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בקרוב ימלאו  30שנים לכינונה של ביתר עילית
החדשה .העיר שהוקמה על שמה של העיר
הקדומה ביתר ,זו שנחרבה בידי הרומאים.
על ביתר של אז סיפרה הגמ' (גיטין נ"ח)" :ארבע
מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ,ובכל אחת
ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי תינוקות ,וכל
אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של
בית רבן".
ודאי שיש סגולה במקום הזה וסייעתא דשמיא
מיוחדת .גם ביתר של היום  -בדיוק כמו זו
הקדומה ,הינה עיר מובהקת של תורה .עיר של
תלמידי חכמים ויראי אלוקים .עיר של חכמים
וסופרים .עיר גדולה לאלוקים.
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הדמוגרפי הגבוה ביותר ביו"ש (ע"פ הלמ"ס),
יש צורך בלתי נגמר במתן מענה חינוכי לכולם.
בסיפוק שורה ארוכה ובלתי נגמרת של צרכים
– יהודיים ,חינוכיים ,תרבותיים ושאר השירותים
המוניציפאליים כבכל עיר .עוד ועוד כיתות
בכל שנה ,היד נטויה ,והקומץ איננו משביע את
הארי.
אבל לא רק מוסדות חינוך .לציבור החרדי של
היום מגיע יותר משירותים עירוניים בסיסיים,
מגיע לו לקבל איכות חיים .ליהנות מעיר יפה,
מטופחת ,מושקעת ,שמספקת שלל שירותים,
לכל הגילאים ,בנוחות וביעילות .זו המטרה
שהציבה העירייה לעצמה ,ועל מימושה
תפארתינו.
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זהו מקור כוחנו הגדול .אין תחליף לעיר
שמלאה בתורה ,אין דבר שיכול להשתוות לכך.
"אמר רבי יוסי בן קסמא ,פעם אחת הייתי מהלך
בדרך ופגע בי אדם אחד ,ונתן לי שלום ,והחזרתי
לו שלום .אמר לי :רבי מאיזה מקום אתה .אמרתי
לו :מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני .אמר
לי :רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך
אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות.
אמרתי לו :אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים
טובות ומרגליות שבעולם ,איני דר אלא במקום
תורה".

במשך  30השנים מאז הקמת העיר עשינו דרך
ארוכה ויפה ,אך עוד דרך לפנינו .להמשך
שגשוגה של העיר ,ברוחניות ובגשמיות ,בפיתוח
אזור התעשייה החדש של העיר' ,היער האנגלי'
הקורם עור וגידים ,ובהמשך בנייתה של ביתר
במוסדות התורה והחסד ,בדיור ובמסחר.

לכהן כראש עיר במקום כזה זוהי זכות ,אבל גם
אתגר גדול וחובה עצומה .במקום בו מדי יום
נבנים עוד ועוד בתים חדשים ,בקצב הגידול

יהי רצון ,ויצליח השי"ת דרכנו ,שנזכה להמשיך
בפיתוחה וביסוסה של העיר ,ונמצא חן ושכל
טוב בעיני אלוקים ואדם.

הציבור החרדי ניצב בתחתית הסולם הכלכלי,
איננו יכול לשלם ארנונה ורוב תושבי העיר
נהנים מהנחה ,ולמרות זאת – האתגר בו עומדת
העירייה שנה אחר שנה ,הינו מצג כלכלי מאוזן.

שלכם ולמענכם ,מאיר רובינשטיין
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סיפורה של "ביתר עילית" מתחיל לפני כאלפיים שנה ,בתקופת בית שני .העיר ביתר
מוזכרת פעמים אחדות בתלמוד ובמקורות היהודיים .במסכת ברכות מצוין ,כי חכמים
הוסיפו ברכה נוספת בברכת המזון – ברכת "הטוב והמטיב" – כאשר התאפשרה
הבאתם לקבורה של הרוגי ביתר ,לאחר שבתחילה נמנע מהם הדבר ע"י הרומאים

ביתר הייתה מרכז המרד הגדול של היהודים
בשלטון הרומי בארץ ישראל ,ובראש המרד
עמד שמעון בר-כוכבא ,שקיבל גיבוי מלא
במאבקו מהתנא רבי עקיבא .בתחילת המרד,
נחל בר-כוכבא ניצחונות גדולים על הרומאים
בשדה הקרב ,במוקדים אחדים ,בארץ ישראל.
אולם ,בשלב מאוחר יותר הוכרע המרד בידי
מצביא רומאי ,אשר הביא תגבורת מרומי ,ובזה
אחר זה נפלו מאחזי המורדים היהודים.
המעוז האחרון והחשוב של המורדים היה בעיר
ביתר .באחד המקורות ,בספר אבודרהם( ,חלק
ב' דף שס"ו ערך "ברכת הלחם וזימון וברכת
המזון") ,מתוארת ביתר "שהייתה עיר גדולה
לאלוקים והיו בה אלפים ורבבות מישראל".
למרבה הצער ,גם מעוז זה נפל לבסוף בידי
הרומאים לאחר מצור וקרבות קשים ,זמן מה
לאחר חורבן בית המקדש ,ובכך נחתם פרק
גבורה עילאי בגשמיות וברוחניות.

ביתר אז – בדיוק כפי שהיום – הייתה כמסופר
במקורות ,עיר שהמאפיין העיקרי שלה התבטא
במספרם הרב של מוסדות החינוך .וכך מסופר
בתלמוד (מסכת גיטין נח)" :ארבע מאות בתי
כנסיות היו בכרך ביתר ,ובכל אחת ואחת היו
בה ארבע מאות מלמדי תינוקות ,וכל אחד
ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית
רבן" .ואילו בתלמוד הירושלמי (תענית כד)
" :חמש מאות בתי סופרים היו בביתר ,והקטן
שבהם אין פחות מחמש מאות תינוקות ".
קרוב לאלפיים שנה עמד המקום בשיממונו עד
חודש אב התש"מ (אוגוסט  – )1980אז החליטה
ממשלת ישראל על חידוש הישוב היהודי
במקום.
שרידים ארכיאולוגיים לתקופה זוהרת זו נתגלו
בעיר ובסביבתה הממחישים את אחיזתנו באזור
בתקופה הקדומה.
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06-07
ביום י"ט באב התש"מ ( )8.8.80החליטה ממשלת ישראל החלטה
עקרונית  -על הקמת העיר החרדית ביתר עילית ,על אדמות מדינה
בתום סדרת דיונים עקרוניים הוטל על
משרד הבינוי והשיכון להתחיל בהליכי
תכנון ,ומיד לאחר השלמתם לצאת
לביצוע עבודות התשתית והבניה.
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שמונה שנים ארכו בין החלטה ,תכנון
ועד לשלב המעשה .בראשית שנת 88
החלו בקרקע עבודות הפיתוח ,לאחריהן
בעבודות הבניה .המתאכלסים הראשונים
חנכו את דירותיהם בקיץ תש"נ (.)1990
מה שהחל כפתרון דיור מוזל לזוגות
צעירים ,הפך עד מהרה להצלחה מסחררת
ומקום רצוי לכתחילה .ומני אז ועד עצם
היום הזה  -נמשכים גלי האכלוס .הביקוש
הרב נמשך למרות המצוקה שיצרו
ההקפאות עקב האילוצים המדיניים.
שלוש גבעות מרכיבות את העיר ,ביניהן
ואדיות חקלאיות .ראשונה הוקמה גבעה
א' ,אחריה גבעה ב' ,וכיום כבר החלו
עבודות ההקמה של גבעה ג' ,שתצטרף

