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1 תושבים יקרים,

אני רוצה לשתף אתכם בתחושת התודה הגדולה שממלאת אותי כל בוקר על 
רק  שרוצים  אנשים  של  ויפה  מגוונת  לחבורה  שותפה  להיות  הגדולה  הזכות 

לעשות טוב עבור העיר והתושבים. 
וביחד איתכם לקדם את העיר  להיות פה עבורכם,  גדולה  זכות  אני מרגישה 
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. 
רגע לפני שנפתח דף חדש ונתחיל את השנה החדשה, ברצוני לשתף אתכם 

במעט מהנעשה בעיר בתקופה האחרונה.  
אנחנו  אתגרים.  מלאת  עיר  היא  שלה,  האדירים  היתרונות  לצד  שמש  בית 
מתמודדים עם גירעון תקציבי משמעותי הנגרם ממחסור חמור בשטחי תעשייה 
תעסוקה ומסחר. תשתיות כבישים ישנות, וחוסר משמעותי בתחבורה ציבורית. 
בנוסף ישנו מחסור של למעלה מאלף כיתות ותלמידים רבים לומדים במבנים 
ליצור  רצון  עם  יחד  חדשות  שכונות  קולטים  אנחנו  בטיחותיים.  ולא  רעועים 

התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות. 
בשנה האחרונה עשינו מאמצים אדירים להוביל שינוי בכל התחומים ולגייס 
את כל המשאבים האפשריים לטובת המשימה הגדולה של פיתוח בית שמש. 
בכדי לשפר את  ככל שביכולתנו  נעשה  ואנו  התושבים הם מבחינתי המרכז 

איכות החיים בעיר.  
אנחנו כאן בשבילכם ועבורכם. 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 ושמחה, שנה של התחדשות, 

שנרצה ונמצא את הטוב שמשותף לכולנו. 

שלכם ובשבילכם,
עליזה בלוך

ראש עיריית בית שמש

אדם  כוח  קליטת  לתושב   השירות  חיזוק 
מקצועי בכיר לצד הגדלת כוח האדם. לרבות 
סוציאליים  עובדים  חינוך,  עירוני,  פיקוח 
המשמרות  הגדלת  מלווים,  רווחה,  ועובדי 

לעובדי הניקיון. 
מפגשי עובדים שבועיים פגישות שבועיות 
ראש  עם  מפגשים  העירייה  עובדי  כלל  של 

העיר וההנהלה הבכירה.  
עיון  וימי  סדנאות  הרצאות,  מתן  העשרה   

לעובדים  כלים  ומתן  העירייה  להנהלת 
לשיפור שירות ומצוינות.

תכניות  בניית  לתושב  השירות  שיפור 
עבודה שנתיות לכלל מינהלי, אגפי ומחלקות 

העירייה.
המוקד  ניהול  מערכת  שדרוג   106 מוקד 
הפניות  הנגשת   , לתושב  המענה  ושיפור 
למוקד על ידי אפליקציית עיריית בית שמש, 

אתר העירייה, טלפון 106 ווטסאפ. 

מחזקים את עובדי העירייה | מרחיבים את השירות לתושב

עובדי העירייה הם המשאב החשוב ביותר שלה. בשנה האחרונה השלמנו 
גיוסים של עשרות עובדים נוספים בתפקידים שהיו לא מאוישים והרחבנו 

את השורות במקומות אחרים.   

העיר   רחובות  בניקיון  משמעותי  שינוי 
ועובדי  הרחובות  מנקי  האדם-  כוח  תגבור 
העיר  ברחבי  האשפה  פחי  החלפת  פיקוח, 
לפחים מוטמנים וניקיון גרפיטי ושמירה על 

רחובות נקיים ככל הניתן.  
בניית והקמת מבני ציבור לרבות  הקמת 

בניין  העיר,  ברחבי  לילדים  משחקים  גינות 
אצטדיון,  התרבות,  היכל  החדש,  העירייה 

בריכות  ועוד.  
אומנות  יצירות  העיר   ניראות  שיפור 
בכיכרות ברחבי העיר, החלפת התאורה ללד.

