
ברוכות וברוכים 
 הבאים 

לקהילת סביון

נעים להכיר!
סביון - אנשים יוצרים מקום





ברוכים הבאים לסביון!
התאקלמות  ומאחלים  כבית,  בסביון  שבחרתם  שמחים  אנו 
מהירה בישוב הקסום שלנו. הסיסמה אנשים-יוצרים-מקום, 
הקהילה  בו  מקום  סביון,  של  המיוחד  האופי  את  מאפיינת 
יוצרת מקום מיוחד עם איכות חיים גבוהה, שבאה לידי ביטוי 
בחינוך, בתרבות, בספורט, באיכות הסביבה ובעיקר באנשים.

היישוב, השוכן על חורבות העיר המקראית יהוד בנחלת שבט 
דן, הפך במהלך השנים שם נרדף לאיכות חיים ויוקרה. רמת 
החיים הגבוהה באה לביטוי בכל היבט ותחום - החל מסביבה 
ותושבים  תוססים  קהילה  חיי  דרך  מרחבים,  שופעת  ירוקה 
מצטיין  היישוב  משותפים.  חיים  ביחד  הרוקמים  מעורבים 
מהמובילים  פורמלי  ובלתי  פורמלי  חינוך  ובשלווה,  בשקט 
וספורט  פנאי  העשרה,  חוגי  תרבות,  מוסדות  בישראל, 
ופעילויות לכל הגילים. זה לא מקרי כי סביון מצויה דרך קבע 

בפסגת היישובים שטוב לחיות בהם בישראל.

ובטוחים   – ונעימה  קלה  מהירה,  קליטה  לכם  מאחלים  אנו 
שבמהרה תרגישו שהמקום הפך עבורכם לבית. אנו במועצה 
בכל  השירותים  מיטב  את  עבורכם  לספק  העת  כל  פועלים 
תחומי החיים ועומדים לרשותכם כל העת. נשמח להשיב לכל 
שאלה שתעלה וכל צורך שיבוא, בכדי לסייע לכם להשתלב 

בקהילת סביון.

שלכם,
מוטי לנדאו ראש המועצה

סביון - אנשים יוצרים מקום
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דבר ראש המועצה
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שנת הקמה

מספר תושבים

1953

5,120

 דרוג 
חברתי-כלכלי

10

שטח

 3,710
דונם

שנת איחוד 
 היישובים 

סביון וגני יהודה

2003
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טלפונים 
חשובים

 סייר - זמין 24/7 לכל סיוע
050-9300730

 קב"ט, אבי מנו
052-4616300

 סגן קב"ט ומנהל הפיקוח, יובל עובד
050-6120494

 רווחה, עידית רוזנצוויג
050-6800288

 זמינים עבורך תמיד 
במוקד השירות לתושב 

*8001 
050-9898001 

4u@savyon.muni.il 
פניות ללשכת ראש המועצה:

03-7370901 
anatb@savyon.muni.il 

קבלת קהל: ימים א'-ה' בין 08:00-16:00
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מערכת חכמה לניטור וניהול צריכת המים
מועצת סביון הקימה בשיתוף עם חברת "ארד טכנולוגיות", מערכת חכמה למעקב 
בקרה  למערכת  להתחבר  באפשרותכם  והפרטית.  היישובית  המים  מערכת  וניהול 
לאיתור נזילות ברשת הפרטית, ולקבל מידע נוסף בדבר צריכות המים בנכס. על ידי 
רישום קצר, תוכלו להתחיל לשלוט על צריכת המים האישית שלכם ולקבל התראות 
וכניסה  לרישום  הנחיות  לדליפה.  או חשד  חריגה  או בסמס, בכל מקרה של  במייל 

למערכת - באתר המועצה.

שירות וטרינרי
המחלקה דואגת להגברת המודעות בנושא בעלי חיים, מניעת נטישה, מניעת התעללות, 

מתן חיסונים ועוד.
וטרינר רשותי: ד"ר סעיד בלעום

 טלפון: 03-7370915 
SAEEDB@SAVYON.MUNI.IL :דוא"ל

התנהלות עם כלבים במרחב הציבורי: 
 מקפידים על יציאה עם הכלב כאשר הוא קשור ברצועה 

 בסביון אוספים גללי כלבים - או נקנסים!