אי"ה בקרוב.
נכון להיום ,מתגוררות בביתר עילית
כ 8,000-משפחות שהן כ 55,000-נפש
כ"י ,על שטח של כ 4,200-דונם ,והיד עוד
נטויה לאכלוס מאות משפחות נוספות
כבר במהלך השנה הקרובה ,וכן בשנה
שלאחריה.
קצב הילודה הגבוה בעיר מביא לנתון
מדהים  66% -מהתושבים הם ילדים ובני
נוער עד גיל  .18על פי הלמ"ס ,קצב
הגידול בביתר עילית הינו הגבוה ביותר
בכל יהודה ושומרון .גם מאזן ההגירה של
העיר הינו חיובי בכל שנותיו.
למרות מיקומה הגיאוגרפי מעבר לקו
הירוק ,הרי שביתר עילית נחשבת לאחד
הריכוזים החרדים המבוקשים ביותר
בארץ .מדורי הנדל"ן והכלכלה בתקשורת,
מדווחים על קצב גבוה של מכירות ,לצד
עלייה רצופה של שווי הדירות בעיר.
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המאבק הנרחב והרצוף למען הרחבתה של ביתר עילית ,הוא לא רק מאבק למען
הציבור החרדי ,הוא איננו רק מאבק למען פתרון דיור עבור בניה של ביתר שגדלו
ועזבו את הקן ,אלא הוא קודם כל דאגה לתושבים המתגוררים בעיר כעת
גודלה של עיר ,הוא חלק מנוסחת התפתחותה
הכללית .עיר גדולה יותר מציעה יותר
שירותים ,יותר אפשרויות ,מצדיקה את קיומם
של מוסדות ועסקים רבים ומגוונים יותר,
כמו אולמות השמחה החדשים ברח' המגיד
ממזריטש שבנייתם הסתיימה רק לאחרונה.
עיר שאינה קופאת על שמריה ,אלא ממשיכה
בהתפתחות מסיבית ,מהווה מוקד משיכה בלתי
פוסק של יזמים ומיזמים ,רעיונות והשקעות.
גם במצב המדיני המתוח ,הצלחנו בס"ד להוציא
מנות נאות של אישורי בנייה ,ובהמשך עם
חילופי הממשל ,הועיל הלחץ והביא לבטחה
לעוד כמות נכבדה של דירות .סך הכל ,נמצאות
כיום בביתר כ 1,500-יח"ד בשלבים שונים,
משלבי בנייה מתקדמים ,ועד להתחייבויות
האחרונות לשיווק שממתינות למימוש .מספר
מרשים בכל קנה מידה.

פיתוחה של ביתר לא מתקיים רק במישור
הדיור .גם במישור התעסוקה מתקדמת היטב
תכנית אזור התעסוקה 'היער האנגלי' של
העירייה .רק לאחרונה קיבלנו בשעטו"מ הודעה
על אישור התכניות במנהל האזרחי .בשורה לה
אנו ממתינים שנים רבות.
אזור התעשייה אגב ,מחבר את ביתר עם הקו
הירוק מצד מזרח לכיוון בית שמש ,דבר שיהווה
לא רק חיזוק לאזור התעשייה ולעיר עצמה,
אלא גם חיזוק לדרישתנו לכלול במסגרת החוק
לסיפוח מעלה אדומים ,את העיר ביתר עילית,
שצמודה כאמור לקו הירוק.
החזון של ביתר ,אותו אנו מקדמים ולמימושו
אנו לוחצים ,הוא אישור  5,000יח"ד נוספות
כבר בשנים הקרובות ,ותכנון עשרות אלפי
יח"ד נוספות בשטחים הצמודים לנו מסביב .זה
ייתכן ,זה אפשרי ,זה בעז"ה גם יהיה.
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בין כיכר היונים לכיכר הרימון ,בין כיכר הגפן לכיכר המנורה ,ובין עשרות אלפי הפרחים
העונתיים שניטעים בעיר מדי תקופה ,מחבר חוט אחד :ההתעקשות על חשיבות חזות העיר
אליבא דראש העיר ,לא רק פנים ביתו של התושב
צריך להיות מטופח ,גם כשיוצאים החוצה צריך
לראות מקום נקי ומטופח" .לציבור החרדי מגיעה
סביבה נקייה ,יפה ונעימה ,בדיוק כמו שמקבל
תושב בסביון או בהרצליה למשל".
חמישה כוכבי יופי קיבלה בשנת  2016ביתר עילית
בפעם ה 15-ברציפות ,ולא בכדי .אורח שנכנס
בפעם הראשונה לעיר ,אינו מפסיק להתפעל
מיופייה של העיר .קידוש ה' שכך נראית עיר
חרדית.

עם
לה בפ
נה
ב
קי לית די .שו
ל
י
כ
יופ ר עי ב הרא פע ה'
א
בי ת ל ם הת ש
ו
כ י ו
כו  2ב ת ,פע ק ל קיד ת
די
 0ו ב
שה  16ציפ נס פסי יר .חר
חמישנת בר שנכ ו מ הע יר
אינ של ע
ב  15ח
ת
ה-אור ר ,יה אי
עי פי נר
ל מיו כך
ש

חמש כיכרות חדשות כבר נמצאות בקנה ,במהלך
החודשים הקרובים צפויות העבודות להתחיל.
בכל אחד מהן יהיה אלמנט שונה ,אבל הכל –
מאלו שעם ישראל נמשל אליהם .כמו הגפן,
הרימון והיונים ,כך יהיו גם הלאה הבאים .כל אחד
מהם יוצג קודם לכם במודל על שולחנו של ראש
העיר ,רק לאחר מכן יאושר לביצוע ,עם ביקורת

שוטפת בכל שלבי הבנייה.
גם עשרות אלפי הפרחים העונתיים שניטעים מדי
תקופה בעיר ,נבחרו באופן אישי .מרחיבים את
דעתם של התושבים .על כל אחד מהם לא רק
עומד מלאך ואומר לו גדל ,אלא גם מוטי זיידה
מנהל המחלקה הטכנית ,שמכיר כל צמח כמעט
באופן אישי.
אבל לא רק נטיעות וכיכרות .סוגיית הניקיון
חשובה כאן מאוד .בעיר ש 66%-מתושביה הינם
ילדים ונוער ,משימת הניקיון קשה שבעתיים.
לצורך כך ,משקיעה העירייה רבות ,גם בהסברה
לילדים ולהורים ,וגם בהתקנת תוחמי גינה שימנעו
דריכה על הנטיעות ,ובעיקר  -עבודה סיזיפית
של תחזוקה עיקשת ,ניקיון ,איסוף אשפה מוגבר,
והשקעה בכל פרט מחזות העיר.
האם זה מצליח לנו? שאו סביב עיניכם וראו – עיר
של חמישה כוכבים.
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"כולנו ילדים ,רק המשחקים משתנים" ,גורסת אמרה עממית .אכן ,לנו המבוגרים יש את
המשחקים שלנו ,בהם אנחנו משקיעים רבות .משחקים שונים ,לעיתים גם משונים .לילדים
מנגד ,יש את העולם שלהם .הרבה יותר פשוט ,פחות יומרני ,וכנראה שמח ותוסס פי כמה

ב 140-הגינות המפוזרות ברחבי ביתר עילית,
קיימים מתקני משחקים המעניקים לילדנו שעות
ארוכות של קורח רוח ,ומהסוג החביב עליהם
ביותר.
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כדי לשדרג את הנאת הילדים ,כמו גם את
בטיחותם ,השקענו בשנה האחרונה מיליוני
שקלים בשדרוג עשרות גני משחקים ברחבי
העיר .מתקנים ישנים מוחלפים במתקני ענק
חדשים ומתקדמים; מרבדי הגומי מוחלפים,
הצללות נמתחות והגנים עוברים טיפול יסודי
מקיף.
המתקנים החדשים נמצאים כמה רמות מעל
המתקנים הקודמים .גבוהים יותר ,גדולים יותר,

מכילים הרבה יותר פונקציות ,וכמות גדולה
יותר של ילדים בו זמנית.
זה לא רק המתקנים החדשים ,שהם ברמה
הגבוהה ביותר בתחום מתקני המשחקים ,אלא
גם העבודה שנעשתה מסביב .החלפה של
הריבוד במקום לחומר מתקדם ,צביעה של
המתחם ,הצללה בחלק מהמקומות ,וטיפול
יסודי לחידוש מוחלט של גני המשחקים בעיר.
אבל לא רק המתקנים החדשים טופלו .סכום
נכבד הושקע בהתאמת כל מתקני המשחקים
בעיר לתו התקן של מכון התקנים הישראלי ,כך
שילדי העיר יוכלו לשחק בבטחה.

