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את רואה בהסכם הזה את הפריצה 
העתידית של העיר?

השנים  וכל  יהודה  באור  וגדלתי  נולדתי  “אני 
ראיתי את הפוטנציאל האדיר של המקום, שלא 
מומש. אנחנו כמה דקות נסיעה מת”א,  היינו כל 
שינינו  דן. אבל  גוש  הזמן החצר האחורית של 
החדשות  הפנים  להיות  הולכים  אנחנו  פאזה. 
נתב”ג,  של  הכניסה  שער  ישראל,  מדינת  של 
וזאת בזכות תפיסה תכנונית מהפכנית של אור 

יהודה.
“בשכונות החדשות, על פי הסכם הגג, עובדים 
בתוך  בפארק”  “בית  בשכונת  לשעון.  מסביב 
תגיע  והשכונה  דיור  יחידות   2,000 יהיו  שנה, 
איילון”  “פארק  שכונת  דיור.  יחידות  ל-3,000 

נמצאת כבר לקראת שלב השיווק”.

ומה עם התחדשות עירונית?
הייתה  שלא  יוזמה  זו  העירונית  “ההתחדשות 
במרכז  זה  את  שמתי  מעולם.  הזאת  בעיר 
הקמתי  לתפקיד.  שנכנסתי  מאז  שלי  העשייה 
מנהלת להתחדשות עירונית ששמה לה למטרה 
לקדם את כל נושא ההתחדשות של השכונות 

הוותיקות בעיר, נושא שלא טופל כלל.
התכנית  על  הודיע  הוותמ”ל   2019 “בנובמבר 
להקמת כ-8,000 יחידות דיור שיחליפו כ-2,000 
דירות בשכונות הדרומיות באור יהודה. זה אזור 
האפשרות  ומהעירייה  מהתושבים  שנמנעה 
בשל  עירונית,  להתחדשות  תכניות  לקדם 
הרעש  בקו  נמצאים  שהמגורים  העובדה 
אסור  שבהם  כאזורים  המדינה  ידי  על  ונקבעו 
להתגורר ו/או לבנות. במשך שנים חיפשנו יחד 

למצוינות  חינוך  יש  המיצ”ב.  במבחני  תוצאות 
התושבים  של  הרצון  בשביעות  מתבטא  וזה 

מהחינוך העל יסודי”.

היכן נמצאת אור יהודה בנושא ‘עיר 
חכמה’?

“אור יהודה היא חלוצה בארץ בנושא הטמעת 
תשתיות עיר חכמה ופריסת טכנולוגיה חדשנית 
שינוי  המאפשרת  מילימטרים”,  “גלים  של 
מהותי במגוון ובכמות השירותים שהיא מספקת 
פרוסה  הטכנולוגיה  היום  כבר  לתושבים. 
אורבנית,  חדשנות  מובילים  אנחנו  העיר.  בכל 
המשלבת רשת תקשורת מוניציפלית עצמאית, 

מהירה, המאובטחת ומנוהלת באופן עצמאי.
תקשורת  תשתית  פרסנו  הפרויקט,  “במסגרת 
באוויר.  מילימטרים  גלים  באמצעות  שעוברת 
אופטיים,  מסיבים  בהרבה  זולה  טכנולוגיה  זו 
רבים,  פרויקטים  לקדם  לעירייה  המאפשרת 

כגון פריסה רחבה מאוד של מצלמות אבטחה. 
ברחבי  מצלמות  אלף  הוא  השנה  לסוף  היעד 

העיר.
“פרסנו תאורת לד מנוהלת, המאפשרת לשלוט 
בכל גוף תאורה בנפרד. אנחנו מתכוונים לשלב 
המשחקים,  ובגינות  בפארקים   WI-FI רשת 
כמו  לנושאים  התושבים  עבור  ניטור  תחנות 

קרינה, איכות האוויר, ועוד”.

כיצד התמודדתם עם הקורונה?
“שלא מבחירה היינו העיר הראשונה עם חולה 
מיד  אבל  כולם,  לפני  למשבר  ונכנסנו  קורונה 
עם  לעבודה  ועברנו  הקהל  קבלת  את  ביטלנו 
קשובים  תושבים  לנו  יש  מיוחדת.  אפליקציה 
יצרנו  תנועה.  כדי  תוך  למצב  עצמנו  והתאמנו 
היכולת;  ומעוטי  הקשישים  עם  אישי  קשר 
מזון.  בחלוקת  סייעו  מתנדבים  לילדים;  דאגנו 
היו רגעים לא קלים, אבל התגברנו. בסך הכל, 

אור יהודה- העתיד הנדל"ני כבר כאן
לדברי עמיר רחלבסקי מנכ"ל חברת גרופית, המתמחה בייזום וביצוע פרוייקטים של פינוי בינוי ברחבי המדינה: 

ומצטמצמות,  דן, ההולכות  ועתודות הבנייה בגוש  "התמורות שחלו באחרונה בשוק הנדל"ן, עליות המחירים בעשור האחרון 
הפכו את אור יהודה לאופציה מועדפת למשפחות צעירות ומשפרי דיור.

בינוי,  פינוי  של  פרויקטים  באמצעות  העיר  פני  וחידוש  להתפתחות  אדיר  פוטנציאל  מהווה  יהודה  אור  של  המרכזי  מיקומה 
שישדרגו את איכות החיים של תושבי העיר וימשכו אוכלוסייה חדשה, בעלת יכולת לקדם את העיר בתחומי תעסוקה, חינוך 

ותרבות.
הנגישות לתל אביב תזניק את הביקושים בעיר והעובדה שהנהלת העיר מעניקה תמיכה מתמשכת ליזמים, תהווה משענת 
משמעותית להתחלות בנייה חדשות. יותר ויותר פרויקטים של פינוי בינוי יחלו בשנה הקרובה ומחירי הדיור בעיר צפויים לעלות.

