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אני
מתחייב!
תושבי בית שמש היקרים,

אני מבקש לפרוש בפניכם חזון עירוני חדש הכולל תכנית
אסטרטגית מקיפה לפיתוח העיר בית שמש .חזון עירוני
זה ,מטרתו להציע תכניות פעולה עירוניות במגוון שירותים:
שירותי חברה ,רווחה ,חינוך ,בינוי ,תשתיות ,איכות סביבה,
קליטת עליה ועוד .עם הבחרי בעז"ה לראשות העיר ,אני
ביחד עם רבים אחרים מתחייב לקדם ולהתאים את השירות
העירוני לצרכי התושבים.
חזון עירוני זה הוכן במשך חצי השנה האחרונה בתהליך
קהילתי אשר צמח מהשטח ,ובו היו מעורבים מאות
תושבים ,מתנדבים ,אנשי מקצוע ונושאי תפקידים .בתהליך
זה ,התכנסנו סביב שולחנות עגולים ,התייחסנו לצרכים
של תושבי העיר כולם ,והעלנו על הכתב הצעות למענים,
לצרכים ולאתגרים השונים ,לשכונות ולאוכלוסיות השונות
בעיר .אני מאמין שהצלחת יישומו של חזון זה תתרחש רק
אם נגרום לשיתופי פעולה עמוקים בין המגזרים השונים

בעיר  -דבר שאני מאמין בו ,ומחוייב לקדמו כראש עיר.
העקרונות המרכזיים אשר מהווים מצפן למצע ולתכניות
העבודה הם:
ניהול מקצועי המבוסס על קריטריונים מדידים תוך
שקיפות מלאה
קשר רציף עם התושבים ולימוד מתמיד של הצרכים של
האוכלוסיות בעיר.
מתן מענים הולמים בצורה של שירותים נגישים ,זמינים
ורציפים לתושבים.
חתירה לאיכות ומצויינות של נותני השירותים במחלקות
העירייה.
מיתוג מחודש של העיר בית שמש בכל התחומים :תרבות,
חינוך ,רב תרבותיות ,נוער וספורט.
רקימת שיתופי פעולה בין מערכות ברמה המקומית
וברמה הארצית.
גיוס ואיגום משאבים בתוך העיר ומחוצה לה לטובת קידום
התוכניות השונות.

שלכם,
אלי כהן

בית שמש חוזרת לתושבים

אלי
כהן

לפניכם עיקרי התחומים והתוכניות אותן אני מתחייב
לקדם עם הבחרי לראשות העיר בית שמש:
בניה ואכלוס

החזון :בית שמש ,כעיר ציונית רב תרבותית בישראל ,תהיה אבן שואבת
לכלל האוכלוסיות בישראל ותאפשר לכל מי שיחפוץ בכך לקבוע את
ביתו בעירנו .בית שמש תספק אופציות מגורים לכלל סוגי האוכלוסייה
בבית שמש באופן שווה ותשמור על ציביונה של בית שמש כעיר ציונית.

היעדים:

 קליטת משפחות חדשות ותושבים חדשים מכל המגזרים לבית
שמש.
 התאמת כלל התוכניות הקיימות והנידונות לטובת כלל הציבור
בבית שמש באופן שוויוני.
 אתור קרקעות לבנייה במתחמים של בית שמש הוותיקה וגבעת
שרת תוך התחשבות מלאה באיכות הסביבה ובאתרים הארכיאולוגים
בעיר ומתן העדפה לבני המקום
 יצירת מגוון אפשריות דיור לציבור הרחב ,איתור שטחים לביצוע
"בנה ביתך" ,מגורים לקשישים ,דיור להשכרה וכיוצא בזה.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2016ייחל הליך קליטתם
של למעלה מ, 10,000-תושבים חדשים ואיכותיים
המייצגים את החברה הישראלית על כל גווניה בבית שמש.

תשתיות עירוניות

בית ספר משלב (דוגמת ביה"ס 'ראשית' בגוש עציון) ופתיחת מסלולי
הכשרה מקצועית ואקדמית ,בהם מסלולים ייחודיים למגזר החרדי.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2017ישודרגו באופן
משמעותי תשתיות העיר בית שמש בהתאם ליעדים
שהוצבו.