14-15
"ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ,ובכל אחת ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי
תינוקות ,וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן" (גיטין נ"ח)
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ביתר של היום ,כביתר של אז .קול התורה
ממלא את רחובותיה של העיר .מתינוקות של
ביתר רבן בגילאי שלוש ,ועד לאלפי הבחורים
השוקדים על התורה יומם וליל בהיכלי עשרות
הישיבות הקדושות הנמצאות בכל רחבי העיר.

המבחר התורני בתחומי העיר
הוא מגוון ,עם מוסדות לכל
הגילאים ,הקהילות ,הזרמים,
החוגים והעדות .מוסדות
לימוד מותאמים ברמות
ובסגנונות שונים ,כל
אחד במקום שליבו
חפץ

גדול לעיר ,מעודדת אותם לבוא ,מסייעת בידם
ככל יכולתה בהקצאות שטחים ומבנים ,ובסיוע
כללי אחר בכל דבר שניתן.
בהתאם לכך ,המבחר התורני בתחומי העיר
הוא מגוון ,עם מוסדות לכל הגילאים ,הקהילות,
הזרמים ,החוגים והעדות .מוסדות לימוד
מותאמים ברמות ובסגנונות שונים ,כל אחד
במקום שליבו חפץ.

בראשית צמיחתה של העיר ,היו בה מעט
תושבים בגילאי תלמידי ישיבות ,וגם אלו
– נאלצו לנדוד החוצה ,בכדי למצוא ישיבה
הולמת .כיום – לא זו בלבד שאלפי תלמידים
מתושבי העיר מוצאים ישיבה בתחומי העיר,
אלא שישיבותיה של ביתר פרחו ושגשגו ,עד
שהן מהוות אבן שואבת לתלמידים מחוץ לעיר,
המבקשים ללגום מים חיים ,מבארות התורה
השוכנות כבוד בביתר עילית.

והיד עוד נטויה .ישיבות רבות נמצאות בשלבי
הקמה .רבות אחרות מתעניינות ומבקשות
להגיע לעיר ,שהפכה למבוקשת לא רק עבור
דיור לציבור החרדי ,אלא גם למרביצי התורה
ולמוסדות התורה.

עיריית ביתר עילית רואה בישיבות הללו נכס

איני דר אלא במקום תורה.
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אם יש משהו שהוא קונצנזוס של סיפוק וחדווה בעיר ובעירייה ,זהו ללא
ספק מערך החינוך העירוני המרשים ,של שלל מוסדות החינוך בעיר

 66%מתושבי ביתר עילית הינם ילדים ונוער.
למעלה מ 2,000-ילדים עולים מדי שנה לכיתה
א' ,בעיר שבכל שבוע נולדת בה כיתה חדשה,
דבר המעמיד בפני הנהגת העיר אתגר חינוכי
כמעט בלתי אפשרי ,בכל הנוגע להשגת
כמויות מספקות של כיתות ,גנים ,מעונות,
ישיבות וסמינרים.

אלו .חבר הנהלת העיר ה"ה ישראל פכטר,
רואה בחינוך המיוחד את בבת עינו ,ומטפחה
בהתאם.
השנה ,חזרה העירייה לחלק השתתפות ע"פ
"חוק נהרי" למוסדות החינוך המוגדרים
כ"מוכר שאינו רשמי" .ואולם ,ע"פ החלטת
ראש העיר ,אין לקפח את מוסדות הפטור ,אלו
הנשמעים להוראת רבותיהם ונמנעים מרישום
במסלול המוכש"ר .עבור אלו ,אישרה וועדת
התמיכות בעירייה בראשות חבר הנהלת העיר
ה"ה בעריש שמעיה ,סעיף "תמיכות" ,המיועד
לתמוך במוסדות הפטור.
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ולמרות זאת ,בכל קנה מידה מובילה ביתר
עילית במצב מוסדות החינוך שלה ,רוב רובם
של תלמידי העיר שוכנים במבני קבע מרווחים
וחדישים ,כאשר גם עבור אלו המעט שטרם
זכו לכך ,פתרון הביניים ראוי ומניח את הדעת,
עם אור בקצה המנהרה ,של בינוי במבנה חדש
ומפואר .לא מעט מהקרדיט לנושא הזה ,מגיע
לסגרה"ע ומחזיק תיק החינוך ה"ה בנימין
הרשלר ,המדיר שינה מעיניו ערב פתיחת שנת
לימודים ,וכן למנהל אגף החינוך ה"ה יהודה
קורנבליט.

ואי אפשר שלא לומר מילה על נושא הקבלה,
שבערים אחרות נחשב לכאוב במיוחד .בביתר
עילית ,ע"פ החלטת ראש העיר ,ועדת השיבוץ
העירונית מורכבת מרבני העיר .היתרון בכך
ברור" :החלטה שלהם מהווה סוף פסוק".

מערך החינוך המיוחד בעיר היא אבן פנינה
בפני עצמה ,עם מגוון רחב של פתרונות ברמה
הגבוהה ביותר ,המציבה תחרות חינוכית
איכותית לכל מערכת חינוך מיוחד אחרת,
בכל מקום בארץ ,והיד עוד נטויה ,עם כמה
מרכזים גדולים לילדים מיוחדים הנבנים בימים

בסיכום הכולל אומרים בעירייה ,אם עד לפני
עשור היו תושבי העיר נוסעים אל מחוצה לה
כדי ללמוד ,כיום המגמה התהפכה – מוסדות
החינוך בעיר מהווים מוקד משיכה לתלמידים
מחוץ לעיר .כי "אין אדם למד אלא במקום
שלבו חפץ".
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18-19
נושא הבנייה חשוב ,קריטי וחיוני בכל עיר .על אחת כמה וכמה בעיר
בשלבי התפתחות ,זו הפועמת ללא הפסקה ,הן בבניית בניינים חדשים,
מגורים ,מוסדות ציבור ומסחר ,והן בהרחבות בנייה לדיירים הקיימים
העומס המוטל על מחלקת ההנדסה בעיר
הנמצאת בבנייה כל העת ,הינו כפול .אך
הוא גם המבחן לביצועיה המקצועיים
של המחלקה ,הנדרשת לעמוד בלחצים
גדולים.
בשנה האחרונה הציב ראש העיר יעד
למחלקת ההנדסה :לא יותר מארבעה
חודשים מרגע הגשת בקשת הרחבה ע"י
תושב ,ועד לקבלת היתר בנייה ביד .כמובן
לא כולל כאלו הסובלים מהתנגדויות
שכנים ,או בנייה החורגת מקווי התב"ע.
לצורך כך לא נחסכו משאבים .מכוח
אדם מתוגבר ועד לשדרוג האמצעים
הטכנולוגיים במחלקה .אבל בעיקר
הייתה זוהי ההודעה הנחרצת כי אין