שיפור פני העיר
את  עיר שמעודדת  היא  נקייה  עיר  בה.  לחיות  עיר שנעים  היא  נקייה  עיר 
התושבים והמבקרים לשמור עליה ולחזור אליה. אנחנו יחד איתכם נעשה 

כל מאמץ על מנת להפוך את בית שמש לעיר מובילה בתחום הניקיון. 



3

4
6

5

העירייה  התחבורה  משרד  נגד  עתירה 
הגישה עתירה כנגד שירותי התחבורה הבלתי 
סבירים ועל מחסור משווע של כ- 100-170 
אוטובוסים ברחבי העיר. בעקבות כך משרד 
התחבורה העמיד תוספת של עשרה מלש"ח 
הציבורית  התחבורה  מערך  תגבור  לטובת 

בעיר באופן מיידי. 
הקמת מטה תחבורה בו יושבים כלל אנשי 
ובתשתיות  בתחבורה  העוסקים  המקצוע 
ובמסגרתו עולים כלל הנושאים התחבורתיים

פורום תושבים  לשינוי התחבורה בעיר. 

הצבת סככות חדשות בתחנות האוטובוסים 
ברחבי העיר.

שיפור התשתיות הקמת חניון חדש בתחנת 
הקמת  התושבים,  של  לרווחתם  הרכבת 
הסדרי  ביצוע  ד',  ברמה  אוטובוסים  מסוף 
מעגלי  תנועה,  הסדרי  רגל,  להולכי  חצייה 
עמדות  ואף  אופניים  שבילי  הקמת  תנועה, 
בשטחים  חשמליים  לרכבים  איטיות  טעינה 
מעברי  של  הסימונים  חידוש  ציבוריים. 

החציה וסימוני הדרך. 

החדש,לביא  התעשייה  אזור  שווק 
כלל  המערבי.  התעשייה  באזור  הממוקם 
ובכך  נמכרו  לשיווק  שהוצאו  המגרשים   23
תעשייה  מפעלי  ייכנסו  הקרובות  בשנים 
אלפי  יאפשר  אשר  דבר  לעיר,  חדשים 

מקומות עבודה לתושבי העיר.
דוכני  עם  ויזמות  תעסוקה  ירידי  הקמת 
הקמת  מקצועיות  והכשרות  מעסיקים 

פתחנו  בנוסף  ויזמות.  עסקים  לנשות  פורום 
בעיר״  ״דרושים  בשם  עמוד  העירייה  באתר 
העיר. רחבי  בכל  משרות  למצוא  תוכלו  בו 

מפגשי תושבים בנושאי הייטק בעיר. 
קידום  בנושאי  תושבים  מפגשי  התקיימו 
תעשיית הייטק בעיר ומספר יוזמות קורמות 

עור וגידים בימים אלו.

"עושים שכונה- תושבים עושים שינוי" 
במסגרתו הצוותים המקצועיים ואני נפגשים 
הבעיות  את  שומעים  השכונות,  נציגי  עם 
והאתגרים ופועלים, תוך שותפות מלאה עם 
התושבים, למתן פתרונות ומענה כדי לשפר 

את איכות החיים בעיר.
לשבועיים  אחת  לתושבים   פתוחה  דלת 
תושבי העיר מוזמנים לפגישות אישיות עם 
ואיתי,  השונים  והאגפים  המנהלים  ראשי 
בעיות  ולהציף  לדון  כדי  בתחומו,   אחד  כל 

נקודתיות או כלליות שהעירייה יכולה לעזור 
לתושב. 

בבחירת  הציבור  שיתוף  ציבור  שיתוף 
צפויים  אשר  העירייה  בפחי  העירייה,  לוגו 
"ביתשמשותף"-  הצפרדעים,  את  להחליף 
יוזמות שונות  מפגש תושבים במסגרתו עלו 
של  העבודה  בתכניות  בחלקן  שיוטמעו 
האגפים השונים ב- 2020, ימי ניקיון ברחבי 

העיר ועוד. 

