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סיכום פעילות

עיריית בית שמש



עם הפנים לחינוך

 בניית מאות כיתות לימוד 

 הקאתון ראשון לאחריות קהילתית בית שמש יצא לדרך 

 פתיחת בית ספר "בית בכפר"

 מרכז פסג"ה החל לפעול בחינוך החרדי

 הקמת שלוחת הסתדרות המורים בעיר 

3  הקמת פורום עירוני לגיל לידה עד 

 חידון תנ"ך ארצי לנוער התקיים בבית שמש

 חנוכת בניין חדש לת"ת "תורת שלום" ולת"ת "וזאת ליהודה"

 חנוכת מגרשי הספורט בקריית חינוך 

 קיום אירועי חודש הספר העברי בעיר

 הוקם חדר מייקרים עירוני 
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 הקמת בית מדרש חברתי בעיר

 ימי הערכות למנהלי בתי ספר בעיר 

 הנגשת עשרות כיתות לימוד והתאמת צרכי נגישות לתלמידים

 נחנך אולם הספורט בבית הספר ז'בוטינסקי 

 קורסים לריענון נהיגה חזרו לעיר 

 חידוש מעברי חצייה וסימון כבישים לקראת פתיחת שנת הלימודים

 תכנון אדריכלי חדשני לאולפנת נוגה 

 חנוכת בית ספר וגני "אשירה" 

 תכניות התחדשות בתיכון עתיד דביר

 הותקנה הצללה על מגרש הספורט בבית הספר היסודי יצחק נבון

 אירוע לציון 30 שנה למבצע שלמה- העלאת יהודי אתיופיה לישראל

 המעגלור- קייטנות חנוכה התקיימו ב-71 בתי ספר, 430 גני ילדים 
       עבור 18,000 תלמידים בכל רחבי העיר בשיתוף רשת המתנ"סים

 חלוקת אלפי ערכות אנטיגן לילדי העיר 

 חגיגות חג הסיגד התקיימו בגנים ובתי הספר

 העירייה יצאה למהלך השקעה חסר תקדים 
       בבתי הספר אורות בשיתוף עמותת "שעלים" בעיר

 פתיחת מועדוניות טיפוליות בעיר

 הצללות בבתי הספר בגין ולוי אשכול 

 קירוי מגרש בקרית חינוך
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  ביקור מנכ"לי משרדי הממשלה לקראת קידום החלטת ממשלה לעיר 
        בהובלת מנכ"ל משרד רה"מ

  החברה הכלכלית הרחיבה את פעילותה פי 7 בשנה האחרונה 

  הסכם פיתוח "דירה להשכיר", אזור תעשייה ישעי ופארק היי-טק במשקפיים

  שלב תכנון הספורטק העירוני יוצא לדרך 

  העיר אושרה כאזור פיתוח א' על ידי משרד הכלכלה

  מגרשים שווקו באזור התעשייה לביא

  קידום החלטת ממשלה לעיר: פגישות עם שרים וחברי כנסת רבים

  החלפת אלפי גופי התאורה בעיר בית שמש לגופי לד חדשניים וחסכוניים

  אושרה בועדה המחוזית תוכנית להקמת מלון ומתחם נופש

  נרכשו כלי רכב חשמליים לפעילות אגף ביטחון וחירום

מובילים פיתוח כלכלי
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  מטה חברת "ארומה ישראל" עבר לבית שמש

  הוחלט על הקמת קניון ובניין משרדים בבעלות נעימי בסמוך למתחם "השדרה"

  חברת "אמות" רכשה קרקע להקמת מרכז לוגיסטי בעיר 

  פוקס מקימה מרכז לוגיסטיקה והפצה בבית שמש בעלות של חצי מיליארד שקל

  חברת השליחויות צ'יטה רכשה קרקעות להקמת מרכזים לוגיסטיים בבית שמש

  שיפוץ מקיף ושיפור תשתיות במתחם בית העלמין 

  שווקו מגרשים בפארק הייטק בשכונת המשקפיים

  הוספה והסטת קווים בתחבורה הציבורית

  פיתוח צפון העיר על ידי היזם רמי לוי בו יבנה קולנוע, מתחמי משרדים ויחידות דיור 
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מקדמים פיתוח תשתיות