לעבור את היעד של ארבעה חודשים .חוק
ולא יעבור.
אמנם יש כבר כאלו שזכו להיתר בתוך
חודשיים וחצי ,אפילו מיהרו לשגר מכתב
תודה .אבל על חודשיים וחצי אנחנו לא
מתחייבים .על מקסימום ארבעה חודשים
 נתנו את מילתנו.כדי לוודא שזה נמשך בלי תקלות ,מקיים
ראש העיר קבלת קהל חודשית – מיוחדת
לנושאי הבנייה ,תחת השם "ראשון
בבניה" .יחד עם מחזיק תיק ההנדסה ה"ה
יוסף שטרית ומהנדס העיר אבישי מירון,
עוברים תיקי הבקשות בסך .כי שירות
יעיל ומהיר הוא מהמטרות החשובות
ביותר בעירייה.
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אם יש משהו יוצא דופן שראוי לציון בביתר עילית ,זו העובדה שבעיר ואם בישראל
אין תחנת מוניות .אם תתהו למה ,התשובה לכך תהיה פשוטה :כי אין צורך.
התחבורה הציבורית בביתר עילית קוטפת שנה אחר שנה את התואר "התחבורה
הציבורית הטובה ביותר בישראל" ,העובדה הזו מייתרת כנראה את תחנת המוניות
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התואר הזה ,הוא לא "תואר לשם כבוד".
הוא תואר שנקנה בהרבה עמל ,יזע ויגיעה,
והוא מהווה את אחת המעלות הגדולות
של העיר ביתר .יסודו במאבק ארוך ועיקש
שניהל ראש העיר לפני למעלה מעשור כנגד
חברת תחבורה כושלת שהאכילה מרורים
את תושבי העיר ,וסופו בחברת התחבורה
המעולה 'עילית' ,שפועלת בשיתוף פעולה
הדוק עם ראש העיר ונציגי הציבור ,על פי
צרכי הציבור החרדי ,ומביאה את ביתר
לתוצאה הטובה ביותר בארץ ,בשביעות רצון
הציבור.
אגב ,אלו לא רק האוטובוסים ,גם התחנות
זוכות לתשומת לב מיוחדת .כ 70-תחנות
חדשות וחדישות מותקנות בימים אלו ברחבי
העיר ,ומשדרגות את השירות לנוסעים ,עוד
בטרם החלה הנסיעה.
השנה ,יצא משרד התחבורה למכרז תחבורה

חדש ,שגרם להרבה חששות מפני חברות
'חאפריות' וחסרות ניסיון העלולות חלילה
להחזיר את ביתר שנים רבות אחורה.
העירייה יצאה למאבק ציבורי ,שכלל גם
מאבק משפטי ,בסופו של דבר נתקבלה
עמדת העירייה כי המכרז צריך להיעשות
בשיתוף פעולה עמה.
הסוף היה טוב .חברת עילית זכתה במכרז
לעוד שנים רבות קדימה .האוטובוסים
יוחלפו לחדשים ומתקדמים ביותר .כמות
הקווים גדלה בשיעור מרשים ,ותושבי ביתר
יוכלו להמשיך ולסמוך על נוחות ,זמינות,
תדירות ודיוק שירותי התחבורה הציבורית
בעיר ,בדרך לעבודה ,לשמחה ,אפילו סתם
לנסיעה.
מה יהיה עם המוניות? כשאוטובוס נותן
שירות כמו מונית ,מי צריך מונית...

חזון
העצמאות
הכלכלית:

ה,
הז
יה וד
א
שי ע אל תה
תע תם ה ,או
ה ס יי מ
ור לא עש עצ ל אזור וא זון
ל ש
ז
א הוא ר תתח ת ת .ה ה מח רב
ו
ד
זו פ לי לי הז ,
א המ לכ עי ה דול אמץ עו ת
כ ר שיי ג מ ד למ
ה בית ע זון  -והי ש
ת ח שה ו ,לה
ה
רי ע ש ד
פ למ ימו ה ע ה.
למ י אכ
נטו מל
ה

הת
ע אז
שי ור
הא הי יה
נג ער
לי

22-23

עצמאות כלכלית לביתר עילית :שטח של כ 850-דונם ,שכבר תוכננו היטב,
נמצאים בשלבי אישור מתקדמים ,לקראת בנייה אזור התעשייה הגדול
והמגוון של ביתר ,המכונה 'היער האנגלי' > ויש עוד בשורה :השטח מגיע
עד גדר ההפרדה ,ועם בנייתו תחובר ביתר עילית לקו הירוק
בצידה המערבי של ביתר ,לכיוון בית שמש,
ממתין לו בסבלנות שטח של כ 850-דונם ,עבורו
כבר נקבע הייעוד בעולם :אזור התעשייה הגדול
של ביתר" ,היער האנגלי".
אזור התעשייה הזה ,הוא לא סתם עוד אזור
תעשייה ,אלא המפתח לעצמאותה הכלכלית
של ביתר עילית .אזור התעשייה הזה הוא פרי
חזון גדול ,ומחזון למעשה  -מאמץ רב למימושו,
והיד עוד נטויה עד להשלמת המלאכה.
השטח הענק המכונה "היער האנגלי" מצוי
בתחום שיפוטה של ביתר עילית ,והוא ישמש
ע"פ הפרוגרמה לשלל מטרות מגוונות  -מבני
תעשייה ותעסוקה ,מרכזי היי טק ,מוסכים,
אולמות אירועים ,סוגי תעשייה קלה וכבדה,
מפעלים גדולים וקטנים ,מרכזים לוגיסטיים
ועוד.
"הקמת אזור התעשייה הינו המפתח האסטרטגי
ליצירת עצמאות כלכלית" ,אומר ראש העיר
רובינשטיין" .עיר עם אחוז כ"כ גבוה של אברכים

ומקבלי הנחות בארנונה ,בדירוג סוציו-אקונומי
 - 1הנמוך ביותר ,חייבת פיתוח של אזורי תעשייה
גדולים ,כדי לבסס את עצמה מבחינה תקציבית.
אזור התעשייה של היער האנגלי לא רק ייצר
לעירייה הכנסות רבות ,אלא גם יעניק תעסוקה
לרבים מתושבי העיר".
את קידומו המקצועי של הפרויקט הענק ,הטילה
העירייה על משרד ניהול מוביל בראשותו של
מר ירון קמחי – לשעבר ראש מועצת תפן ויו"ר
ארגון הסוחרים בירושלים ,כאשר המשימה
שהוטלה על כתפיו כפולה :גם הטיפול השוטף
בהכנת והגשת התכניות ,אך לא פחות חשוב
 יצירת מגעים עם עסקים ומעסיקים ,לשםהבאתם לפארק התעשייה החדש.
בשנה האחרונה התקדם ב"ה הפרויקט מאוד,
התכניות נמצאות בשלבי אישור מתקדמים בידי
הרשויות הרלוונטיות ,ואף לאחר אישור גורמי
הצבא והדרגים המדיניים .החלום אפוא ,בדרכו
להפוך למציאות.
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ישנן ערים שבהן אין בכך כל חידוש ,אבל בעיר
בה כ 80%-מתושביה מקבלים הנחה בארנונה,
ושאינה מחזיקה באזורי תעשייה נרחבים סמוך
למרכז הארץ ,מדובר ללא ספק בהישג ראוי
להערכה.
גם הכנסות הארנונה שכן משולמות  -הינן
מהנמוכות ביותר בארץ .בדיקה שפורסמה
לאחרונה גילתה ,כי ביתר עילית הינה בין
ארבע הערים הזולות ביותר בארנונה לתעשייה,
ומשמונת הערים הזולות ביותר בארץ בארנונה
למגורים.
אולם ההישג הגדול ביותר איננו היעדר הגירעון,
שהרי את זה ניתן בנקל להשיג ,באמצעות צמצום
השירותים ,מיעוט השקעות וסגירת הברזים
לציבור .המבחן הגדול ביותר של ביתר הינו ,כי
לא זו בלבד שהעיר הינה מאוזנת כלכלית ,ולא
זו בלבד שאין פגיעה בשירות לתושב ,אלא אף
ההשקעות וקצב הפיתוח בה גוברים מיום ליום.
כ 200-מיליון שקלים הינם התקציב השוטף של
העיר ,לכך מתווספים עוד כ 150-מיליון שקלים