חינוך

החזון :מערכת החינוך בבית שמש תהפוך למובילה וראויה לחיקוי,
המערכת תציע לתלמידי העיר מסגרות לימודיות מגוונות ואיכותיות בהן
ימצאו כל תלמידה ותלמיד את הדרך לממש את הפוטנציאל הלימודי
והיצירתי הגלום בהם.

היעדים:

 פתיחת מרכז חינוך עירוני למדעים ,טכנולוגיה ואומנויות ,שישרת את
כל תלמידי התיכון .המרכז יאפשר הרחבת בגרויות עיוניות ומקצועיות
וינוהל בידי צוות מקצועי המתמחה בהפעלת מרכזים כגון אלו.
 פתיחת מוסדות חינוך וגנים ייחודיים ,שאזורי הרישום אליהם יפתחו
לכלל האוכלוסייה .כמו כן ,פתיחת מסגרות לחינוך מקצועי .הקמת

היעדים:

יצירת מסגרות מגוונות של עשייה משותפת בין מגוון הקהילות בעיר
באמצעות הקמת מסגרות הידברות ,מפגשים ושיתופי פעולה למען
אינטרסים משותפים.
קידום שיתוף הפעולה ,דיאלוג ואחווה בין קהילות תוך כדי שמירת
הייחודיות והלכידות הפנים קהילתית של כל קהילה.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2018מערכת החינוך של
בית שמש תוצב בעשירייה המובילה בישראל.

כי עד לשנת  2015יפעלו בעיר מסגרות
פעילות משותפות לקהלים ממגזרים ואוכלוסיות שונות מתוך
רצון להכיר וללמוד ולמען חיים משותפים תקינים.

ההשכלה הגבוהה

קליטת עליה

אני מתחייב

החזון :בית שמש תהפוך בשנים הקרובות למוקד לרכישת השכלה
גבוהה עבור תושבי בית שמש וצעירים נוספים מרחבי הארץ.

היעדים:

הגדלה משמעותית של אחוז הסטודנטים בקרב צעירי העיר ויצירת
מעטפת תומכת משמעותית ורחבה באמצעות מלגות ,הדרכות,
הכוונה וכיוצא בזה.
ייצור תמריצים כלכליים ותמיכה הוליסטית במטרה להשיב לעיר את
הסטודנטים הלומדים מחוץ לעיר בכדי שיקימו כאן את ביתם ויפתחו
את הקרירה המקצועית שלהם במקום בו הם גדלו.
 הקמת מכללה אקדמאית מוכרת ומובילה שתהווה אבן שואבת
לצעירים רבים (כדוגמת המכללה באשקלון) ובכלל זה צעירי בית
שמש ,לרכוש השכלה גבוהה באיכות הגבוהה ביותר .זאת בתיאום
ובשיתוף המועצה להשכלה גבוהה ושר החינוך.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2017תחל בניית המכללה
החזון :בית שמש תשדרג את כלל התשתיות העירוניות באופן משמעותי
האקדמאית של בית שמש ותגובש חבילת ליווי ותמיכה
לטובת התושבים ועבורם.
כלכלית לסטודנטים תושבי העיר.
היעדים:
שדרוג תשתיות התנועה :הכבישים ,המדרכות ותשתיות הבטיחות
בדרכים השונות .זאת לרבות הגבלת תנועת משאיות וטרקטורונים
בתוככי העיר.
שדרוג מדורג של תשתיות העיר הותיקה כפי הנדרש ובהתאם
לתוכניות שייבנו עם משרדי הממשלה לשיקום בית שמש הוותיקה.
שיקום מערכות המים והביוב ,הכבישים גני המשחקים לילדים ומבני
הציבור.
 שדרוג ושיפוץ תשתיות גם בשכונות החדשות
הגדלת שטחי הריאות הירוקות ומספרן ,סלילת שבילי אופניים לרווחת
הרוכבים ,רישות העיר באינטרנט אלחוטי באופן שהגלישה בתחומיה
תהיה חינמית כיאה לעיר מתקדמת.
 ניקיון ותברואה :הקפדה על שירותי ניקיון שיטתיים ויעילים ,אשר
ישפרו את מראה העיר.

בין דתיים ,חילונים וחרדים.

תרבות

החזון :בית שמש תהפוך בשנים הקרובות למוקד תרבותי רב גוני עבור
תושביה ותשאב אליה אומנים מובילים ומגוונים.

