
תושבים יקרים,

אני רוצה לשתף אתכם בתחושת התודה הגדולה שממלאת אותי כל בוקר על הזכות הגדולה להיות שותפה לחבורה 
מגוונת ויפה של אנשים שרוצים רק לעשות טוב עבור העיר והתושבים. 

אני מרגישה זכות גדולה להיות פה עבורכם וביחד איתכם לקדם את העיר שלנו למקומות חדשים. ראש השנה הוא 
הזדמנות מצוינות להסתכל אחורה בשמחה על מה שהספקנו ולקבל על עצמנו לעשות כל מאמץ שהשנה הבאה 

תהיה טובה ומוצלחת אף יותר מהקודמת. 
השנה החולפת עמדה בעיני בסימן של התחדשות ותקווה. 

כחלק משיפור פני העיר הובלנו שינוי משמעותי בניראות העיר. אני חולמת שבית שמש תהיה עיר נקייה לא רק 
בגלל שהעובדים המסורים של מינהל התפעול ינקו אותה אלא כדי שכל תושב ירגיש אחריות לסביבתו וייקח חלק 
במאמץ לשמור ולפתח את העיר. השקענו השנה מיליוני שקלים ברכישת פחים מוטמנים ותגבור השירות בתחומי 
הניקיון, תוספות של גינון, שיפוץ של גינות ציבוריות ברחבי העיר, צביעת מעברי החצייה, סימוני כבישים וחניות 

ועוד. הצבנו יצירות אומנות בכיכרות ברחבי העיר, ולפנינו עוד עבודה מרובה. 
נושא התנועה והתחבורה בעיר דורש עבודה יסודית ומקיפה, תשתיות הכבישים דורשות שיפוץ ונדרשת התערבות 
ממשלתית לתוספת מידית של קווי אוטובוס. התחלנו בשיפוץ של כבישים ותשתיות ברחבי העיר ביניהם  רחוב 
לוי אשכול, שדרות בן זאב, הרצוג ואף בכביש 10. הגשנו עתירה כנגד משרד התחבורה והאוצר בדרישה לקבל את 

השירות שמגיע לנו ובמקביל אנחנו במגעים עם משרד התחבורה למצוא פתרונות נוספים לבעיה. 
אנו פועלים לילות כימים לפיתוח התעשייה וחיזוק חוסנה הכלכלי של העיר לצד חיזוק התעסוקה לתושבים. 
שיווקנו לאחרונה את כלל המגרשים באזור התעשייה החדש, לביא הממוקם באזור התעשייה המערבי ובכך 

בשנים הקרובות ייכנסו מפעלי תעשייה חדשים לעיר, דבר אשר יאפשר אלפי מקומות עבודה לתושבי העיר.
אנו פועלים להעצמת אירועי התרבות לאורך כל השנה אשר מותאמים לאורח חייהם של כלל המגזרים ברחבי 
בקיץ האחרון נהנו כלל התושבים, מכל המגזרים  העיר ולכלל הקהלים- ילדים, בני נוער, משפחות ומבוגרים. 

והגילאים ממגוון רחב של פעילויות ואירועים. 
לפי כחודש פתחנו את שנת הלימודים תש"פ. למרות האתגרים הלא פשוטים שעומדים בפנינו, מצוקת מחסור 
פעלנו על מנת שלא יהיה ילד או ילדה שאין להם מסגרת  בכיתות ובמבני הציבור לצד המחסור בתקציבים, 
חינוכית בעיר, זאת לצד שיפוץ מבני חינוך בכל רחבי העיר והצללות בחצרות בתי הספר והגנים, הקמת מבני 

חינוך חדשים ברחבי העיר ועוד.  
בנוסף שנת הלימודים הקרובה תהיה בסימן של "מחנכים לניקיון – מחנכים לאחריות". כל כיתה בכלל מוסדות 
החינוך בעיר מאמצים לעצמם מתחם בעיר בקרבת המוסד הציבורי וכחלק מ"חינוך לאחריות" ינקו אותו. הפרויקט 

ילווה בתכנית חינוכית פדגוגית בכל מסגרות החינוך על הערך של לקיחת אחריות. 
אנו פותחים את השנה החדשה עם גל עלייה של כ-170 משפחות שעלו מארה"ב ומצרפת לבית שמש. נערכנו 

רבות בכדי לקלוט אותם ולצרף אותם למשפחת העיר בית שמש. 
אני רוצה לומר תודה לשותפים שלי לעשייה, מי שעובדים לילות כדי להציב אתכם במרכז העשייה העירונית- חברי 

מועצת העיר, ראשי המנהלים, האגפים והמחלקות ומעל לכל עובדי העירייה המסורים.
שתהיה זו שנה טובה ומוצלחת. שנה של בריאות איתנה, שנה של התחדשות, עשייה ענפה והגשמה עצמית. שתהא 
זו שנה של פעילות והישגים קהילתיים וחברתיים, שירבו הישגנו כגרגירי הרימון ושנחזק את הטוב המשותף ובכך 

נפעל כולנו יחד למען עתידה של העיר של שמש.

תחל שנה וברכותיה! 

שלכם ובשבילכם,
ד"ר עליזה בלוך,

בשבילך ולמענךראש עיריית בית שמש