נוספים של תב"רים – תקציבים בלתי רגילים,
המגיעים ממקורות ממשלתיים בד"כ ,אותם
מגייסת העירייה לצרכי השקעות שונות בעיר.
הסוד המקצועי הוא ,אומר רה"ע ,הוא בסייעתא
דשמיא בבחירת אנשי מקצוע נטו ,ללא שום
שיקול צדדי נוסף ,ומתן גיבוי לטיפול מקצועי נכון.
"כשעסק מתנהל נכון ,עם סדר ,תכנון מוקדם,
וחלוקת תפקידים מוגדרת ,אז כל הכול דופק כמו
מכונה משומנת .על כך חייבים כולנו הכרת הטוב
גדולה למחזיק תיק כספים מ"מ רה"ע ה"ה יצחק
רביץ ,וליו"ר ועדת כספים ומחזיק תיק מנגנון
ה"ה מנדי שוורץ ,שפועלים במקצועיות רבה,.
וכן למנכ"ל העירייה ה"ה יהודה שפיצר ולגזבר
העירייה מר משה עמדי.
במהלך השנה הקרובה כבר אושרו לביצוע ברחבי
העיר שורה של פרויקטים גדולים ,מבצע רחובות,
סלילת כבישי העיר מחדש ,בניית שורה של
כיכרות חדשות ,ועוד .גם הם יבוצעו ,מבטיחים
בעירייה ,ללא פריצת מסגרת התקציב המסודרת
שאושרה בתחילת השנה.
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שנת הכספים  2016הייתה השנה השלישית ברציפות אותה סיימה עיריית
ביתר עילית באיזון תקציבי מוחלט ,עם אישור תקציב עירייה מסודר במועד.
זו כבר לא הצלחה חד פעמית ,אלא חלק מהנורמה של העירייה
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אם הייתה תחרות בעיריית ביתר עילית מיהו הגוף העירוני החזק ,המקצועי
והמהיר ביותר ,ללא ספק הייתה זוכה בתואר החל"פ  -החברה לפיתוח ביתר
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החברה הכלכלית העירונית ,אותה מנהל
במקצועיות רבה ר' דוד מינצברג ,הינה זרוע
הבנייה המקצועית של העירייה .במיומנות
ובמקצועיות שאין שני לה ,היא מוציאה אל הפועל
בזה אחר זה ,בזריזות חסרת תקדים ,פרויקטים
אדירים של תכנון ובינוי.
הזריזות והמקצועיות ,הם הדגל שלה .לעיתים ,הם
מספרים ,עוד לא עוברות  48שעות מאז שגורם
ממשלתי אישר תקציב למבנה כלשהוא ,ועד
שהבקשה המסודרת כולל סקיצה נוחתת על
שולחנו.
החל"פ אחראית למעשה על הבינוי של העיר.
תלמודי תורה ,בתי ספר ,גנים ,מעונות יום ,חדר
הכושר של העירייה הכולל רעיון ייחודי של
רה"ע  -מקווה ,שנבנה ומתופעל על ידה ,ועוד

שורה ארוכה של פרויקטים משמעותיים ,עליהם
תפארתה של עיריית ביתר.
יכולתה של העירייה לבצע בעצמה פרויקטים
בסדרי גודל משמעותיים ,נשענת על מקצועיותה
של החברה הכלכלית .היכולת והניסיון שרכשה,
צברו הערכה רבה בקרב משרדי הממשלה,
הקבלנים ובעלי המקצוע.
גם כעת ,בין הבנייה השוטפת של בתי הספר והגנים
לקראת שנת הלימודים הבעל"ט ,בונה החברה
הכלכלית מתנ"ס החדש בגבעה ב' ,ספריה נוספת
בשכונת התמר ,וחמש כיכרות חדשות ויפיפיות
שכבר אושרו ותכנונן נמצא בשלבים מתקדמים.
ומה הלאה? "היד עוד נטויה" זה מושג שהומצא
כנראה עבור החל"פ.
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גם בעיר "חדשה" ,שחלפו "רק" כ 30-שנים מאז הקמתה ,יש צורך לעיתים לעשות
'אוברול' לרחובות .איך עושים זאת? תתארו לעצמכם ,שכל עובדי העירייה
מהמחלקות הרלוונטיות ,היו מתלבשים בשבוע אחד על רחוב מסוים ומטפלים בו
ביסודיות מ-א' ועד ת' .זה בדיוק מה שקרה בביתר עילית > וגם :מי זה "ביתרצ'יק"?
לא רק בבית פנימה .אחת לכמה שנים ,צריכים
אוברול כללי .גם הרחוב זקוק לזה ,לפחות אם
נחושים לשמור על חזות עיר ברמה גבוהה .בביתר
החליטו בדיוק בגלל על מבצע שדרוג רחובות
העיר ,קוראים לזה מבצע 'יופי של עיר' .הוא
מבוצע בעלות מיליוני שקלים ,מתחיל בגבעה א'
הוותיקה יותר ,ממשיך לגבעה ב'.
במסגרת המבצע "מתלבשים" עובדי העירייה
בראשות מנהל אגף שפ"ע יוסי יונה ,על רחוב
אחד בעיר בכל פעם ,ומבצעים בו 'אוברול' כללי
לשדרוג מקיף ,במסגרתו מטופלים ביסודיות
מדרכות ,בורות ,גדרות ,מתקני משחקים ,עצים
וגינות ,החלפת ארונות סעף לחדשים ועוד.
בסיום העבודה בכל רחוב ,מסיירים במקום ראש
העיר רובינשטיין ,מחזיק תיק שפ"ע יעקי הרשקופ,

וצוותי העירייה במקום ויבדקו את התוצאה ,עד
לקבלת תוצאה ברמה גבוהה.
דבר נוסף שמקבלים התושבים במסגרת העבודות,
הינם שלטים חדשים עם שם הרחוב ומספר הבית
שיותקנו ע"י עובדי העירייה בכל בניין בעיר.
לצורך כך הזמינה העירייה קרוב לאלף שלטים
חדשים .השילוט הזה ,מסבירים בעירייה ,חשוב
לא רק למקרי הצלת חיים ומאפשר איתור הבית
במהירות ,אלא גם נראה חיצונית מהודר ,ומאפשר
אחידות בין הבניינים בעיר.
את המבצע מלווה הדמותג "ביתרצי'ק" ,דמות
ציורית מיוחדת ,שנוצרה לרגל המבצע ,המבטאת
את שלל הפעולות שעושים עובדי העירייה,
ונועדה להביא לידי ביטוי את ערכי ההשקעה
בחזות העיר והחשיבות בשמירה עליה.

ביתר עילית הינה העיר הגדולה ביותר בחבל יהודה,
גדולה פי כמה מכל יישוב אחר באזור .בירת גוש עציון
הגודל במקרה הזה ,איננו רק מספר תושבים,
אלא גם פיתוח כלכלי מסיבי ,כמו למשל מרכזים
מסחריים גדולים בכל שכונה ,מה שהציב את ביתר
כמטרופולין מסחרי אזורי ,מרכז לעריכת קניות,
פתיחת עסקים ,ומתן שירותים מוניציפאליים
וממשלתיים רבים.
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כמות המרכזים המסחריים של ביתר ,שלל
הרשתות הגדולות והזולות שפתחו בעיר מרכזים,
לצד שפע החנויות והעסקים ,אולמות השמחה
שנפתחו לאחרונה ,מבססים את מעמדה של ביתר
כבירה האזורית של גוש עציון וחבל יהודה.
לצד שירותי המסחר ,ניתן למצוא בביתר שירותים
חיוניים נוספים ,כמו סניף גדול ומרווח ללשכת
התעסוקה ,סניפי בנקים רבים ,שלוחת משרד

