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כבר מתקופת יעקב אבינו אשר חלם 
הזה,  במקום  המפורסם  חלומו  את 
ולהבנות,  לבנות  ממשיכים  אנחנו 

להפוך את החלום למציאות. 

ממשיכים לשלב בין תורה לעבודה, 
את ולפתח  הארץ  את   ליישב 
בית-אל בתחומי החינוך והקהילה, 

התרבות והחברה.

המונחת  האסטרטגית  התוכנית 
תראה  כיצד  משרטטת  לפניכם 
 בית-אל בחמש השנים הקרובות. 

היא נבנתה על ידי מנהלי מחלקות 
ארוך  תהליך  לאחר  המועצה 
תוכניות  נגזור  וממנה  ומשמעותי 

עבודה לכל שנה.

אנחנו  הקרובות  השנים  בחמש 
שואפים לקחת את בית-אל צעד 
גדול,  ליישוב  בדרך  קדימה,  נוסף 
יישוב  בנימין.  בירת  ומבוסס,  חזק 
ארציות  בתשתיות  עשיר  עירוני 
פריחה  חדשות,  שכונות  ורוחניות, 
חיים,  איכות  עם  מקום  ותרבות. 

מקום של התושבים ולמענם.

שי אלון

בס"ד



בין תורה  כי דרך השילוב  אנו בבית-אל מאמינים 

כבירת  בית-אל  של  מקומה  את  נבסס  ועבודה 

החברה,  החינוך,  בתחומי  מצוינות  וכמוקד  בנימין 

שמובאת  האסטרטגית  התוכנית  וקהילה.  תורה 

במטרה  משותף  עבודה  בתהליך  נבנתה  להלן 

את  ידינו  במו  ליצור  למציאות,  חלומות  להפוך 

קהילתי  עירוני  במודל  יישוב  ולבנות  שלנו  העתיד 

בו  ולגדל  לגדול  איכותי  מקום  שיהווה  לתפארת 

ומעשירה.  מפתחת  בטוחה,  בסביבה  משפחה 

התכנית מבוססת על יעדים מתחום החינוך, הרוח, 

החברה, הכלכלה, התשתיות, הפיתוח והתיירות. 

בית-אל יוצאת לדרך על מנת להגשים את החלום 

הזה.

בית-אל

שמתגשם

01



המשפחתי  החוסן  לפיתוח  ופועלת  ולקהילות  למשפחות  לפרטים,  מענה  נותנת  בית-אל 

והקהילתי. מענה הולם ניתן לאוכלוסיות השונות תוך שילוב סינרגי של כל מרכיבי הקהילה 

למרקם חיים המבוסס על סובלנות, שיתופיות ורוח של אחדות.

יזכו  המשפחות  מרכזית.  עדיפות  ויקבל  הקהילה  ליבת  הוא  המשפחתי  התא  של  החוסן 

מקום לגדול בו עם

בהתמודדות  לסיוע  וטיפול  ייעוץ  הדרכה,  בשירותי 

תכנית  כולל  המשתנים,  המשפחתיים  הצרכים  לפי 

מניעה והעשרה בתחומים משפחתיים. כמו כן, יורחבו 

בסיכון  ולאוכלוסיות  מיוחדים  צרכים  לבעלי  המענים 

כנדבך חשוב בחוסן הקהילתי. 

