
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 
העיר ולכלל הקהלים- ילדים, בני נוער, משפחות ומבוגרים. בקיץ האחרון נהנו כלל התושבים, מכל המגזרים 

והגילאים ממגוון רחב של פעילויות ואירועים. 
לפי כחודש פתחנו את שנת הלימודים תש"פ. למרות האתגרים הלא פשוטים שעומדים בפנינו, מצוקת מחסור 
בכיתות ובמבני הציבור לצד המחסור בתקציבים, פעלנו על מנת שלא יהיה ילד או ילדה שאין להם מסגרת 
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,

ראש עיריית בית שמש בשבילך ולמענך

Dear Fellow Residents,

I first want to share with you the great sense of gratitude that I feel every morning for being given the great privilege of 
being a partner with such a diverse and special group of people who just want to make a positive impact on the city and 
its residents.

I feel privileged to work on your behalf and, together with you, to advance our city to a better place. Rosh Hashana is the 
right point to review what we have accomplished and to look forward to making the next year even better.

This past year saw a sign of renewal and hope.

Working towards a cleaner Beit Shemesh. This year, we invested millions of shekels in the purchase of buried bins and 
service enhancements in cleaning, landscape additions, renovation of public gardens, painting of crosswalks, addition of 
road and parking markings and more. We placed artwork in circles around the city, and we are aware that there is much 
more work to be done. Yet this is not enough. To truly achieve change the city's appearance, we are attempting to change 
the overall approach to keeping the city clean. We cannot rely solely on the dedicated city workers; we need to educate all 
the residents to take responsibility for their surroundings and do their part to maintain a cleaner city. 

Improving traffic and transport. Road infrastructure in the city requires a thorough and comprehensive overhaul and 
government intervention on a national level is required for the immediate addition of bus lines. We began renovating roads 
and infrastructure, including Shderot Levi Eshkol, Shderot Ben Ze'ev, Rechov Herzog and even on Route 10. We filed a 
petition against the Ministries of Transport and Finance demanding the increase in public transport due a city of our size. 
At the same time, we are in negotiating with the Ministry of Transport to find more permanent solutions to the problems.

Investing in economic development. We are working non-stop to draw industry and commercial development and to 
increase local employment. Recently, we tendered all the remaining lots in Lavi, the new industrial area located in the 
Western Industrial Zone. In the coming years, new industrial plants are due to be built, opening up thousands of jobs for 
the city's residents.

Enhancing cultural activities. We are working to increasing the scope of cultural events throughout the year, to tailor 
them to the particular lifestyle of each sector across the city and to suit all audiences - children, youth, families and adults. 
This past summer, all residents, from all sectors and ages, enjoyed a wide range of activities and events.

Improving the education standards. We opened the school year about a month ago. Despite the challenges we face due 
to the perennial lack of proper classrooms and infrastructure alongside a budget shortfall, we worked endlessly to ensure 
that every child and teen be in an educational framework in the city by the start of the school year. We also saw to the 
renovation of the old, and the building of new, school buildings throughout the city as well as the addition of shade for ganim 
and playgrounds and more.

Moreover, the upcoming school year will be marked by the initiative we call: "Educating Cleanliness - Educating 
Responsibility". Every classroom in the city is to adopt an area adjacent to that school and, as part of the "accountability 
education", will be responsible to maintain it. The project will be accompanied by a pedagogical educational program 
across all educational frameworks on the value of taking responsibility.

We are opening the New Year with a wave of immigration of about 170 families who have moved to the city from the US 
and France. We have been working hard to absorb them into our Beit Shemesh family.

I must thank my partners in the process, who work non-stop to make you, the residents, the priority in all the city does - 
members of the city council, the directors of the departments and, above all, the dedicated municipal staff.

Have a good and successful year. A year of health, a year of renewal, a year of edifying work and self-fulfillment. May it 
be a year of communal and social achievements; that our accomplishments be as many as the seeds of a pomegranate; that 
we should strengthen the good common to us all, and we will all work together for the future of the City of Beit Shemesh.

May the year begin with its blessings!

Yours,
Dr. Aliza Bloch
Mayor of Beit Shemesh