שיפור התחבורה ותשתיות התחבורה

תשתיות, בינוי והנדסה

מפתחים תעשייה – מחזקים את התעסוקה

שיתוף ציבור ומעורבות התושב 

שיפוץ
שכול בזמן 
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ומשאבים  מעמיקה  התייחסות  דורשות  בעיר  הישנות  הכבישים  תשתיות 
בבית  התושבים  במספר  הגידול  למרות  האחרונות  בשנים  בנוסף  ניכרים. 
שמש לא נוספו קווי תחבורה ציבורית בהיקף הנדרש. פנינו לאחרונה לבית 
המשפט על מנת שיתערב בסוגיה ואנו ממתינים לקבל את הכרעתו. כפי 
שבוודאי אתם רואים, כבישים רבים ברחבי העיר נמצאים היום בשיפוצים 

לרבות החלפת התשתיות והחלפת הביוב. 

שלה,  והתעסוקה  התעשייה  אזורי  על  מבוסס  העיר  של  הכלכלי  חוסנה 
מיקומה של העיר במרכז הארץ יחד עם הנגישות התחבורתית וההון האנושי 

הופכים את בית שמש ליעד אטרקטיבי למשקיעים.

העירייה פועלת ומשרתת אתכם, התושבים ולכן אני מאמינה שנושא שיתוף 
לקביעת  משמעותי  הוא  היומיומית  בעשייה  התושב  ומעורבות  הציבור 

מדיניות העיר מחד ולמתן מענה למען התושב מאידך.

שיפוץ תשתיות הכבישים
לוי  רחוב  זאב,  בן  שדרות  הרצוג-  רחוב     

אשכול, כביש 10 
    הגברת הפיקוח כנגד בנייה בלתי חוקית

             הקמת חניון חדש בתחנת הרכבת לרווחתם 
אוטובוסים  מסוף  הקמת  התושבים,  של 
רגל,  להולכי  חצייה  הסדרי  ביצוע  ד',  ברמה 
הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, הקמת שבילי 
אופניים ואף עמדות טעינה איטיות לרכבים 
חידוש  ציבוריים.  בשטחים  חשמליים 

הסימונים של מעברי החציה וסימוני הדרך
שמיר  בנווה  השכונות  צביון  על  שומרים 
וברמה ד' משרד השיכון ומשרד המשפטים 
אישר את בקשת העירייה למודל ההצרחה 
שמיר  נווה  שכונת  בין  הזכייה(  )המרת 
ד'  רמה  לבין  הכללי  לציבור  המיועדת 
היא  המשמעות  החרדי.  לציבור  המיועדת 
שתושב חרדי שזכה בדירה במחיר למשתכן 
ד'  ברמה  בדירה  לזכות  יוכל  שמיר,  בנווה 

שצביונה מותאם למגזר החרדי. 
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אקטואליה,  אירוע  תרבות'   'שישי  אירוע 
תרבות ופנאי בעיר במטרה למצב את העיר 
בית שמש כמוקד לאנשי ציבור, פוליטיקאים. 
האצטדיון  חנוכת  בעיר    הספורט  חיזוק 
שמש,  בית  מרתון  שמש,  בית  של  החדש 

הרקדה בימי רביעי ברחבת נעימי ועוד

אירועי קיץ מגוונים לכלל המגזרים  כללי, 
דתי לאומי וחרדי ולכלל קהלי היעד - ילדים, 

משפחה, נוער, ומבוגרים.
הזיכרון  יום  אירועי  מיוחדים  אירועים 
לציבור הכללי והחרדי, אירועי יום העצמאות 

ברחבי העיר, אירועי חג פורים ועוד. 
חנוכת האצטדיון החדש של בית שמש

היכל התרבות בתהליכי בנייה

בניית הקאנטרי בעיר הותיקה

אירועי תרבות  וספורט
מותאמים  אשר  השנה  כל  לאורך  התרבות  אירועי  להעצמת  פועלים  אנו 
משפחות  נוער,  בני  מילדים,  הקהלים-  ולכלל  העיר  ברחבי  המגזרים  לכלל 

ומבוגרים.