ותתפתח סביב פסיפס של קהילות  בית-אל תמשיך 

המנהיגות  בשנייה.  אחת  שמשתלבות  אוטונומיות 

בין  לשילוב  ותפעל  תתחזק  הקיימת  הקהילתית 

מנהיגים ותיקים לחדשים. על מנת לבסס את החיבור 

מרכז  של  פעילותו  את  נרחיב  ובתוכן,  הקהילות  בין 

הגישור להרחבת השפה המשותפת בקהילה.
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ּה  ם ֹאָת֖ ֶשׂ ַוָיּ֥ יו  ָת֔ ֲאֹשׁ ם ְמַרֽ ֣ ר־ָשׂ ֶב֙ן ֲאֶשׁ ח ֶאת־ָהֶא֙ ַוִיַּקּ֤ ֶקר  ֹבּ֗ ַבּ ב  ַיֲעֹק֜ ם  ֵכּ֨ "ַוַיְּשׁ
ית־ֵא֑ל" ֽ ֥קֹום ַה֖הּוא ֵבּ ם־ַהָמּ א ֶאת־ֵשֽׁ ּה. ַוִיְּקָר֛ ֶמן ַעל־ֹראָשֽׁ ֖ ק ֶשׁ ָב֑ה ַוִיֹּצ֥ ַמֵצּ

בית-אל היא פסיפס של קהילות שהן אבן אחת בעלת חוסן 

היהודית  ולתרבותה  ישראל  למורשת  מחוברת  ורוחני,  ערכי 

אותו  ותעצים  הזה  החוסן  את  תפתח  בית-אל  וההיסטורית. 

בשנים הקרובות באמצעות מספר אבני יסוד: שילוב קהילות 

וחיזוק קהילות מוחלשות, הנגשת שירותי דת מקוונים, שדרוג 

דגש  יינתן  כן,  כמו  הדת.  מוסדות  של  הפיזיות  התשתיות 

לחיזוק התרבות התורנית והחיבור לדת בראיה רב דורית, תוך 

הסתכלות על שימור הדור הצעיר והקמת בית מדרש חברתי 

תורני לוותיקים.

מעמיקים
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בית-אל תבטיח את איכות החיים של אזרחים ותיקים בקהילה תוך 

מקומות  ויצירת  הקהילה  חיי  של  הפעיל  החיים  במרקם  שילובם 

התכנסות דוגמת בית גיל הזהב ומרכז יום.

בבית-אל 2025 יפעל דיור מוגן לאוכלוסיית הגיל השלישי שתאמץ 

גני ילדים אשר פועלים בסביבתם. לצד זאת, יופעל מרכז יום אזורי 

יפעל  ובנימין אשר  מבית-אל  לאוכלוסייה המתאימה  נפש  לתשושי 

חמישה ימים בשבוע ויספק פעילויות ושירותי הזנה, העשרה וטיפול. 

יפעל באינטראקציה עם  - כל תחום הגיל השלישי  כתפיסת עולם 

שכבות הגיל השונות בפעילויות משותפות.

נותנים כבוד 
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של בנימין
קידום חינוך למצוינות לאורך כל רצף החיים הוא ערך 

מרכזי בבית-אל. 

בוגרי מערכת החינוך בבית-אל יבלטו ברמתם הערכית 

והאקדמית וישתלבו בהצלחה בתפקידי מפתח משפיעים 

יהיו  וההכשרה  הלימוד  מוסדות  הישראלית.  בחברה 

תלמידים  אליהם  וימשכו  הארצית  ברמה  מהמובילים 

ולומדים מכל האזור. בחמש השנים הקרובות בית-אל 

תפעל להגיע ליעד של למעלה מ 95% מסיימי בגרות.

טכנולוגית  מבחינה  הספר  בתי  את  תשדרג  בית-אל 

ופיזית ותציב יעד של חדשנות פדגוגית וסביבת לימודים 

מתקדמת במערכת החינוך המקומית. לצד אלה, יוקם 

מרכז הכשרה ותעסוקה שיכלול פיתוח קריירה, הסבה 

מקצועית וקורסים לתואר אקדמי.



נוער בית-אל הוא העתיד שלנו ומהווה מרכיב משמעותי 

לנוער  תכנית  תקדם  בית-אל  הישוב.  של  בחוסן 

שתתבסס על ארבעה עקרונות: חוסן – בית-אל תיתן 

אישיות,  ומצוקות  לצרכים  ורוחני  חברתי  רגשי,  מענה 

הנובעות  למצוקות  ומענה  ולימודיות  משפחתיות 

ממשברי זהות חברתיים ורוחניים. בית-אל תפתח חוסן 

על ידי מערך של משפחות מאמצות, הקמת בית מדרש 

מיומנויות  לפיתוח  וקבוצות  זהות  והעמקת  לבירור 

יוקם מרכז ליזמות  נוער – בבית-אל  יזמות  חברתיות. 

