחוז בתאונות דרכים עם נפגעים 
משנת 2017 ועד 2019. בנוסף, ישנה ירידה של 38 אחוז במספר הפצועים קל ו-29 אחוז במספר 

הפצועים קשה בתאונות.

אחד התחומים הבולטים שבהם פועל השיטור העירוני הוא נושא איכות החיים לתושבים. כעת 
עולה מהנתונים כי קיימת ירידה של 57 אחוז באירועי הרעש מדירות בין 2016 ל-2019, וכך גם 

במרחב הציבורי - ירידה של 61 אחוז )באותן שנים(. 

שירות 
לתושב 
ולעסקים
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שירות 
לתושב 
ולעסקים
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אור יהודה מדורגת 
במקום ה-4 בארץ בשקיפות

עיריית אור יהודה מדורגת במקום ה-4 בארץ 
בתחום השקיפות של הרשויות המקומיות - כך 
עולה ממדד השקיפות שפורסם על ידי עמותת 
"שקיפות בינלאומית ישראל", עמותה עצמאית 
שמדי שנה בודקת את אתרי הרשויות המקומיות. 

הציון שקיבלה העירייה במדד הוא 96.

העירייה יצאה לאחרונה בשירות חדש לתושבי 
העיר והחלה להפעיל את בטי הבוטית. מדובר 
בבוטית שפועלת בדף הפייסבוק של העירייה 
ובאתר העירייה במטרה לספק שירות לתושבי 
העיר, לבעלי עסקים ולמבקרים כאשר היא 
יודעת להשיב על  תוכנתה באופן כזה שהיא 
הרבה מאוד שאלות שמעסיקות את התושבים. 
בטי הינה שירות של מחלקת הדוברות בעירייה. 
בין השאר היא משיבה לשאלות בנושאי הנדסה 
והתחדשות עירונית, שאלות הנוגעות למתן 
ומחלקות העירייה, מענה  שירות של אגפי 

שירות חדש לתושבים: 
בטי הבוטית לשירותכם

בתחום האירועים והתרבות, רישום לגני הילדים 
ולבתי הספר, מכרזים בעירייה ובעיקר מספקת 
מענה שמפנה למידע הרלוונטי באתר העירייה. 
מי שיזם את הפעלת הבוטית בשירות העירייה 
הוא תושב העיר, עידן שמואל, מנכ"ל חברת 

STRA שאפיינה ובנתה את הבוט.

כל מעונות היום באור יהודה 
רושתו במצלמות אבטחה

חמשת מעונות היום באור יהודה מרושתים החל מהשנה במצלמות 
אבטחה. מדובר במהלך שביצעה העירייה כחלק מדרישות החוק 
במטרה להגן על פעוטות במעונות היום. במסגרת הפרויקט, 
רושתו 18 כיתות המעונות בעיר ב-74 מצלמות. מערכות האבטחה 
כוללות מצלמות פנימיות וחיצוניות, וכוללות גם ציוד הקלטה 
מתקדם. כידוע, התקנת המצלמות והעמידה בהגדרות החוק 
מהווה תנאי של משרד העבודה והרווחה לקבלת אישור למעון.
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שכחתם לשלם בחניון? 
אנחנו נזכיר לכם

עיריית אור יהודה החלה להפעיל השנה מערכת 
אוטומטית כשירות לתושבים שתייצר עבורם 
במספר  תשלום  אמצעי  להפעלת  תזכורת 
חניונים בעיר. העירייה החליטה לאמץ טכנולוגיה 
שבה המערכת מזהה רכבים שמגיעים לחניון 
מגדל המים ולחניון מול הקניון ושולחת תזכורת 
לשכוח  שלא  לנייד  ישירות  לנהג  לנהגים 
להפעיל את אמצעי התשלום לפני עזיבת הרכב. 
את המערכת פיתחה חברת סטארט-אפ בשם 
wise sight והיא משתמשת בטכנולוגיית זיהוי 
עצמים במצלמות וידאו וכן ניתוח מספרי רכב 
בזמן אמת. רשת המצלמות "מדברות" זו עם 
זו ומלוות כל רכב בתוך החניון עד לחניה או 
עזיבה את החניון. כאשר מכונית חונה, נשלחת 
לנהג ישירות דרך אפליקציית התשלום )פנגו 

או סלופארק( הודעת תזכורת להפעיל את 
המחשוב  מערכת  בכך,  די  לא  התשלום. 
המשוכללת מזהה את המכוניות של תושבי 
העיר, כלי רכב הרשומים כשייכים לנכים במידה 
ורכבים אלו לא נדרשים בתשלום, המערכת 

"מדלגת" על הודעת התזכורת עבורם.

עמדת טעינה ראשונה 
לרכבים חשמליים 

הותקנה בעיר
ירוקים  העירייה המשיכה לקדם פרויקטים 
לטובת תושבי העיר והסביבה בדמות הצבת 
עמדות טעינה ראשונות לרכבים חשמליים. 
כידוע, השיח סביב מכוניות חשמליות נפוץ 
מאוד בעולם כאשר גם בישראל מספר הרכבים 
החשמליים המיובאים לארץ רק הולך וגדל 
גדל  טבעי,  באופן  הגידול,  עם  שנה.  מדי 
הצורך בעמדות טעינה במרחב הציבורי. אור 
יהודה החליטה להתאים את עצמה למציאות 
טעינה  עמדת  בהתקנת  והחלה  המשתנה 

ראשונה לרכבים אלו שמותקנת בחניון אבי 
ואביב באיזור התעשייה בדרום העיר. עמדת 
הטעינה מאפשרת לשני רכבים לבצע הטענה, 
חברת  עם  יחד  מתקיים  הפרויקט  כאשר 
EVedge, והוא חלק ממהלך ארצי  מילגם 
ללימוד התהליכים והחסמים בהקמת עמדות 
טעינה לכלי רכב חשמליים לחלוטין. העמדה 
ותורחב  הראשונה מתקיימת כעת כפיילוט 

לנקודות נוספות בעיר בהתאם לביקוש.
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היחי„ה לעו"˜ ˘ב‡‚ף
ל˘ירו˙ים חבר˙יים ו˜היל˙יים

לפגישת ייעוץ חייגו 073-3388473

שי"ל 
בעוצמה!