אירועי ספורטאירועי קיץפורים 2019

בשל חשיבות האגף לתושבים רבים בעיר       
עובדות  לרבות  נוספים,  תקנים  איוש  קידמנו 
לכמה  ולסייע  לטפל  במטרה  סוציאליות, 

שיותר משפחות. 

חיזוק אגף הרווחה
ולמשפחות  ליחידים  כתובת  מהווה  החברתיים  והשירותים  הרווחה  אגף 
ונותן  פיזיים   ואף  חברתיים  נפשיים,  מקשיים  הנובעות  בבעיות  לטיפול 

מענה מידי או לטווח הארוך לתושבי העיר הזקוקים לו. 
הזכויות'-  למיצוי  'קיוסק  לראשונה    
פלטפורמה אינטרנטית המנגישה לתושבי 
העיר שאין להם אינטרנט בבית או שאינם 
היכולת  את  במחשב  להשתמש  יודעים 
הממשלה  משרדי  בשירותי  להשתמש 

ועמותות, ולמצות את זכויותיהם. 
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בניין  אל  פיזית  החינוך  מינהל  העברת 
ניתנים  לתושב  החינוך  ושירותי  העירייה 

מתוך בניין העירייה. 
מענה  שתיתן  צעירים  מחלקת  הקמת 

ותחזק את הצעירים והסטודנטים.
פתיחת שנת הלימודים בעיר 

שעמדו  פשוטים  הלא  האתגרים  למרות 
ומבני  הכיתות  מחסור  מצוקת  בפנינו, 
הצוות  בתקציבים,  המחסור  לצד  הציבור 
לקראת  כימים   לילות  עבד  המקצועי 
פתיחת שנת הלימודים. בנוסף עמדנו על 
ילדה שלא תהיה   ילד או  יהיה  כך  שלא 
זאת  שנה.  בפתיחת  חינוכית  מסגרת  לו 
חינוך בכל רחבי העיר.  לצד שיפוץ מבני 
ביניהם: אכלוס מבני חינוך חדשים ובניית 
הכיתות,  מחסור  מצוקת  לפתרון  מנדי"ם 
והצללות  ובגנים  ספר  בבתי  שיפוצים 
העיר,  ברחבי  וגנים  הספר  בתי  בחצרות 
גני  המיוחד  החינוך  לילדי  המענה  חיזוק 
תקשורת ועוד. וקבלת תקציב ייעודי נוסף 
מצוינות  וכיתות  מיוחד  חינוך  לכיתות 
צוותי  כלל  עם  מפגשים  קיימתי  בנוסף 
החינוך בכל המגזרים להיערכות לפתיחת 

שנת הלימודים.
"מחנכים  של  בסימן  הלימודים  שנת 

לניקיון – מחנכים לאחריות".
בעיר  החינוך  מוסדות  בכלל  כיתה  כל 
תאמץ מתחם בעיר )רחוב, שכונה או גינה 
ינקו  לאחריות"  מ"חינוך  וכחלק  ציבורית( 
חינוכית  בתכנית  ילווה  הפרויקט  אותו. 
ובמערך  החינוך  מסגרות  בכל  פדגוגית 
לקיחת  של  הערך  על  שיעורים  של 
אחריות. הפעילות תתקיים במהלך שעות 
הלימודים ובהתאם לגיל הילדים ולמרחב 
הציבורי ששייך ושיאומץ על ידי המסגרת 

לליבי.  וחשוב  יקר  החינוך  נושא 
והמדינה  העיר  עתיד  הוא  החינוך 
איתו  הכלי  הוא  החינוך  כולה. 
נצמיח את דור העתיד בעיר לשיח, 

לשותפות ולהכלה. 

- שנה טובה והמשך עשייה משמעותית -

מחזקים 9
את החינוך 
בבית שמש

אנו פועלים להחזרת צעירים לגור בעיר ובמקביל קיבלנו בזרועות פתוחות במהלך חודשי הקיץ, 
כ-170 משפחות שעלו מארה"ב ומצרפת לגור בבית שמש. 

שמירה על איזון דמוגרפי בעיר:


