עיר הצעירים
ועידת הצעירים של בית-שמש תחגוג את היותה העיר הצעירה בישראל ,ותכלול
הופעות מוזיקה ,פסטיבל בירה ,הרצאות על דיור ,יזמות וקריירה
■ עמיחי כהן

ה

נה כמה עובדות שלא ידעתם על בית-שמש.
מספר תושבי בית-שמש חצה לאחרונה את
רף  150אלף התושבים .היא העיר הצעירה
בישראל :קצת יותר ממחצית מהאוכלוסייה מתחת
לגיל  ,17והגידול הטבעי של העיר הוא כ4,300-
לידות בשנה .למי שהמספר הזה לא כל כך ברור לו,
המשמעות היא ,לאור הילודה הגבוהה ,שבבית-שמש
מתווספות בכל שבוע בין שתיים לשלוש כיתות.
עוד נתון שלבטח לא ידעתם הוא שהעיר קולטת
עלייה .בשלוש השנים האחרונות ,בית-שמש היא
השנייה בארץ ,אחרי ירושלים ,בקליטת עולים
מארה"ב .רק לאחרונה חזרו ראש העיר ד"ר עליזה
בלוך וממונה קשרי החוץ חבר המועצה צבי ווליצקי
מסיור קהילות בארה"ב ,ובו פגשו עולים לעתיד שכבר
נרשמו למוסדות חינוך בעיר בית-שמש .אם לא ברור
לכם היכן מתגוררים כולם ,נוסיף עוד נתון :בשנת
 2019נבנו בבית-שמש  17אלף יחידות דיור ,ובשנת
 2023צפויים לבנות בה  31אלף יחידות.

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך מקדישה חלק נרחב מסדר
יומה לפיתוח הכלכלי .את התחום מוביל גזבר עיריית בית-
שמש אריה ברדוגו יחד עם מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי.
הפיתוח הכלכלי בבית-שמש משולב :מצד אחד הוא כולל
התייעלות אנרגטית ,החלפת כל תאורת הרחוב לתאורת
לד ,התקנת גגות סולאריים במגרשי ספורט ומוסדות חינוך
ועוד.
במקביל מובילה ראש העיר ,יחד עם ממונה תחום
התעשייה והמסחר ישראל מנדלסון ,מהלך להבאת
מפעלים ,יזמים ומשקיעים לעיר .לאחרונה החלה חברת
דלויט לפעול בעיר ,חברת ארומה ישראל העתיקה את
המטה שלה לבית-שמש ,חברת פוקס וחברת ריט 1
נכנסו גם הן לפעול בעיר ,ואפילו אמזון בונה חוות שרתים
בבית-שמש .מי שמסתובב בעיר יכול לראות לעיתים את
ראש העיר מעבירה סיורים מודרכים ליזמים ואנשי עסקים
המבקשים לבחון השקעה בעיר.
ראש העיר ד"ר עליזה בלוך מבקשת בפעילותה לפעול
בשתי גזרות :מצד אחד לשמור על העיר כפתרון מגורים

צילומים :באדיבות עיריית בית שמש

לכל הקהילות ולשמור על בית-שמש כעיר מעורבת,
ובמקביל לקדם את הפיתוח הכלכלי כמנוף לאיתנות
כלכלית.
עם תחילת כהונתה של ד"ר עליזה בלוך כראש עיריית
בית-שמש היה לה חלום" .בית-שמש היא העיר הצעירה
בישראל ,ואין מתאימה ממנה לארח את ועידת הצעירים
של ישראל .זה היה אחד מהחלומות שלי עם כניסתי
לתפקיד" ,היא אומרת .השלב הראשון היה הקמת מרכז
צעירים בעיר .יחד עם מ"מ וסגן ראש העיר וממונה
תחום הצעירים משה שטרית קם בבית-שמש מרכז
צעירים ,חלק ממנהל החינוך ,הנוער והקהילה בעירייה,
מתוך תפיסה האומרת שעיריית בית-שמש רואה בחינוך
הפורמלי והלא פורמלי ובקהילה את המעטפת של ילדי
בית-שמש וצעיריה.
מרכז הצעירים בעיר מקיים פעילויות לצעירים במגוון
נושאים :קורסים והכשרות מקצועיות ,מלגות לסטודנטים,
הרצאות העשרה ,פעילויות תרבות ועוד" .הנחנו בפני מנהל
מרכז הצעירים שייקה ועוד חבורת צעירים עובדי עירייה
את החזון להגשים את החלום של ראש העיר בלוך ושלי,
ולקיים בעיר אירועים איכותיים עבור צעירים" ,מסביר מ"מ
ראש העיר משה שטרית.
בלוך הפקידה בידי שייקה ,מנהל מרכז הצעירים ,את
הקמתה של ועדת היגוי .שייקה צירף אליו את סתיו ,עוזרת
ראש העיר ,שיר ,אחראית קשרי ממשל ומיצוי משאבים,
רחלי ,מנהלת מחלקת שירות לתושב ,יעל ,עוזרת המנכ"ל,
ועקיבא ,סגן הדובר .כולם עבדו במרץ על הפקת ועידת
הצעירים של ישראל בבית-שמש.
מטרת ועידת הצעירים היא להניח על סדר היום הציבורי
את השאלות המרכזיות העוסקות בסדר יומם של צעירים
בעיר בית-שמש ובמדינת ישראל :שאלות על סביבת
המגורים ,תעסוקה בדור ה ,Y-חיים בין קהילה לפרט,
ובניית זהות מקצועית ואישית בעולם משתנה.
ראש העיר ד"ר עליזה בלוך" :בכל העשייה שלנו בבית-
שמש אנחנו מבקשים לחנך לאחריות .אנחנו מקיימים מדי
שנה הקאתון לפיתוח אחריות קהילתית ,שמשתתפים בו
יותר מאלף מתושבי העיר ,ובו הם מבקשים להציע יוזמות
לפיתוח העיר .תושיבים מכל השכונות ,חילונים ,דתיים-
לאומיים וחרדים ,צעירים ומבוגרים ,עולים וותיקים  -כולם
שותפים ולכולם חשוב לקחת אחריות על העיר בית-שמש.
"במהלך השנה אנחנו מקיימים ימי ניקיון עירוניים .בימים
הללו יוצאים תושבי העיר לרחוב ומבקשים לקחת אחריות.
תלמידים ,מורים ,ועדי בתים ,תעשיינים ,שוטרים ומתנדבים
 כולם לוקחים אחריות .ביום הניקיון האחרון שברנו שיאחדש 4,200 .מתנדבים תושבי העיר לקחו אחריות.

"בוועידת הצעירים של בית-שמש אנחנו מבקשים
לומר לצעירים :הגיע הרגע שבו אתם צריכים להיות
שותפים ולהוביל את לקיחת האחריות בתחומים
הקרובים ללבכם בעיר בית-שמש ובמדינת ישראל.
אנחנו רוצים את נקודות המבט של הצעירים בכל
הנושאים שעל סדר היום ובפרט בתחומים המשיקים
לחייהם".
ועידת הצעירים של בית-שמש תכלול יום דיונים
בהיכל התרבות העירוני החדש והמפואר של העיר.
את היום יובילו גיא עמיר וחנן סביון .יתקיים בו פאנל
שיעסוק בנושא הדיור ככלל ודיור לצעירים בפרט,
בהנחיית מהנדסת העיר בית-שמש ענבר וייס.
עוד תפיע היזמית החרדית אודליה פרוש ,ותשתף
בתהליכים שהיא עוברת בעולם המקצועי .המשנה
למנכ"ל משרד הפנים אדית בר תעביר הרצאת TED
על עולם הקריירה המשתנה ,ופרשן ערוץ  13ומחבר
הספר "ישראל השנייה" ד"ר אבישי בן-חיים יופיע אף
הוא בוועידה.
לצד ועידת הצעירים יתקיים בעיר בית-שמש גם
פסטיבל הבירה העירוני .מרחיב על כך סגן ומ"מ ראש
העיר משה שטרית ,ממונה התרבות" :אנחנו יצירתיים
מאוד ביצירת תרבות מקומית .בתקופת הקורונה
היינו הראשונים בארץ ליצור פסטיבל דרייב אין .אלפי
תושבי העיר הגיעו במכונית הפרטית לאמפי-פארק
בבית-שמש וצפו בהופעות תוך הקפדה מוחלטת על
הנחיות הבריאות.
"בפסח השנה קיימנו לראשונה את פסטיבל התל.
לפסטיבל בתל בית-שמש הגיעו יותר מעשרת
אלפים אורחים ,תושבי העיר בית-שמש ומחוץ
לעיר ,לימי פעילות איכותיים ולמופעי ערב עם מיטב
האומנים .כאן ברור היה לנו שנכון לקיים שני ערבים
עם מופעים איכותיים לצעירי העיר ולצעירים שיגיעו
מחוץ לעיר .בערב הראשון תופיע הבלקן ביט בוקס
ובערב השני תופיע התקווה  .6בבוקר נעמיק בסוגיות
הקשורות לעולם התעסוקה ,לדיור ולקריירה ,ובערב
נהנה כולם עם שמונה סוגי בירות איכותיות ומופעים