הפנים בבניין העירייה ,ביטוח לאומי ,עמדות
ממשל זמין לשירות עצמי ,מספר סניפי דואר ועוד.
היותה של ביתר אבן שואבת אזורית ,מביאה
לעיר גורמים רבים המבקשים לפתוח בה עסקים
שונים ,ולחילופין ,כאלו המבקשים לגייס עובדים
מהאזור ,ועושים זאת בעיר .העירייה מעודדת את
המגמה הזו ,ומסייעת להביא לעיר עוד מוקדי
תעסוקה ופרנסה.
המשך גידולה הצפוי של ביתר ,יחד עם התקדמות
תכניות הקמת אזור התעשייה היער האנגלי,
יעצימו את מגמת ביסוסה של ביתר כמטרופולין
אזורי ,כזה שמחליף במקרים רבים את הביקור
בביתר כחלופה לנסיעה לירושלים.
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אגף הביטחון של ביתר עבר בשנה האחרונה
שדרוג משמעותי .צי ניידות הסיור התחדש
ברכבים חדשים עם אמצעים שונים ,המאבטחים
העירוניים עברו הכשרה משמעותית ומקצועית
יותר ,כולל ציוד חדש .גם כיתת הכוננות גדלה
והתחדשה ,הכל תוך הקפדה גדולה יותר על
נהלים ומקצועיות ,עם צוות מיוחד שעמל על
תחזוקת הגדרות ,ובעיקר  -מאמץ בלתי פוסק של
מחזיק תיק ביטחון וחבר הנהלת העיר ה"ה מיכאל
נקי ,יחד עם מנהל אגף הביטחון וקב"ט העירייה
דרור קורן ,להביא מאה אחוזים של מאמץ מקצועי
ותוצאות בהתאם.
הרבה אתגרים לאגף הביטחון ,בהם התמודדות
עם כמויות הפועלים הפלסטינים הנכנסים לעיר
מדי יום .כך נולדה לה סיירת הביטחון לאבטחת

פועלים .זו סובבת בין אתרי הבנייה ,בודקת
ומשגיחה .גם הצבא התלהב מהרעיון המקורי,
וכבר מבקש להעתיק אותו לערים אחרות.
חלק בלתי נפרד ממאמץ הביטחון ,הוא המוקד
העירוני .המוקד שודרג השנה בשורת מצלמות
חדשות נוספות ,בעיר ומחוצה לה ,ומנהל מעקב
רצוף ומתועד אחרי הנעשה .אבל לא רק בביטחון
עוסק המוקד .כל פניות הציבור השוטפות
מנותבות לעירייה דרך המוקד העירוני ,המפעיל
מערכת ממוחשבת מתקדמת לרישום הפניות
ומעקב אחרי ביצוע הטיפול.
המוקד הוא חלק ממרכז החירום העירוני ,אותו
אכלסו בשנה האחרונה גורמי ביטחון וחירום
נוספים ,ובמקום אמורים להיות מתקני חירום
והצלה נוספים למען התושבים.
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מסביב לשעון 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע 365 ,ימים בשנה ,אגף הביטחון העירוני
דרוך וניצב על משמרתו .לא תמיד התושבים יודעים ,לא תמיד הם שומעים .לפעמים
אירוע עובר בשקט ,בלי שהתושב בכלל מודע לדרמה שהתחוללה לה באישון ליל.
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ממלכת הילדים של ביתר עילית :פעם בשנה זה קורה – עיריית ביתר מקימה את "ביתרלנד"
– לונה פארק ענק המשמש במשך כמה ימים עשרות אלפים מילדי העיר ,להנאתם ולהנאת
הוריהם > כ 25,000-ילדים משתתפים בלונה-פארק > ומה המחיר? חינם! לילדי העיר

כבר כמה שנים זה קורה ,וילדי ביתר מתכוננים
לזה היטב :לונה פארק 'ביתרלנד' פותח את שעריו,
לקול צהלת עשרות אלפי הילדים ,שמגיעים
בהמוניהם ליהנות משלל המתקנים ,קרוב לבתים.
הלונה פארק הגדול שמופעל בביתר כבר כמה
שנים ,משודרג מדי שנה במספר ובסוגי המתקנים,
עם עשרות מתקנים שונים ,בהם – מתקנים
חשמליים כמו בלרינה ,סימולאטור ,ספינת
פיראטים ,לצד אופני קארטינג ,מתחם מתנפחים
ועוד ,כולל פתרונות לקטנטנים ,כך שהמקום
מספק פעילות והנאה לילדים מגיל  3ועד לגיל .14
למעלה מ 25,000-ילדים מגיעים מדי קיץ ל'ביתר
לנד' ,מספר עצום המדבר בעד עצמו .עבור
ילדי העיר מדובר בחגיגה הגדולה ביותר בשנה,
במסגרתה זוכים כל ילדי ביתר לכניסה לכל
המתקנים ,חינם  -ללא כל עלות.
גם המעטפת הנלווית של האירוע מושקעת לא

פחות .מוזיקה חסידית משובחת לאורך כל שעות
הפעילות ,שטחים נרחבים שמוצללים עבור
המשפחות הממתינות ,וכמובן גם הנגשת הלונה
פארק לילדים נכים ,שזוכים אף הם להשתתף
בחוויות וליהנות ככל הילדים האחרים.
ואם חם – אז דואגים גם לשתייה .במשך כל שעות
הפעילות הציבה העירייה במקום משאית שתייה
קרה שסיפקה פטל קר ,למותר לציין – גם זה
על חשבון העירייה .מדי יום נצרכו עשרות אלפי
כוסות שתיה.
עבור מאות ילדי משפחות החינוך המיוחד ,ילדים
בעלי נכויות ,כמו גם משפחות יתומים ואלמנות,
וילדי משפחות מתנדבי ארגוני ההצלה ,הקצתה
העירייה שעות נפרדות ומיוחדות ללא עומס.
"חייבים לראות כמה אושר היה נסוך על פניהם
של הילדים המיוחדים ,כדי להבין את השמחה
שהבאנו להם .זה היה מרגש עד דמעות" ,אמרו
בארגון המשפחות המיוחדות.

36-37
בורא עולם הוא מזווג הזיווגים .לא רק בין איש לאשתו .יש גם התאמות
אחרות  -למשל ,בין הילדים המיוחדים ,לבין המשפחות היקרות
והמיוחדות שבורא עולם הטיל על כתפיהן את המשימה לגדל אותם
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לא כל אדם מסוגל לכך ,לא כל משפחה יכולה
להתמודד עם הילדים המקסימים המיוחדים
הללו ,שנשמתם זוהרת באופן מיוחד .בורא עולם
בחר לו את המשפחות הללו ,עליהן הוא הטיל את
המשימה הכבדה.
והן עומדות בה .בחרדת קודש ,במסירות עצומה,
באחריות מסביב לשעון ,ותמיד בחיוך – גם אם
הקושי גורם לחריקת שיניים .שום דבר לא ישבור
אותן.
אנחנו בעירייה מקדישים פעילות מיוחדת
למשפחות המיוחדות הללו ,שמתמודדות
ועומדות בגבורה במשימה .גם לילדי המשפחות
הללו ,שגדלים עם מסירות בלתי נגמרת ,עם ויתור
הדדי ,ועם אחריות גדולה.

פורום ההורים המיוחדים 'ביננו' הפועל בשיתוף
פעולה הדוק עם לשכת ראש העיר ,תוך שיתוף
פעולה עם ארגונים נוספים ,מבצע יחד שורה של
פעילויות ייחודיות למשפחות הללו ,מקל מעליהן
במעט את העול העצום ,המונח על כתפיהן בכל
ימות השנה.
בין היתר מסייעת העירייה בקייטנות ,בפעילויות,
באירועים מושקעים המיועדים במיוחד למשפחות
הללו ,בקבלות קהל עם ראש העיר שמתמקדות
בצרכי המשפחות ,כמו למשל בהשגת אישורים
נדרשים שונים ,בזירוז ביצוע חניות נכים ,הנגשת
גני משחקים ,ביצוע פרסומים נדרשים ,אפילו
בזמני פעילות נפרדים בלונה פארק ביתר לנד.
ועד לפרטים הקטנים שניתן לסייע בהם.
עבורנו ,זו זכות!
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38-39