לליווי  מנטורים  של  מערך  ולצידו  וטכנולוגית  חברתית 

יזמות של הנוער. שותפים למנהיגות – הנוער בבית-אל 

שותף בפרויקטים וביוזמות של הקהילה. שיתוף הנוער 

לפרויקטים  גם  יעמיק  והכללית  הקהילתית  במנהיגות 

את  ויחזק  יותר  גדולה  אחריות  לנוער  יעניק  חדשים, 

מוסיקה  תרבות,  לנוער.  הבוגרת  הקהילה  בין  הקשר 

ופיתוח אישי – בית-אל תעודד בני ובנות נוער ליצירת 

מוסיקה ותרבות מקומית.

נוער בית-אל
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בבית-אל מתקיימים חיי תרבות שוקקים לאורך כל השנה 

אשר מושכים אליהם קהל רב מבית-אל והסביבה. במהלך 

השנים הקרובות, בית-אל תרחיב את הפעילות הזו ותשיק 

אירועי התרבות  'פסטיבל ארבע העונות' שימסד את  את 

לאורך כל השנה ברוח צביון המקום. כחלק מפיתוח פעילות 

שימשוך  בבית-אל  תרבות  היכל  יוקם  ביישוב,  התרבות 

הקיץ  לאירועי  גדול  אמפיתיאטרון  מהאזור,  תושבים  אליו 

ויום העצמאות. בית-אל תמותג כמקום אטרקטיבי לקיום 

כנסים גדולים שיתקיימו סביב מועדים וחגים.

אזורי

הדמיית היכל התרבות

07
הדמיית היכל התרבות



בית-אל תהיה ישוב קהילתי עירוני מוביל המציע חוויה אורבנית 

ייחודית המתבטאת באיכות חיים גבוהה, בסביבה בה שלובים 

זאת  כל  ותעסוקה.  לימודים  וקהילה,  ציבור  שרותי  מגורים, 

בסביבה עשירה, ירוקה, מטופחת, בטוחה ומונגשת. בית-אל 

נמצאת בתנופת פיתוח גדולה והוספת שכונות, כך שבשנת 

צעירות  בשכונות  תושבים   10,000 כ-  בבית-אל  יחיו   2025

במספר  הצפוי  הגידול  בשל  מפתוחות.  תשתיות  ובעלות 

תחבורה  תשתיות  של  בחשיבותן  ההכרה  ומתוך  התושבים 

הולמות ליישוב וממנו בית-אל תמשיך לפעול לשדרוג מערך 

הכבישים באזור באופן משמעותי. עד שנת 2025 יורחב כביש 

הגישה לבית-אל )466( לכביש דו מסלולי לכל כיוון, אשר יתן 

מענה ביטחוני ובטיחותי. בנוסף, בעשור הקרוב יסלל כביש 

גישה נוסף ליישוב שיתחבר לכביש 60.
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בית-אל 2025 תציע מרחבים ציבוריים ירוקים, עשירים, 

יעלה  הציבורי  המרחב  פיתוח  ומורשת.  טבע  המשלבים 

את רמת איכות החיים, יגביר את תחושת השייכות וייתן 

שבילי  בית-אל.  בתוך  פעילויות  של  רחב  למגוון  מענה 

גינות  ירוקים, גני משחקים, פינות ישיבה,  טבע, מרחבים 

ייעשה  פיתוח המרחב הציבורי  ועוד.  תבלינים קהילתיות 

התושבים  לצורכי  המענה  והתאמת  הציבור  שיתוף  תוך 

בצורה המיטבית.

כל המבנים הציבוריים ייבנו או יוסבו למבנים חוסכי אנרגיה 

ומפחיתי פליטת גזי חממה.