 מידע, יעוץ, הכוונה
וקיצור הליכים בירוקרטיים – ללא תשלום

יחסי עבודה | יעוץ טרום משפטי | סיוע לעסקים
גישור ויישוב סכסוכים | ביטוח לאומי

שירות יעוץ לאזרח!



שבוע העסקים באור יהודה 
התקיים לפני החגים

עיריית אור יהודה פעלה בחודשים האחרונים 
כדי לחזק את העסקים הבינוניים והקטנים 
באור יהודה, ולצד פעולות רבות שנקטה, היא 
החליטה באמצעות היחידה לקידום עסקים 
לקדם שבוע עסקים שנערך בחודש ספטמבר 
לפני חגי תשרי, כל זאת לקראת ביצוע הקניות 
לחג. במסגרת שבוע העסקים, הפיקה העירייה 
חוברת הטבות דיגיטלית אותה גיבשה היחידה 
הטבות  עשרות  שכוללת  עסקים,  לקידום 
היחידה  כן, פתחה  כמו  מקומיים.  בעסקים 
בפני בעלי העסקים את האפשרות לפרסם 
דרכה את עסקיהם ושמה זרקור על העסקים 
המקומיים בעיר. החוברת גובשה כדי לאפשר 
חיבור בין התושבים לבעלי העסקים ולהגביר 

את הקניות בעיר בעת הזו.

חדש באור יהודה: 
שירות יעוץ לאזרח 

ללא עלות
יהודה  אור  לתושבי  מענים  מקידום  כחלק 
במגוון תחומים, החל האגף לשירותים חברתיים 
וקהילתיים בעירייה להפעיל את שי"ל - שירות 
יעוץ לאזרח. השירות הושק בהשתתפות כ-30 
תחומי  בשלל  מענה  שמספקים  מתנדבים 
פעילות עבור תושבי העיר. במסגרת השירות, 
יינתן מענה ראשוני חינם לתושבי העיר על 
ידי מתנדבים במגוון מקצועות כגון בנקאות 
וראיית חשבון )יעוץ לעסקים קטנים בתחילת 

דרכם, יעוץ בנקאים לפרטיים ועסקים(, יעוץ 
טרום משפטי על ידי עורכי דין, יחסי עובד-

מעביד )מידע על זכויות עובדים, כתיבה ושדרוג 
ויישוב סכסוכים וביטוח  קורות חיים(, גישור 
לאומי )ייעוץ בנושא גמלאות וקצבאות, סיוע 
והנגשת מידע(. תושבי אור  במילוי טפסים 
יהודה מוזמנים לקבוע פגישת ייעוץ עם מומחה 

בטלפון 073-3388473.
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בשקיפות עם ציון 96 הושקה תערוכת אומנות 
במרחב כיכר העירייה 

כחלק מתכנית עידוד עסקים 
מקומיים

השנה יצאה לדרך יוזמה חדשה ליצירת מפת ביקושים 
לעסקים באור יהודה המבוססת על הצרכים של תושבי 
העיר והעובדים בה. מדובר ב"בקרוב אצלנו" שמטרתה 
למפות את צורכי התושבים בכל הנוגע לעסקים הרצויים 
במרחב העירוני. במסגרת היוזמה, היחידה לקידום עסקים 
תעביר ליזמים ולבעלי עסקים את המידע לאחר שביצעה 
ניתוח ועיבוד כדי לסייע להם לחזור לצמיחה לאחר משבר 

הקורונה. הפעילות התקיימה בשיתוף מעוף שבמשרד הכלכלה.

תערוכת אומנות בכיכר העירייה הושקה כחלק מפרויקט של היחידה לקידום עסקים בעירייה 
שנועד לסייע לעסקים מקומיים ולקדם אותם באמצעות חשיפה לקהל הרחב. היצירות בתערוכה 
שייכות לאמנים המשתתפים בפורום האומנים של אור יהודה ובקעת אונו שפעל במשך השנה 
האחרונה בעיר והיווה קבוצה מקצועית עבור האמנים. התערוכה הוקמה בשיתוף עמותת כיכר 
לב העיר, שחברים בה בעלי עסקים הפועלים ברחבת העירייה שהתאגדו יחד כדי לייצר לעצמם 

אפשרויות והזדמנויות עסקיות לצד שיתוף פעולה עירוני. 

התושבים והעובדים יחליטו: 
הסקר הדיגיטלי הגדול של 

אור יהודה
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אור יהודה
במקום ה-4 בארץ
בשקיפות עם ציון 96

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל קבעה:

ליאת שוחט, ראש העירממשיכים לעבוד למענכם!



 נשארים
 מעודכנים



 עיריית אור יהודה - תמיד איתך
ממשיכים לשמור על קשר

מוקד 106 
www.oryehuda.muni.il

 

הופק על ידי מחלקת הדוברות

עיצוב -     