גזברות
סביון התקדמה לארנונה ירוקה במייל. בלי דפים, בלי איחורים ישירות אליכם - נוח וקל לתשלום.

טופס רישום לשוברים 
דיגיטליים עבור משתמש

תשלום מקוון 
לארנונה, מים וביוב

הצטרפות לתשלום 
באמצעות הוראת קבע

מומלץ

סרקו אותי
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הנחיות חנייה על מדרכה
מותר לחנות על המדרכה עם שני גלגלים בלבד )ולא 4( ובתנאי שנשאר לפחות 
מטר אחד למעבר הולכי רגל. רכבים שיפריעו להולכי הרגל יקנסו, אנא שמרו על 

בטיחות תושבינו.

חניון מוסדר לאורחים - באירועים גדולים
בהפקת אירוע רב משתתפים, אנו מציעים להכווין את האורחים לאחד מהחניונים 
החנייה  ממקום  הסעות  שירותי  לאורחיהם  יציעו  האירוע  מארגני  הישוב.  ברחבי 
לא  חנייה  בגין  לאורחים  מיותרים  דוחות  מקבלת  נפש  עוגמת  תמנע  בכך  לאירוע, 

מוסדרת ותמנע אי נוחות מהשכנים.

לנוחותכם 2 חניונים )ללא תשלום(:

חניון חדש במרכז המסחרי, 
ברחוב התיכון

חניון פארק הציפורים 
ובית העלמין

12
דואר סביון

רח' השקמה 1 טל' 03-5347576
יש להזמין תור באתר דואר ישראל בטרם ההגעה

בית הכנסת סביון
בית הכנסת ממוקם ברחוב הדרום 12 ומציע לקהל הרחב הרצאות ומפגשים בנושאים 
 שונים. לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לצוות בית הכנסת: 03-5344687 ; 050-4545046

מועצה דתית סביון: 03-5349182

 אתר מועצה דתית
savyondat.co.il
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ימי פינוי אשפה וגזם

אזור א':
ס.החבצלת,  הצפון,  הוורדים,  אמירים,  ס.צבעוני,  ס.האיריס,  הצבר,  הדגן,  אלון, 
ס.הרקפת, גן שקמים, הזית, הקשת, ס.החצב, מבואות+סמטה, האורנים, המועדון, 
הברוש,  ס.המרגנית,  השקמה,  המתנחלים,  הארז,  רימונית,  ס.הכלנית,  השקד, 
היובל,  נתיב  דפנה+סמטה,  הר  הגבעה+סמטה,  ס.הנורית,  התיכון,  הראשונים, 

ס.הנרקיס, תחנת דלק, מרכזים מסחריים, משרדי המועצה.

 פינוי גזם:
יום הוצאה - א, ג, ה - בלבד

יום איסוף - ב, ד, ו

 פחי אשפה:
יום איסוף - א, ג, ה

אזור ב':
הדס,  הגיא,  הגדרות+סמטה,  האתרוג,  האופק,  דרור,  דוכיפת,  אנפה,  אוריה, 
הדקל+סמטה, הדרום+סמטה, ההדרים, הורד+סמטה, הנוף, החורש, החרמש+סמטה, 
הרגב, הרכס, השחר, השלווה, התומר, התלם, זמיר, חוחית, יסעור, כרם הזיתים+סמטה, 
לבנית, מגל+סמטה, מגלן, נחליאלי, סלעית, סמדר, סנונית, עגורים, עיטם, עלומים, 

עפרוני, צופית, צוקית, שושנה, שחף, שלדג.

פינוי גזם:  
יום הוצאה - א, ב, ד, ה - בלבד

יום איסוף - א, ג, ה, ו

פחי אשפה:  
יום איסוף - ב, ד, ו

  פינוי גרוטאות:
לצד משטחי  למחרת,  בבוקר   10:00 ועד   18:00 החל מהשעה  ב'  ביום  להוציא  ניתן 

הגזם. הגרוטאות יאספו ביום שלישי בבוקר.