ככל שאור יהודה תגדל, כך ימומש הפוטנציאל הכלכלי במהירות רבה והעיר תתפוס מקום מרכזי במארג העסקי הישראלי והבינלאומי".

ראש העיריה ליאת שוחט

עמיר רחלבסקי

בעירייה  הגורמים  כל  בסיוע  היטב  תפקדנו 
והקהילה החמה של תושבי העיר, שכולם הם 

כמו משפחה גדולה”.

בתקופה  לעיר  צופה  את  מה 
הקרובה?

 ,2018 בסוף  ענק.  בצעדי  ממתקדמים  “אנחנו 
כי  הודיעה,  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
ל-6   5 חברתי  מאשכול  טיפסה  יהודה  אור 
במקום  העיר  דורגה  השנה  הראשונה.  בפעם 
האטרקטיביות  הערים  במצעד  בישראל  השני 
לנדל”ן בעשר השנים הקרובות. הבחירה באור 
המקצוע  אנשי  מיטב  ידי  על  נעשתה  יהודה 
בישראל בתחום הנדל”ן, שזיהו את הפוטנציאל 
הגלום במקום, כעיר שכדאי להשקיע בה. אני 
מצטרפת להערכה הזאת וקוראת לכולם לנצל 
יהודה  אור  של  והפריחה  הגידול  הצמיחה,  את 

בשנים הקרובות”.

ילידת  שוחט,  ליאת  יהודה,  אור  העיר  לראש 
המקומי  במישור  שנים  עתיר  ניסיון  המקום, 
למרות גילה הצעיר. שוחט כיהנה בעבר כסגנית 
ראש העירייה, יו”ר דירקטוריון המתנ”ס, הממונה 
על הגיל הרך והדיור הציבורי ובספטמבר 2015, 
שבהן  העירייה  לראשות  מיוחדות  בבחירות 
התמודדה מול שלושה מועמדים, זכתה ב-59% 

מהקולות.
שוחט חתמה על הסכם גג מול מדינת ישראל 
תקדם  יהודה  אור  כי  סוכם  שבו   )  2017(
תקציב  ותקבל  חדשות,  שכונות  שתי  הקמת 
השכונות  להקמת  שקל   מיליארד   1.5 של 
ולשדרוג השכונות הוותיקות, מבני ציבור ומבני 
יוקמו כמיליון מ”ר שטחי מסחר  בנוסף,  חינוך. 
ותעסוקה ופארק ירוק ענק בדרום העיר, בשטח 

של כ-600 דונם”.

אור יהודה
העיר האלטרנטיבית של גוש דן

שכונות חדשות עם אלפי דירות, מיליון מ”ר שטחי מסחר 
ותעסוקה, פארק ירוק, התחדשות עירונית מקיפה, השקעה עצומה 

בחינוך ומעבר ל’עיר חכמה’ - כל אלה מובילים את אור יהודה 
לקראת הפיכתה לעיר האטרקטיבית ביותר בשנים הקרובות.  על 

הכל מנצחת ליאת שוחט, ראש העיר הדינמית והמצליחה
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פרסום  הכואבת.  למצוקה  פתרון  המדינה  עם 
לדרך  אותה  הוציאה  הוותמ”ל  ידי  על  התכנית 
והיא מקודמת על ידי העירייה. בכך נעשה צדק 

היסטורי עם התושבים הוותיקים”.

יש עוד תכניות שאת מקדמת?
“יש הרבה. בד בבד עם קידום הבנייה למגורים, 
ותיקים,  אזורים  שדרוג  ציבור,  מבני  הוספת 
אנו  מבקשים לנצל את היתרונות של הקרבה 
האזור  של  חדש  תכנון  ולבצע  התעופה  לנמל 
עם הקמת פארק תעסוקה על פני כמיליון מ”ר, 
עם חלוקה למתחמי תרבות, מלונאות, קניונים, 
הייטק, עסקים ופארק ירוק ענקי בגבול הדרומי 

של העיר, על שטח של כ-600 דונם.
"יש לנו יתרונות על פני אזורי תעשייה קיימים 
וננצל אותם. נקים רשת כבישים חדשה, תכנון 
התחבורה הסביבתי כולל את ה”קו הסגול” של 

הרכבת הקלה לת”א“.

החינוך  כיום מהפכת  עומדת  איפה 
שיזמת עם כניסתך לתפקיד?

ששמה  יובלים”,  “רפורמת  את  “הפעלתי 
החינוך  את  משמעותית  לקדם  למטרה  לה 
בשלוש  בעיר.  הממלכתי  בתיכון  יהודה  באור 
השנים עלתה העיר בכל שנה באחוזי הזכאות 
בשנת  החינוך,  משרד  נתוני   פי  על  לבגרות.  
סכום  תלמיד  בכל  העירייה  השקיעה  תשע”ז 
בשנת  בארץ(.   12 )מקום  שקלח   19,700 של 
2020 זכתה העיר בפרס החינוך הארצי לשנת 
להשקיע  ממשיכים  אנחנו  תשע”ט.  הלימודים 
ורואים  בחינוך,  העירוני  מהתקציב  כשליש 