מי שעקב אחרי העיתונות החרדית בתקופה האחרונה ,לא יכול שלא להבחין
בסיקור הנרחב של שורת מעמדים תורניים שנערכו בעיר רק לאחרונה
אחד הבולטים שבהם שבהם היה מעמד 'חסיד
כהלכה' לציון סיום פרויקט החיבורים התורניים
הגדול שערכה העירייה ,בהשתתפות מרנן ורבנן
גדולי ישראל שליט"א
האירוע הזה ,הצטרף לאירועים קודמים שנערכו
בעיר לקהילות השונות' ,ועתה כתבו לכם' לציבור
הספרדי שהוביל סגרה"ע ה"ה יהודה עוביידי,
ואירועי 'התקבצו בני עלייה' ' -קרן ישראל',
מושקעים לציבור בני הישיבות הליטאיות שהוביל
מ"מ רה"ע ה"ה יצחק רביץ.
המוטו של כל אלו היא הקביעה ,כי עיריית ביתר
אינה רואה את תפקידה אך ורק בדאגה גשמית,
אלא גם בחלק התורני של העיר ,הליבה האמיתית
שלנו – ליבת התורה .ע"כ ,העשייה השוטפת
כוללת עריכת אירועים ופרויקטים לכבודה של
התורה ולומדיה.
כך זכו אברכים ובני ישיבות להתעטר בכתרה של
תורה ,לקבל כבוד ויקר על פרי עמלם וחידושיהם
בתורה הקדושה ,וגם לזכות בפרסים יקרי ערך

– כספיים ,כרטיסי טיסה לציוני גדולי החסידות
זיע"א ,ועוד.
"זכינו בס"ד למעמדים גדולים וקדושים של כבוד
התורה ,זוהי זכות גדולה לביתר עילית ,עיר של
תלמידי חכמים .זכינו גם שגדולי ישראל שליט"א
כיבדו את המעמדים ואת העיר בהשתתפותם",
אומר רה"ע" .לכל מגזר מגיע את האירועים שלו,
בייחודיות שלו לפי מנהגיו ,רבותיו והדגשיו.
בעז"ה ,נמשיך גם הלאה לפעול כהנה וכהנה,
במישור הרוחני והגשמי ,למען תושבי ביתר עילית,
ובמיוחד לייקר ולרומם את התורה ולומדיה".
הדאגה ללומדי התורה ,היא אחת מאבני היסוד של
הנהגת העירייה .כך מקלים על אברכים ומשפחות
ברוכות ילדים בבקשות ההנחה לארנונה ,תוך
ויתור על דרישות שהיו חובה בעבר ,פותחים
בשעות מיוחדות ,ומשגרים תזכורות לכל מי
שטרם הגיש את בקשת ההנחה .הנחת הארנונה
היא אולי הפסד של הכנסה כספית לעירייה ,אבל
הערך של כל לומד תורה ,טוב לנו מאלפי זהב
וכסף.
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אחד מתחומי העשייה החשובים בעיר ,נוגע למרכז הקהילתי .עד לפני כמה שנים ,המושג
"תרבות" בציבור החרדי היה שם של וואקום ,לא הייתה בנמצא תרבות מעבר לקייטנות הילדים
בחופש ,או מקסימום ספריה ,לאלו שמזלם שפר עליהם .יתר הדברים ,היו רק בסיפורים.
מני אז ועד הלום ,אירע מהפך אדיר .המתנ"ס
הקהילתי בביתר עילית המופעל באמצעות החברה
למתנ"סים ,יחד עם מחזיק תיק תרבות במועצת
העיר ה"ה יצחק דויד כהן ,מייצר בכל רגע היצע
מרשים של פעילות לציבור בכל הגילאים ,המאפשר
כמעט לכל תושב ליהנות משירותים מגוונים.
הדבר הנחשב ביותר ,הוא הספרייה העירונית.
למעלה מ 30,000-ספרים קיימים בה כיום ,יותר
מ 11,000-מנויים משתמשים בה תדיר .בימים אלו
נבנה מתחם חדש עבור הספירה ,שיחד עם רכישה
נוספת של ספרים ,תשדרג ותעצים עוד יותר את
החוויה החשובה הזו.
אחד המקומות הפעילים ושוקקי החיים במתנ"ס
הינה המשחקייה לגיל הרך ,המהווה מרכז משחק
וחוויה לילדים ,ומציעה מבחר חדרי פעילות
חווייתיים :חדר ג'מבורי ,חדר דמיון ,חדר דרמה
ומוזיקה ,משחקים דידקטיים ועוד ,כאשר הילד
נכנס לעולם קסום של הנאה ושחרור.
פינת חמד נוספת ומעניינת לא פחות הינה הפינה
הירוקה ,מרכז קסום של יצירה משחק וכולו סביב
הקונספט של קיימות ואיכות הסביבה ,הפועלת
מתוך תחושת שליחות ויעד לעורר אכפתיות
ומודעות לסביבה ולקהילה.
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מערך חוגי הילדים הוא אחד הדברים האטרקטיביים
ביותר ,עם מבחר חוגים מהנים ,בהם  -חוג קרמיקה,
נגרות ,אלקטרוניקה ,נושאי מדע שונים ,השלמות
לימודיות מענייניות ועוד.
אבל לא רק לילדים .קשר "רב דורי" מתקיים
במסגרת פרויקט בנות סמינר ,הכותבות סיפורי
חיים של קשישות ביחד עם הקשישה ,עם ליווי

מצוות בית הספר ובהתייעצות עו"ס לזקנה מאגף
הרווחה .בסוף הפרויקט הבנות מדפיסות את סיפור
החיים של הקשישה.
גם העולים זוכים ליחס מיוחד .במהלך השנה
הופעלו עשרות תכניות גיבוש ,הרצאות ואירועים
חברתיים לקבוצות העולים השונות המרכיבות את
הפסיפס העירוני הכולל – קהילת דוברי אנגלית,
קהילת דוברי צרפתית ,דוברי רוסית ודוברי
ספרדית.
המתנ"ס גם מפעיל מדרשה לגמלאים ,הנותנת
מענה לאוכלוסיית הנשים  ,50+עם תכנים כמו
שעורי קודש ,שיעורי העשרה ,תכניות מגוונות,
מצגות ,מסיבות ושיעורי התעמלות.
עבור הנשים הצעירות יותר ,העסוקות יום וליל
בסוגיות גידול הילדים ,מפעיל המתנ"ס "קו פתוח",
לשאלות בנושאים שונים ,כמו הרגלי אכילה ושינה,
קצב התפתחות ,עמידה והליכה ,גמילה ,תקשורת,
הסתגלות ועוד .אלו ,מגיעים לצד הרצאות בנושאי
חינוך והעשרה  -אינטליגנציה רגשית בילדים,
שלום בית ,אקטואליה ועוד.
ואי אפשר בלי דאגה לניצולי השואה :עשרים כאלו
ישנם בעיר ,והמתנ"ס מקיים פרויקט התנדבות
שייתן מענה לעשרים הקשישים ניצולי שואה
בודדים המודרים מבחינה חברתית וקהילתית.
ממיפוי קהילתי שנערך בעיר עולה ,כי קשישים
ניצולי שואה השוהים שעות רבות בבית חלקם
סיעודיים ללא חברה ,ללא משפחה וללא מערכת
תמיכה .מטרות הפרויקט הינם למנוע מהם את
הבדידות ולהקל במעט את הקושי הרובץ עליהם
ממילא.
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הבנת השאלה ,היא חצי הדרך לתשובה .הכלל הזה תקף מסתבר ,גם בשאלות חינוכיות.
חיפוש הבעיה ,הבנתה והאפיון מקצועי שלה ,זוהי חצי הדרך למציאת הפתרון
סוגיות החינוך השונות הן אתגר קשה בדורנו
רווי הפיתויים .אין פתרון קסם לעניין ,אין תרופה
שלוקחים אותה שבוע והכל עובר .אין גם דרך
טיפול אחת שמתאימה ,מוסכמת ופועלת על
כולם.
הפתרון הנכון הוא משולב .כל בעיה לפי הפתרון
שלה ,כאשר הטיפול בנושא נמצא בראש סדר
העדיפויות של העירייה ,עם עשייה מדהימה
ותקציבי עתק.
מי שמחזיק את תיק רווחה ונוער בעירייה הוא
סגרה"ע ה"ה יהודה עוביידי ,שמשקיע מסביב
לשעון את כל מרצו בעשייה למען הנוער.
כדי לנווט כל נער ונערה למקום המתאים להם,
הקימה העירייה סוג של חדר מיון חינוכי ,שמאבחן
ומספק התאמה מדוקדקת .בראש המערך עומד
הרב יוסף בן יצחק.
משם הם ממשיכים למסגרות חינוך ייחודיות
שהקימה העירייה .מסגרות חוץ בית ספריות לצד
מסגרות בית ספריות ,מסגרות לנערים צעירים
שמגיעים אחרי שעות הת"ת לפעילות מעשירה,
עם צוות שמטפל בהם אינדיבידואלית ,מסגרות
לבחורים בישיבות שסובלים מקשיים שונים ,וגם

