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70 שנה לסביון
חיים  איכות  פנינה של  היא  הצביון הכפרי המטופח,  סביון, בעלת 
וריאה ירוקה בלב הארץ. היישוב שוכן על חורבות העיר המקראית 

יהוד בנחלת שבט דן.

ההיסטוריה המודרנית של המקום מתחילה בשנת תרמ"ב )1882(, 
שנמלטו  פתח-תקווה  הצעירה  המושבה  פליטי  למקום  הגיעו  אז 
אדמה  דונם  כ-160  רכשו  אלה  איכרים  קשה.  קדחת  ממגיפת 
"יהוד", על שם  וקראו למושבתם החדשה  יהודיה,  מהכפר הערבי 
כנסת,  בית  באר,  בתים,   14 הקימו  הם  העתיקה.  המקראית  העיר 
המושבות" פתח-תקווה  "אם  ומאפייה. עם התפתחות  בית מרחץ 
 )1893( תרנ"ג  ובשנת  אט,  אט  עזבו  התושבים  לגווע.  יהוד  החלה 
עזב אחרון המתיישבים, יואל משה סלומון, את המקום. בית האבן 

האחרון להתיישבות זו, "בית הראשונים", ניצל ושוחזר.

גדוד  ע"י  האזור  נכבש   1948 ביוני  העצמאות,  מלחמת  במהלך 
הפשיטה 89 של חטיבה 8.

של  גרעין  ע"י   1952 בשנת  נוסדה  היום  מכירים  שאנו  כפי  סביון 
עולים חדשים מדרום אפריקה, והם שנתנו לה את צביונה המיוחד. 

בהתאם  ובהמשך,  מקומית  למועצה  סביון  הפכה   1978 בשנת 
אוחדו   ,2003 בשנת  רשויות  איחוד  על  ישראל  להחלטת ממשלת 
המועצה  תחת  אחת  לרשות  גני-יהודה,  הסמוך,  והמושב  סביון 
המוניציפאליות  הבחירות  מיום  חל  האיחוד  סביון.  המקומית 

ב-28.10.2003.

בסביבה  ביטוי  לידי  הבאה  גבוהה  חיים  איכות  מתקיימת  בסביון 
שואפת  החינוך  מערכת  תוססים.  קהילה  ובחיי  ושלווה  ירוקה 
למצוינות תוך מתן יחס אישי לכל ילד. פעילויות הפנאי במסגרות 
החינוך הבלתי פורמאלי כוללות את שבט הצופים "כנען" בו פעילים 
סביון  ותיקי  מועדון  הרך.  לגיל  ומרכז  נוער  נוער, מרכז  בני  מאות 

מציע חוגי העשרה ופעילות רבה לגמלאים. 

ספרייה  הכולל  לבנים  יד  בית  בסביון:  בולטים  קהילה  מוסדות 
לעיון והשאלה ובו מתקיימות פעילויות תרבות; אתר היסטורי "בית 
הראשונים" המשמש בית לפעילויות של וותיקי הישוב וארכיון סביון; 
המהווה  יצחק"  "תפארת  הכנסת  בית  ספורט;  ומגרשי  אולמות 
מרכז קהילתי לאוכלוסייה הדתית מסורתית; "מרכז התרבות סביון" 
מגוונים  ומופעים  אירועים  ומציע   2015 באוקטובר  שעריו  שפתח 

לתושבי האזור בני הגילים השונים.

עיור בקעת אונו כולה לא פגע באופיו הייחודי של היישוב, וסביון 
רואה את  סביון  ירוקה. המועצה המקומית  ריאה  ותישאר  נשארה 
גבוהה  חיים  איכות  והבטחת  המבורכת  העשייה  בהמשך  תפקידה 
לתושביה. המועצה פועלת כדי לאפשר לתושביה איזון אופטימלי 
קניות  למרכזי  וקירבה  זמינות  ושקטה,  ירוקה  בסביבה  החיים  בין 

ולשירותי בריאות, ונגישות לפעילויות חברתיות ותרבותיות ענפות.

ולמקור השראה לאיכות  לא בכדי שם הישוב "סביון" הפך לסמל 
חיים במדינת ישראל.

Savyon,  a green space amidst urban settlements, 
provides an atmosphere of serenity and a high quality 
of living.   
The town lies on the ruins of the biblical town Yehud, 
on the lands of the biblical tribe Dan. Its modern history 
begins in 1882, when pioneer settlers fled from Petah 
Tikva due to continuous outbreaks of malaria. These 
settlers purchased 160 dunams of land from the Arab 
village of Yehudiya and named their settlement Yehud. 
They built 14 houses, a well, a synagogue, a bathhouse 
and a bakery. However, as nearby Petah Tikva developed, 
Yehud’s residents slowly began leaving.  The last settler 
to leave Yehud in 1893 was the famous Yoel Moshe 
Solomon. The last stone house in Yehud was preserved 
and restored and is now called “Beit Harishonim". 
In June 1948, during Israel’s War of Independence, the 
area was conquered by the 8th Division’s battalion - 89.
In 1952, a group of Olim from South Africa populated 
the area and actually became the founders of Savyon as 
we know it today. These first residents gave Savyon its 
unique character.
In 1978, Savyon became a local council and later, as of 
October 28, 2003, the Israeli government united Savyon 
with the neighboring village Ganey Yehuda to become 
one: The Savyon Local Council.
Savyon is characterized by its green, peaceful 
surroundings and active community life. The educational 
system strives for excellence and believes in catering 
for the needs of each child. After-school informal 
educational activities include the local scouts unit, a 
youth center for teenagers and a special center for 
preschoolers and infants. In addition, The Savyon Club for 
senior citizens offers a wide variety of enrichment classes 
and numerous activities.
Prominent community institutions in Savyon include: 
Yad Labanim- a local library which also offers cultural 
activities; Beit Harishonim (the historical site) - which 
offers activities for Savyon’s senior citizens; sports venues 
and fields; the Tiferet Itzhak Synagogue, which serves as 
a community center for the religious population; Savyon 
Cultural Center - which offers entertainment (movies 
theatre etc.) for all ages.
The urbanization of the entire Ono Valley has not 
changed the unique character of Savyon. Savyon remains 
and shall continue to be a green space. The Savyon Local 
Council works to ensure that Savyon’s residents continue 
to enjoy a high quality of life. The Council strives to 
provide the optimal balance between life in a quiet 
green area and close access to shopping centers, health 
services and cultural activities.
Savyon has become a symbol and source of inspiration 
for a high quality of life in Israel.
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