צובעים את העתיד



ושמירה על  בית-אל 2025 תשים דגש לבריאות הקהילה 

מתקדם  קלאב  קאנטרי  יוקם  ביישוב  בריא.  חיים  אורח 

ספורט  חיי  יתקיימו  כושר,  וחדר  שחיה  בריכת  שיכלול 

ואופניים  הליכה  עשירים באמצעות מתקני ספורט, שבילי 

אשר יוקמו במרחב הציבורי. תוקם 'אגודת ספורט' שתכלול 

במסגרת  שיפעלו  הגילאים  מכל  פעילות  ספורט  קבוצות 

טורנירים ואירועי ספורט אזוריים.
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בית-אל פועלת כל העת על מנת לחזק את תחושת הביטחון של 

התושבים ולהגדיל את מרכיבי הביטחון בשטח המועצה. עד שנת 

2025 בית-אל תאובטח על פי תפיסת שלוש הטבעות:

טבעת מרכיבים טכנולוגיים, דוגמת מצלמות חכמות, חיישני תנועה, 

גדר מתריעה ורחפנים. טבעת אנושית הכוללת סייר, תצפיות וש"ג. 

טבעת מכשול פיזי דוגמת גדר וכדומה.

כמו כן, בית-אל תמשיך בפרויקט החלפת התאורה לתאורת לדים. 

החדשות.  השכונות  את  גם  ויכלול  יועתק  לישוב  הכניסה  שער 

בנוסף, יוקם מרכז הפעלה חדשני שיהווה מוקד שליטה ובקרה על 

כל הנעשה בגזרה בעזרת אמצעים מתקדמים וחדשניים.

שומרים על 
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הדמיית מרכז מסחרי ומבנה מועצה

שתביא  חזקה  כלכלית  תשתית  ליצור  פועלת  בית-אל 

היישוב  ברמת  כלכלי  ושגשוג  פיננסית  איתנות  להשגת 

לתושבים  שירותים  לפתח  שתאפשר  התושב,  וברמת 

ולמנף את בית-אל.  

חיי  תפתח  וחברתיות,  כלכליות  יוזמות  תקדם  בית-אל 

הקטנים,  העסקים  את  תחזק  תוססים,  ותיירות  מסחר 

כן,  כמו  המקומית.  העסקים  קהילת  את  ותבסס  תרחיב 

אליהם  שימשכו  וחדשים  קיימים  תעשיה  אזורי  תפתח 

תעשיות היי-טק ותעשיה כבדה.

הפעילות  תורחב  וכן  משגשגת  כלכלית  חברה  תוקם 

משאבים  לגיוס  כמנוף  שיפעל  בית-אל'  'ידידי  ארגון  של 

הישוב  בפיתוח  והעולם שיתמכו  ומשקיעים מרחבי הארץ 

שונים בתחומי הקהילה, החברה, המסחר  מיזמים  ויקדמו 

והתעשיה.

כלכלה מקומית



ומהווה  והתנ"ך  מימי המקרא  מורשת  הינה אתר  בית-אל 

היא  והעולמית.  הארצית  התיירות  במפת  מרכזי  מקום 

מושכת אליה עשרות אלפי מבקרים ותיירים רבים שפוקדים 

היהודית  במורשת  רוחנית  משמעות  בעל  כאתר  אותה 

וביקור  רוחני"  "מסע  יעבור  בבית-אל  המבקר  והנוצרית. 

חווייתי במגוון אתרים: 'חלום יעקב', מרכז מבקרים חדשני, 

קפה  בתי  סדנאות,  גלריות,  פתוח,  מוזיאון  ארכיאולוגי,  גן 

ואתרי טבע.

קום עלה

הדמיית מרכז מבקרים
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 "גדולים החולמים חלומות 
 והופכים חלומות למציאות. 

גדולים העוסקים במעשים קטנים 
והופכים את המעשים לגדולים."

הרב משה צבי נריה
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