מסגרות לנערים בקצה הרצף החינוכי ,עבורם
הוקם מרכז גדול ומיוחד שמקדם אותם מאוד.
אבל עם כל הכבוד לטיפול בבעיה לאחר שפרצה,
העשייה החינוכית צריכה להתחיל בשלב מוקדם
הרבה יותר – בהדרכה חינוכית הולמת להורים,
לשם מניעת הבעיות בטרם פרצו.
לשם כך מקיימת העירייה מערך גדול של הדרכה
חינוכית להורים ,באמצעות טובי המומחים.
כך למשל נערכו בעיר ע"י העירייה בשיתוף
ארגון ערכים  -מספר ערבי הדרכה וכן סמינרים
מסובסדים להורים ,בהם קיבלו כלים חינוכיים
המתאימים לאתגרי הדור.
גם לציבור החסידי נפתח מרכז חינוכי מיוחד,
בשיתוף עם ארגון 'פלא יועץ' ,וכן לציבור הליטאי
ע"י ארגון 'לב שומע' ,אלו מספקים טיפול פרטני,
ייעוץ חינוכי ,מוקד טלפוני ,ושלל מענים מקצועיים
לנושא הנוער.
"יגעת ומצאת תאמין" .העשייה הכבירה בתחום
כבר נותנת פירות יפים ,שכבר רואים אותם
בנתונים השוטפים .אנו נמשיך בכל הכח במאמץ,
והיד עוד נטויה למהפכה חינוכית שתהווה מודל
טיפול ליתר הרשויות החרדיות בארץ.

ר
גי
ו
שו
רגי רגי ת,
שו שו
ת

44-45

ת .ה,
לה מו יל
כו ל חל
י ש ה
כונה חות כונ ום לא יוע חן
נ פ י נ גר א וס מב ת
ת ש ת ל ם ,ל ה לק
ו מ ל ק
עיל יל ת ב א ר פלי טיפו כך .מח נו
י
פ להצ לו ה ל מטו מ ם ל של ת ,ה ים
עי וי ל יק קי ה י פל
פ עש ים רח קו כונ רד טו
זק לה הז נ ר ח המ
ת
נ גם אלו לו בעי פר
כ פעי ה מס
ל רווח וא
אפ

ה א
ת-
רוו גף
חה

אחד הנושאים הרגישים ביותר בכל רשות מקומית ,על אחת כמה
וכמה בעיר חרדית ,היא פעילות אגף הרווחה
פעילות נכונה יכולה להציל משפחות שלמות.
פעילות בלתי נכונה חלילה ,עשויה לא רק
לגרום נזקים למטופלים ,אלא גם להרחיק
מטיפול וסיוע כאלו הזקוקים לכך .המבחן
לפעילות נכונה של מחלקת רווחה בעיר
חרדית ,הינו אפוא מספר המטופלים.
באגף הרווחה בביתר עילית מטופלות נכון
לשנת  – 2017סך של  1786משפחות .המספר
הגבוה הזה יחסית ,נובע גם מהעובדה שביתר
עילית נמצאת במדד סוציו-אקונומי הנמוך
ביותר ,אבל לא פחות מכך ,המספר הזה מלמד
על האמון הרב שרוחשים התושבים בעיר
לצוות האגף ולפעילות המקצועית המתבצעת
בו ברגישות רבה.
בכדי להתאים לעיר חרדית את פעילות האגף
העוסק בדברים הרגישים ביותר ,מלווה את
פעילות האגף ועדת רבנים ,בראשות הגאון
הרב אברהם שטיגליץ שליט"א ,שמנחה
ומתאים את הפעילות לאופייה החרדי של
העיר.
מגוון הגילאים בהם מטפל האגף הוא רחב,
החל מתינוקים ועד לישישים .גם מגוון
הבעיות נרחב .בעיות במשפחה ,נוער ,ילדים,

בעיות חינוכיות ובעיות תפקודיות .אין ספור
של מקרים שונים .כל אחד מהם הוא עולם
ומלואו.
בשנים האחרונות התפתחה פעילות האגף
באופן מואץ ,תוך בניית מודל פעילות של
קהילה מקצועית הפועלת מתוך סיוע הדדי,
אחדות ,מעורבות ושיתוף כלל התושבים,
בהקפדה רבה על יחסים טובים ,סיוע לזולת,
אמפתיה ,מקצועיות ,מסירות ,אחריות אישית,
וחדשנות.
התוצאה הברוכה של הפעילות הזו ,הינה
העובדה שתושבי העיר רואים במחלקה
כתובת לפניה בעת הצורך .הם אינם חוששים
משיתוף פעולה עם המחלקה ,להיפך – הם
מבקשים את סיוע המחלקה.
תכנית העבודה של המחלקה לטווח הקרוב
מכילה בתוכה התעצמות משמעותית של
האגף ,כולל גידול במספר התקנים של
הפסיכולוגים והעובדים סוציאליים ,הגברת
השתלמויות מקצועיות לאנשי חינוך ,ע"מ
לצייד אותם ביכולות טיפול ואבחון ,והגדלת
מערך ההדרכות לציבור הרחב.
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ערב חג ,בית של אלמנה או אלמן ,שליח
דופק בדלת ,בידו מעטפה ,בתוכה משהו
שיעזור לעבור את החג בשמחה .שם
השולח :ביתר פמילי.
'ביתר פמילי' היא קרן צדקה עירונית
שנוסדה ע"י ראש העיר מאיר רובינשטיין.
היא פעילה במספר נושאים ,כולם בתחומי
החברה והרווחה  -עזרה לנזקקים ,תווי
קנייה ,תלושי מזון ,קמחא דפסחא ,טיפולי
שיניים מסובסדים ,ועוד ועוד.

את הזכות להיות מהשלוחים הללו .אנו
מנצלים את הזכות הזו בכל חג או מועד,
בכל פעם שבבתים אחרים דולקים האורות
והשמחה בלבבות ,אנו דואגים לחמם את
הלב גם בבתים הללו .וזה לא יהיה תלוש
קר לבד ,תמיד זה יגיע יחד עם מכתב אישי
חם נלווה.
הם לא צריכים להגיע ,לבקש ולעמוד
בתור .השליח של ביתר פמילי יגיע אליהם
הביתה ,הם יקבלו גם בלי שעלה על דעתם
לבקש .כנ"ל באירועים שעושה העירייה,
הם יקבלו כרטיסים חינם.

הרבה משפחות מתושבי ביתר זוכות לעזרה
וסיוע ,אולם בסדר העדיפויות הגבוה ביותר
של 'ביתר פמילי' נמצאים יתומים ,אלמנות
ואלמנים .אלו ,כבר רגילים לקבל ,גם בלי
שיבקשו ,עזרה וסיוע שוטף.

כי עבורנו ,זו זכות להיות שליחיו של בורא
עולם.

הרבה שלוחים למקום ,והקב"ה שהוא אבי
יתומים ודיין אלמנות ,נתן בידי ביתר פמילי
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יו"ל ע"י מחלקת דוברות
כתיבה ועריכה :משה גלסנר

של

עיצוב גרפי :גילי כהן