  רקפת

  הרצל

  שיפוץ רחוב הגפן

 דוד רזיאל

 הנרקיס

 הרצוג

 בן זאב

 שביל השקד בעמק הזיתים

 הנשיא

 שביל התמרים

 בני דן

 פולה בן גוריון

 חפציבה

 הנורית
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 פתיחת נהר הדן )5(

 עבודות חידוש רחוב השבעה

 פיתוח נרחב של השטחים הציבוריים הפתוחים בשכונת סיני מצדה

 שיקום ופיתוח צירי התנועה בשד' דרך לוי אשכול

 הוחלפו פחי צפרדעים בפחי אשפה מוטמנים ברחבי העיר

 נחנכה גינת משחקים נגישה בפארק איילון

4 גינות מוסיקליות ברחבי העיר  הוקמו 

 פתיחה מחדש של כביש יגאל אלון

 פתיחת פארק כלבים

1 ובשכונת המשקפיים  נבנו מקוואות בג'

 הוקמו מתקני משחק בקדושת אהרון

 הקמת פארקים לכושר בשדרות בן גוריון, הדקל ובן זאב

 הצללת פארק הפעוטות בפארק הגפן

 הנחת אבן פינה לבריכה, אולמות אירועים ומשרדים בשכונת המשקפיים

 הפעלת מערכת חכמה לפינוי אשפה בעיר

 הקמת פארק לפעוטות בעמק הזיתים

 הקמת מתחם נינג'ה בפארק קטלב

 חידוש מתחמים בעשרות גנים

 קידום פרויקטים ופעילות יחד עם קק"ל: פארק הגפן, משפחטח, משפחורף ועוד.
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צועדים לחברה מאוחדת

  אירועי 70 פנים לבית שמש סוכמו בבית הנשיא

  הקמת גינה קהילתית ברחוב הנרקיס

  פלייס מייקינג ברחבי העיר

  השקת כרטיס מתנדב עירוני

  ביקור ראש המשלחת הדיפלומטית של מרוקו בבית שמש 

  אירוע הצדעה שנתי לכוחות הביטחון וההתנדבות 

  יחידת השיטור העירוני מתחילה את פעילותה

  ועדי השכונות קיימו פעילויות בצומת השכונות בין שיינפלד לשדרות הדקל

  מעל ל-3000 משתתפים לקחו חלק במרוץ בית שמש
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גני משחקים
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מצדיעים לצעירים
ולנוער

  נחנך סניף אריאל במגדל המים

  נפתח סניף עזרא בסיתוונית

  פעילות 'מחצלות בלילות' של הרשות לביטחון קהילתי

  הרחבת פעילות בית הספר להורים

  כנס משתחררים גדול

  סדנאות להתנהלות פיננסית נכונה

  אירועי זוגות צעירים

  הרצאות הכנה ללימודי תואר אקדמי

  הרצאות בנושאי הורות צעירה

  הכנה לשביל ישראל

  ערב חשיפה למלגות

  פתיחת מרחב למידה לסטודנטים

  סדנאות במרכז צעירים בנושא "תעסוקה לרווחה" 
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מגלים תרבות
 פתיחת היכל התרבות

 פסטיבל האורות בחנוכה

 פסטיבל סוכות

 שוק ארבעת המינים ופסטיבל סוכות 

 הופעה של עידן עמדי

 אירועי הפנינג ברחבי העיר

 דוד דאור, ליאור אלמליח וחיים ישראל 

       בהיכל התרבות

 סיורים וסדנאות בתל ירמות

 רביד פלוטניק בהיכל התרבות

 תערוכות אומנות בלובי בניין העירייה 

 אהוד בנאי בהופעה חיה

 רבקה- מופע לנשים בהיכל התרבות

 מאור אדרי בהיכל התרבות

 אירוע "נשים למען נשים"

 הופעה של בנימין בוזגלו במעבדה

 אירועי קיץ בכיכר נוימן

 אושרה הקמת מוזיאון בית שמש 
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 משתלבים בתעסוקה

 השקת והקמת מנהלת התעסוקה העירונית

 קורסי הכשרה בתיאום עם מעסיקים

 פורום שולחן עגול בנושא אחריות על התעסוקה 
       עם המכון החרדי למחקרי מדיניות 

 יצא לדרך מיזם העסק של כולנו לחיזוק עסקים קטנים 
       בשיתוף פייסבוק ישראל

KEEP ON GOING לחיזוק עסקים של נשים  הקמת פורום 

DELOITLE בקידום פרויקט תעסוקה שיתוף בין מנהלת התעסוקה לחברת  
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ספורט ללא הפסקה

  נפתח שביל הליכה עירוני לשמירה על בריאות וכושר

  התקיימו טורנירים של קט רגל  בבתי הספר שובו ישראל, אהבת ישראל וז'בוטינסקי 

  התקיים מרוץ שדה עירוני לבתי ספר

  התקיים יום ספורט בתיכון אור חדש יחד עם משטרת ישראל

  התקיים טורניר קט-רגל לכיתות ט'-י' באצטדיון העירוני

  התקיים טורניר מחניים  לבנות באולם ז'בוטינסקי
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  נפתח שביל הליכה עירוני לשמירה על בריאות וכושר