היעדים:

בניית היכל התרבות העירוני יחד עם מבנה הספרייה והקונסרבטוריון
העירוני.
 טיפוח כשרונות תרבותיים ,קידום תאטרון קהילתי ולהקות ייצוגיות
שיקום והפעלה מחדש של מרכז העיר בעיר הוותיקה שישמש כבמה
להופעות רחוב ,למיצגי אומנות ולהופעות של הרכבי נגינה הקיימים
בעיר.
יצירת תשתית למשיכת אמנים שיקבעו את מקום מושבם בעיר
וייצרו בהשראת הנופים המקיפים אותה,
משיכת מיזמים עסקיים לבית שמש שיספקו תרבות עשירה למגוון
האוכלוסיות בעיר ולכל הגילאים :הצגות ילדים ,תיאטראות ,בתי
קולנוע ועוד.
חיזוק התשתית התרבותית סביב ההיסטוריה והשורשיות הקיימות
בעיר ובסביבתה העשירים בתלים ובאוצרות ארכיאולוגיים על ידי
הקמת מוזיאון שינציח את תקופת המעברה שמתוכה צמחה ונבנתה
העיר ,וייזום טיולים ומיזמים באזור בעקבות התנ"ך.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2016ייבנה היכל התרבות
העירוני שיביא לעיר אמנים ויקדם אמנות בקרב צעירי העיר
המוכשרים.

קהילה רב תרבותית

החזון :נפעל לטיפוח הרב תרבותיות העירונית שתאפשר לכלל
האוכלוסיות לקחת חלק בחיי העיר ובשגשוגה .הפיכת בית
שמש לעיר ודוגמא במדינת ישראל לדו-שיח וסובלנות הדדית

החזון :בית שמש תשוב להיות יעד מועדף עבור עולים חדשים שימצאו בעיר
תנאי קליטה נוחים ומועדפים לצד שיפור תנאי המחיה של העולים שנקלטו
בעיר בעבר.

היעדים:

הקמת רשת תומכת ומסייעת שתכלול הפעלת אגף קליטה עירוני,
הקמת אולפן עברית ,בניית מסגרות מתאימות לילדי העולים ,הפניית
העולים למסלולי תעסוקה בהתאם להכשרותיהם המקצועיות ,תכנון
עליה עתידית ושילובה בהצלחה במרקם החיים העירוני.
הגדלת מספר העולים המגיעים לבית שמש באופן משמעותי מידי שנה,
בשיתוף פעולה עם המוסדות הלאומיים.
עידוד העלייה בכלל ולבית שמש בפרט

אני מתחייב

כי עד לשנת  2017יעלה ב 30אחוז מספר
העולים שיבחרו בבית שמש כמקום מגוריהם וישופר אופן
הטיפול בעולה.

הנחלת נושא איכות הסביבה לילדינו באמצעות מערכת החינוך העירונית
שתקיים שיעורי חינוך סביבתי שיפתחו אכפתיות ואחריות לסביבה בקרב
הדור הצעיר.
פיתוח ושימור הנכס הסביבתי  -הפארק הלאומי.
שדרוג תשתיות איכות הסביבה בהתאם לתקנים המודרניים בתחומי
זיהום האוויר ,טיפול בפסולת ,הפרדת האשפה ,הצבת אנטנות
הסלולאריות ,אכיפת מניעת רעשים בשעות הלילה ועוד.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2018בית שמש תצטרף
לרשימת הערים המובילות בישראל בתחום איכות הסביבה.

הנוער והצעירים

החזון :בית שמש תמקם את סוגיית הנוער והצעירים בראש סדר העדיפויות
ותקדם את מגוון התחומים הנוגעים לנוער ולצעירים בכלל ומענה ראוי לנוער
המצוי בסיכון בפרט.