מעולים .כולם מוזמנים".
בראשית השבוע אירחה ראש העיר ד"ר עליזה בלוך
עם חברי מועצת העיר את נשיא המדינה יצחק הרצוג
ורעייתו .הנשיא הרצוג ביקר בשכונת נווה שמיר ,חנך
בניין חדש לאולפנת אמי"ת נגה ,ביקר בתלמוד תורה
ממלכתי וסיים את ביקורו במפגש עם חברי מועצת
העיר .במהלך השיחה שקיים הנשיא עם חברי
המועצה עלה קול חד וברור .בית-שמש היא עיר
מעורבת וכל נבחרי העיר עושים ככל יכולתם לשמור
אותה כזאת ולאפשר לכל קהילות העיר לקיים
מערכת חיים שתאפשר לכולם חיים משותפים.
ראש העיר ד"ר עליזה בלוך מדגישה" :אנחנו עובדים
קשה לקדם פתרונות דיור גם בעיר הוותיקה וגם
בשכונות החדשות .רק לאחרונה קידמנו מול
הוועדה המחוזית את תוכנית מע"ר צפון באזור העיר
הוותיקה בבית-שמש ,שצפויה לאפשר אלפי יחידות
דיור .שכונת 'נווה שמיר' עוד מתפתחת ,ואישרנו רק
לאחרונה את תוכנית ה' 2הממשיכה את פיתוח העיר.
הקמנו את מנהלת התעסוקה בעיר כדי שתקדם
את עולם התעסוקה במציאות משתנה ומותאמת
לצעירים.
"אני רואה את העיר בית-שמש בשנים הקרובות
כבחירה מושלמת לזוגות צעירים .אין לי ספק שזוגות
צעירים ילידי העיר שבחרו לעזוב את העיר יחשבו שוב
על עתידם ויבקשו לשוב הביתה כדי ליהנות מחינוך
איכותי ,מתרבות פנאי ומתעסוקה .אין לי גם ספק
שצעירים שלא נולדו בעיר יראו בה מקום לקבוע בו
את עתידם".
אז אם אתם צעירים בגילכם או צעירים ברוחכם אל
תחמיצו ,במרכז נוף ירוק הררי ומדהים בו נמצאת
העיר בית-שמש ,את ועידת הצעירים ופסטיבל
הבירה של בית-שמש בימי רביעי וחמישי ב 8-וב9-
ביוני ,בהיכל התרבות העירוני ובאמפי בית-שמש.
לרכישת כרטיסים אפשר לפנות לאתר עיריית בית-
שמש ולעמודי הפייסבוק של מרכז הצעירים ושל
עיריית בית-שמש.

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך:
"אני רואה את העיר בית-שמש
כבחירה מושלמת לזוגות צעירים.
ילידי העיר שעזבו יבקשו לשוב
הביתה כדי ליהנות מחינוך איכותי,
מתרבות פנאי ומתעסוקה .אין לי
גם ספק שצעירים שלא נולדו בה
יקבעו בה את עתידם"

מ"מ וסגן ראש העיר משה
שטרית" :בערב הראשון
תופיע הבלקן ביט בוקס ובערב
השני תופיע התקווה .6
בבוקר נעמיק בסוגיות
הקשורות לעולם התעסוקה,
לדיור ולקריירה ,ובערב נהנה
כולם עם שמונה סוגי בירות
איכותיות ומופעים מעולים"