  התקיימו טורנירים של קט רגל  בבתי הספר שובו ישראל, אהבת ישראל וז'בוטינסקי 

  התקיים מרוץ שדה עירוני לבתי ספר

  התקיים יום ספורט בתיכון אור חדש יחד עם משטרת ישראל

  התקיים טורניר קט-רגל לכיתות ט'-י' באצטדיון העירוני

  התקיים טורניר מחניים  לבנות באולם ז'בוטינסקי

רווחה ושירותים חברתיים

  הקמה והפעלה של תוכניות חדשות עבור: אזרחים ותיקים, נוער וצעירים 
         במצבי סיכון, שיקום מוגבלויות ומעורבות קהילתית והתנדבותית 

  בניית מנגנון בקרה אפקטיבי לביצוע קולות קוראים

  הבנייה והטמעה של תהליכי תכנון התערבות והערכת תוצאות מבוססות נתונים

  פיתוח מקצועי לעובדי האגף ולצוות המוביל

  התאמה ארגונית של מבנה האגף לאתגרים קיימים ועתידיים של העיר

  הקמה והפעלה של תוכניות חדשות עבור: אזרחים ותיקים, נוער וצעירים    
          במצבי סיכון, צרכים מיוחדים ומעורבות קהילתית והתנדבותית. 

  עבודה מול משרד הרווחה לצמצום פערים וקידום החלטת ממשלה
        הטמעה של מודלים מקצועיים חדשניים
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  הובלת קורס התחדשות עירונית לתושבי העיר, כולל סיור במתחם התחדשות מאוכלס

  קיום 2 הרצאות מקצועיות לתושבים 
        תפקידו של שמאי מקרקעין בהתחדשות עירונית ותחזוקת מבנים גבוהים

  פרסום ברחבי העיר לקידום המודעות בנוגע לחשיבות ההתייעצות 
        לפני חתימה על הסכמים

  הקמת אתר אינטרנט למנהלת המרכז מידע מקיף בתחום ונותן כלים ליזמים, 
        מתכננים ותושבים

  מענה לפניות תושבים, ייזום פגישות, ליווי מקצועי והכוונת תושבים, 
        מתכננים ויזמים

  קיום תהליכי גישור והגעה להסכמות בין הגופים השונים המעורבים 
        בתהליכי ההתחדשות בעיר

  השקת מערכת "גט סטטוס" לעדכונים שוטפים של התושבים בתהליכי ההתחדשות באזורם

  הקמת משרדי המנהלת להתחדשות עירונית בלב האזור המתחדש 

        )מתחם ביאליק( והנגשת השירות לתושבים

  קידום פרויקט דירה להשכיר

  תחילת אכלוס בשכונת "נוה שמיר"

  אכלוס שכונת רמת בית שמש ד'

עולם הבינוי והתחדשות 
עירונית
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ביאליק
  מפגשים חודשיים עם נציגים ויזמים במנהלת

  קידום תכנון מפורט למתחמים בשכונה

  גיבוש הסכמות בין היזמים הפועלים במתחם

 יוזמה לדיון בוועדת הכלכלה לקידום דיון ציבורי סביב משבר בניינים מסוכנים

רמת לח"י
  גיבוש הסכם פיתוח מול היזם
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הגפן
  קיום כנס לתושבים ולנציגיהם לקראת בחירת יזם להובלת המתחם

 בחירת צוות תכנון מקצועי ומנוסה לתכנון המתחם מחדש

המעפילים
 קיום כנס לתושבים למתן כלים ומידע להתנהלות נכונה 

      בתהליך ההתחדשות )כנס, הזמנות, נציגות(

 קידום הסכם פשרה בין היזמים הפועלים במתחם

 סיוע בגיבוש נציגות דיירים להובלת התהליך
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הסביון
 גיבוש הסכם פיתוח מול היזם

 ליווי נציגות התושבים בבחירת עו"ד מייצג ובהתנהלות מול היזם

הסיגלית
 קיום כנס לתושבים ומתן כלים לקידום התהליך החברתי במתחם
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הנרקיס
  קידום תהליך בחירת נציגות ועו"ד דיירים, לקראת בחירת יזם וחתימה 

על הסכמים לביצוע התחדשות עירונית 

  גיבוש מתווה מימון שכר דירה לדיירי הנרקיס 135

יוזמה לדיון בוועדת הכלכלה לקידום דיון ציבורי סביב משבר בניינים מסוכנים

הדקל
 קידום תהליך בחירת נציגות ועו"ד דיירים לתושבי המתחם
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