היעדים:

פיתוח נוער וצעירים בכל התחומים.
פעילות אינטנסיבית בין כותלי בתי הספר ומחוצה להם ,הגברת אכיפת
החוק והסדר בקרב הצעירים.
הקמת רשת של רכזי נוער שיבנו תוכניות עבודה עם קבוצות נוער מגוונות
בעיר שייצאו לפועל בשיתוף פעולה בין כלל הגופים הפועלים בעיר.
הקמת מרכז צעירים בעיר כפי שקיים במרבית הערים המובילות
בישראל.
פתיחת מספר מוקדים ברחבי העיר שישמשו בית שני לנוער הנמצא
בסיכון הזקוק לתשומת לב ולפינה חמה.
חיזוק תנועות הנוער בעיר באמצעות הקצאת משאבים מתאימים וחיבור
כלל הגופים שיכולים לסייע בנושא.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2016יוקמו מסגרות מגוונות
ומקומות בילוי לבני הנוער ולצעירים בעיר המיועדים לכל
תעסוקה
החזון :בית שמש ,לאור מיקומה האסטרטגי ,תהפוך לאבן שואבת לתעשייה ,הגילאים והמגזרים.
מפעלים וחברות מובילות ובכך נספק אלפי מקומות תעסוקה לתושבי בית
שמש והסביבה.

היעדים:

הרחבת אזורי התעשייה והפארק הטכנולוגי הקיימים ומשיכת מפעלים
וחברות מובילות כדי לאפשר תעסוקה לכל דורש ובמגוון תחומים.
הקמת חממת יזמות שתאפשר ליזמים צעירים לממש רעיונות מתחומים
שונים ולעודד עסקים לעבור לבית שמש.
הקמה מחדש של מרכז ההכשרות המקצועיות ושדרוג פעילותו כך
שתושבים ללא הכשרה מקצועית יוכלו לרכוש כלים כדי להשתלב בשוק
התעסוקה.
פניית פתרון תעסוקתי ייחודי לאוכלוסיה החרדית ,כך שתוכל להשתלב
בקלות בשוק התעסוקה ולמצות את אפשרויות העיסוק המתאימות
עבורה.
הרחבת אזורי התעסוקה בעיר הינו כלי כלכלי חשוב ביותר לפיתוח בית
שמש באמצעות תשלומי הארנונה מהעסקים.
הגדלת מספר מקומות העבודה בעיר תהווה נדבך חשוב במשיכת
אוכלוסייה חזקה והשארת צעירי בית שמש בעיר.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2018יוקמו באזורי התעשייה
הקיימים חברות ומפעלים איכותיים וחדשים כך שיגדל באופן
משמעותי מספר המועסקים בבית שמש.

איכות הסביבה

החזון :בית שמש תהפוך להיות עיר מובילה בתחום הקיימות ותאמץ

הספורט

החזון :בית שמש תאפשר לכל תושב למצות את שאיפותיו בתחום הספורט
ולרשות כל תושב יעמדו מתקני ספורט ראויים

היעדים:

פיתוח מגוון מסגרות הספורט העירוניות אשר תאפשרנה לכלל
התושבים ,צעירים ומבוגרים כאחד,להביא את עצמם למצוי בתחום זה.
בניית מתקני ספורט מגוונים וראויים לשימוש שיהיו פזורים בכל רחבי
העיר.
עידוד הספורט הישגי ותחרותי שיציב את העיר ותושביה על מפת
הספורט הישראלית.

אני מתחייב

כי עד לשנת  2016יוקמו בעיר מתחמים
בהם יוצבו מתקני ספורט מגוונים וראויים לרווחת התושבים.

תושבים יקרים,

ביקשתי לחלוק עמכם את החזון העירוני החדש הכולל בתוכו שאיפות,
חלומות ,צרכים ואתגרים .אני מאמין כי חיזוק העיר בתחומים החברתיים,
הכלכליים ,החינוכיים והתרבותיים ,ייעשה רק אם נפעל ברמה מקצועית
גבוהה ,תוך כדי בניית שיתופי פעולה בין כל הגופים :עירוניים וממשלתיים,
קהילות ,תושבים מתנדבים וארגונים.
אני מזמין אתכם להצטרף אלי למעגל העושים למען עירנו– ביחד נצעיד את
בית שמש קדימה ונהפוך אותה למקום שטוב ונעים לחיות בו.

אסטרטגיה כוללת לאיכות סביבה ,וכנגזרת מכך איכות חיים טובה יותר תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה,
בברכת שנה טובה לך ולבני ביתך,
לתושבים.
היעדים:

פיתוח מושכל ובר קיימה בשכונות החדשות ובעבודות שדרוג ושיפוץ
בשכונות העיר הוותיקה.

אלי כהן