 ניתן לתאם פינוי מראש גם בימים שאינם ימי הפינוי מול מוקד המועצה בטלפון, 8001*

בגין פינוי גזם חריג מעל נפח של חצי משאית, יתבצע חיוב  
יש להקפיד להכניס את הפחים למסתורי האשפה, אין להשאירם בשטח הציבורי.  

אין להשליך פסולת 'רגילה' לפח הכתום, אלא אריזות בלבד עפ"י ההנחיות  
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מרכזי המחזור בסביון
רחוב הנוף - מאחורי הסופר

 אריזות )פח כתום(
 נייר מדפסת )פח כחול(

  בקבוקי זכוכית )פח סגול(
  בקבוקי משקה )מחזורית(
 קרטונים נקיים )בסככות(

רחוב דוכיפת - ליד מחסני המועצה
 אריזות )פח כתום(

 נייר מדפסת )פח כחול(
 בקבוקי זכוכית )פח סגול(
  בקבוקי משקה )מחזורית(
 קרטונים נקיים )בסככות(

במרכז המסחרי בצומת התיכון והשקמה - מאחורי הסופר
 אריזות )פח כתום(

 נייר מדפסת )פח כחול(
 בקבוקי זכוכית )פח סגול(
  בקבוקי משקה )מחזורית(
 קרטונים נקיים )בסככות(

בשביל הכורכר מול גני הילדים צבעוני ויקינטון )המתנחלים 14(
 אריזות )פח כתום(

 נייר מדפסת )פח כחול(
 בקבוקי זכוכית )פח סגול(
  בקבוקי משקה )מחזורית(

 אלקטרוניקה, נורות וסוללות )מתקן ייעודי(קרטונים נקיים )בסככות(

מוקד השירות 
לתושב 

*8001 אנא הקפידו 
על סגירה 
מרבית של 

השקית

נבקשכם להוציא 
את האריזות 

למחזור מבעוד 
מועד לפח הכתום 
שליד ביתכם או 
לפח כתום מרכזי

פינוי הפח הכתום 
למחזור אריזות מתבצע 

אחת לשבוע, ביום ד' 
בשעות הבוקר.
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 בסביון לכולן/ם 
תמיד יש מה לעשות

מרכז התרבות סביון
הצגות תיאטרון, קונצרטים, מופעי סטנדאפ, מחול, סרטי קולנוע לב ואירועי קולנוע 
חד פעמיים, מופעי זמר ועוד ועוד! אירועי תרבות איכותיים וייחודיים לסביבה, ולצידם 

הרצאות וסדנאות בהנחיית טובי המורים ובתי הספר.
כתובת: היובל 2, סביון

*8234 
savyon.smarticket.co.il 

 מרכז התרבות סביון
@Savyon_culture 

עלומים - המרכז לגיל הרך בסביון )לגילי לידה עד כיתה ב(
מרכז רב תחומי המספק מגוון רחב של תכניות, סדנאות וחוגי העשרה לילדים בהתאם 
ומאז, הספיק להפוך לשם   2020 נפתח בספטמבר  ותחומי העניין שלו/ה.  לחוזקות 

דבר בסביון ומחוצה לה.
 כתובת: עלומים 8, סביון

03-5351267 
alumim.smarticket.co.il 

@alumim_savyon 

מחלקת ספורט וחוגים 8776*
ספורט תחרותי, ספורט עממי, חוגי העשרה  ובהם:  מעל 30 חוגים בתחומים שונים 
לילדים ונוער וחוגי העשרה למבוגרים. צפייה בחוברת החוגים והרשמה - באתר המועצה

סרקו אותי
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מועדון שחמט לכל
רוצה לשדרג את הידע שלך במשחק המלכים? יש לך הזדמנות לעשות זאת ובצורה 

מקצועית!
מאות כבר משתתפים בחוגים, בתחרויות ובשיעורי שחמט במועדון 'שחמט לכל' בסביון.
במסגרת המיזם העולמי Chess4Solidarity השחמט בסביון הפך להיות חלק מפעילות 
בינלאומית המקדמת את היחסים הדיפלומטיים של ישראל )מרוקו, סודן וקובה הן 

רק דוגמאות בודדות לכך(.
Chess4all@walla.co.il - 052-7412888 - לפרטים נוספים - ליאור אייזנברג

מנהל מועדון שחמט לכל סביון 

קרוסלה - מרכז הנוער של סביון )כיתות ז-יב(
@SAVYONOAR :עקבו אחר הפעילות 

 מנהל מחלקת הנוער - אלי ביטון - 050-3352286 
elib@savyon.muni.il 

מעגל נשים טנג'נט סביון
להצטרפות לפעילות צרו קשר-

 אשרת כהן מרום )יו"ר( - 052-9208208
 נורית עקביאן - 054-6395188

תנועת נוער – הצופים – שבט כנען
שבט הצופים בסביון וגני יהודה הינו אחד השבטים המפוארים בתנועת הצופים בארץ!

ימים ושעות הפעילות השוטפת:
שלישי: 16:45 עד 19:00 / שישי: 14:45 עד 17:00

 ראש השבט: דפנה גורן - 054-6442326
 מרכזי השבט: אייל - 050-7772209, נועה - 050-6800566

ספריית 'יד לבנים' 
כתובת: השקמה 8 סביון )מול משרדי המועצה(

 03-7370916 
03-5349320 

sifria@savyon.muni.il 

 קבלת קהל
א', ב', ה' 14:30-19:30

ג' סגור
ד' 08:30-13:30

ו' פתוח לסירוגין, פעם בשבועיים 09:00-11:00
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חוג הסביונים )50+(
טיולים, נופשונים, הצגות ואירועים 

נפגשים בימי רביעי 16:30-18:00 להרצאות מעולות במרכז התרבות סביון
כולל הפסקת קפה ומאפה

התעמלות בונה עצם לגיל השלישי 
ימי שני בין השעות 09:30-10:30

במרכז התרבות סביון 
 לפרטים נוספים והצטרפות צרו קשר עם גליה - 050-6450453

חוג הראשונים – לוותיקי סביון )70+(
בימים א,ג,ה

09:15-10:00 פעילות גופנית 
10:00-10:30 הפסקת קפה בבית ראשונים

10:30-12:00 הרצאות משתנות בספריה
 פרטים נוספים באתר המועצה, או אצל תמר פלדמן - 052-3582261

חבורת הזמר 
 פרטים נוספים והצטרפות דרך מוקד השירות לתושב 8001*

משמר השכונה 
משמר השכונה בסביון הוקם בתחילת 2017 ופועל בחסות המועצה המקומית סביון. 
הוא מורכב ממתנדבים תושבי היישוב, המבצעים סיורים ליליים, משתתפים במבצעים 
ושומרים על סביון ותושביה בטוחים. מתנדבי משמר השכונה פועלים בשיתוף עם 

מערך הביטחון במועצה, משטרת ישראל, מוקד אמון והשוטר הקהילתי של סביון.
 - הפריצה  ניסיונות  את  דרמתית  ומורידה  ההרתעה  את  מגבירה  המשמר  פעילות 

הצטרפו אלינו. 
 לפרטים נוספים: רינה ינקו - 052-3844852
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מועצה 
מקומית 

סביון

@savyonlc
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גנים ציבוריים – צאו לטייל ולנשום אוויר ברחבי היישוב

גנים גדולים:
גן עומר - כולל מתקני כושר

פארק הציפורים

גנים מקומיים:
גן גלעד

גן העשור - כולל מתקני כושר
גן השלווה
גינת הגיא

גינת אמירים
גינת הקשת

גן החורש - כולל מתקני כושר

שביל 
הציפורים

490 מ'

שביל 
הזיתים 
כ־900 מ'

שביל 
הנופלים 

450 מ'

שביל 
קליפות 
התפוזים
670 מ'

שביל 
ערוגות 
 הבושם 
550 מ'

 שביל 
 הר דפנה 

600 מ'

 שביל 
וגן דידי 
320 מ'

שבילים 
קצרים 
 נוספים
500 מ'

סה"כ שבילי 
הליכה בסביון 
כ־5,000 מ"א






