החזון שלנו
מנקים את ראשון לציון!
בוחרים בדרך חדשה

דרך חדשה במנהל תקין
הולכים ישר .מגיעים רחוק.
•מלחמה ללא פשרות בשחיתות עירונית ושלטונית
•שקיפות ציבורית ותקציבית
•דאגה והגנה על כל תושב ועובד
•שינוי סדרי עדיפויות והפחתת הבזבוזים בעירייה
•בלי העדפות .בלי קומבינות .ישר!

דרך חדשה בחינוך
מחדשים את החינוך
•חינוך חווייתי ,מסקרן ומכיל ,המותאם למאה ה21 -
•תמריצים למורים טובים והקמת מרכזי למידה והכשרה
•הפחתת מספר התלמידים לכל מורה
•חינוך ברמה פרטית במערכת הציבורית :העשרה לכל ילד
•שעורים פרטיים לתלמידים במרכזים עירוניים באמצעות סטודנטים
•קידום אקדמיה לנוער וחוגי נוער שוחר מדע ותרבות אימון אישי לכל נער ונערה
להצלחה ומנהיגות
•פתיחת בית ספר לאומנות ראשון בעיר ושדרוג החינוך הטכנולוגי

דרך חדשה לילדים ולהורים
מקלים את הנטל על ההורים
•מעונות  ,צהרונים וקייטנות במשק סגור והפחתת עלויות לטובת ההורים הצעירים.
•חוג חינם לכל ילד בבתי הספר
•שיפור נגישות לטיפות חלב
•עמדות החתלה והנקה במרחבים ציבוריים כחלק מסדר היום העירוני
•היצע של תרבות פנאי איכותית לילדים והורים בעיר
•קיצור החופשות וסבסוד עלויות לרווחת ההורים
•מפסיקים את חליבת השיעורים הפרטיים -ועוזרים לילדים במחיר מופחת

דרך חדשה בסביבה
מטפלים במפגעי הסביבה ולטובת החיות
•הרחקת אנטנות סלולריות מבתי תושבים ,גני ילדים ובתי ספר.
•מלחמה אמיתית ברעש מטוסים.
•הרחקת מפגעים מבתי תושבים :מפעל הבטון ,בית ספר לכבאות ,מפעלים
מזהמים ורעש בשעות הלילה.
•ריאה ירוקה רחבת היקף בעיר ,נופש וטבע עירוני בעיר ,כמו בערים אחרות בישראל.
•קידום ספורט עממי ללא תשלום
•הקמת מתקנים מתאימים לפעוטות ,ילדים ונוער במרחב הציבורי ,כולל מתקני
כושר וספורט אתגריים

דרך חדשה בתחבורה
נלחמים בפקקים ובקשיי החניה.
•התאמת מסלולי האוטובוסים לצרכים המשתנים של העיר ושיפור התחבורה
לשכונות
•קיצור זמן הנסיעה ומלחמה ללא פשרות על רכבת “ראשונים”
•היסעים עירוניים מהשכונות למרכז העיר ולרכבת  
•היסעים עירוניים לצעירים לאזורי בילוי ולחוף הים בסופי שבוע ובחופשות
•פתרונות חניה לתושבי מרכז העיר ,ושינוי הסדרי חניה לבאים אליה מבחוץ
•קידום הרכבת הקלה  -אבל לא על חשבון תושבי רחוב כורש בנווה חוף ובמרכז
העיר!
•סלילת שבילי אופניים מקושרים למרכז העיר ,לתחנות הרכבת ולשכונות

דרך חדשה לביטחון התושבים
נותנים ביטחון ולא דו"חות
•פיקוח ושיטור קהילתי ביום ובלילה
•שיפור תאורה וניראות במרחבים ציבוריים
•מפסיקים עם ניידת מצלמת ללא התרעה ,ועם דוחות התרעה למקורבים,
•דוחות הם לא אמצעי לאסוף כסף מהציבור!

דרך חדשה לצעירים
עוזרים לצעירים להישאר בעיר
•מתן עדיפות לדירות קטנות לצעירי העיר ובנית פרויקטים להשכרה
•בניית מעונות במחירים מוזלים על קרקע עירונית
•תמיכה במיזמים עסקיים של צעירי העיר
•סיוע במיזמי רווחה לחיילים בכלל וחיילים בודדים בפרט
•סיוע בקורסים פסיכומטריים לצעירים ולחיילים
•סיוע כלכלי במלגות וקרנות לחיילים ולסטודנטים עד סוף תואר שני
•מרכזי למידה ותעסוקה לצעירים המשלבים סטודנטים

דרך חדשה לותיקי העיר
עוזרים לותיקי העיר ביוקר המחיה ובקהילה.
•יידוע על הזכויות וסיוע במימושן המהיר
•ייזום מקבצי דיור מוגן ברי השגה
•דאגה מיוחדת לרווחתם של ותיקי עיר ניצולי שואה ואחרים ,הסובלים מבדידות,
מצב בריאותי או כלכלי גרוע
•דאגה ללחצני מצוקה בבתי קשישים וניצולי שואה וקישורם למוקד העירוני
•מתן שירות עירוני בקהילה לרווחת ותיקי העיר

דרך חדשה בתרבות ומורשת
משמרים מורשת ומייצרים תרבות מקומית.

•שמירת היקב ונכסי צאן ברזל של העיר
•החזרת סמל העיר למקומו הראוי
•הקמת ציר מוזיאונים ותרבות שיהפוך לאבן שואבת לתיירות מהארץ ומחו"ל
•טיפוח אמנים מקומיים ונוער יוצר מקומי ,ושיתופם באירועים עירוניים
•הקמת תיאטרון עירוני תוסס
•הקמת מרכז מוסיקה עירוני מכבד
•הקמת מרכז תרבות ומורשת לקהילה האתיופית
•השקעה בלהקות ,מקהלות ,ותרבות מקומית תוססת – שלנו ובשבילנו!  

דרך חדשה לקהילה ולשכונות
נותנים לתושבים ולא למקורבים.
•קידום פינוי בינוי והתחדשות מרכז העיר והשכונות הותיקות
•הקמת ועדי בתים ו-ועדי שכונות לחיזוק הקשר עם השכונות ולהגברת המעורבות
הקהילתית
•שיתוף מלא עם השכונות ומתן תמיכה עירונית לפעילויות קהילתיות
•מרכזים קהילתיים ותרבותיים בכל שכונות העיר
•יצירת מסגרות חינוכיות וחברתיות לנוער וילדים בכל שכונה
•התחשבות בתושבים בשעות פעילות פאבים ומועדונים
•ניקיון ,ניקיון ,נקיון.

דרך חדשה לעסקים
ראשון צריכה תעסוקה מתקדמת ועסקים קטנים.
•עידוד הייטק ותעשיות מתקדמות להגיע לראשון לציון
•עידוד בניית מגדלי משרדים באזורי התעשייה הקיימים
•עמידה על חוק ייצוג הולם ועידוד קבלה לעבודה של נשים
•הטבות לעסקים תומכי מוגבלויות ונכים
•עידוד וסיוע להקמת וליווי עסקים קטנים
•סיוע והפחתת מחסומים ברישוי עסקים

דרך חדשה בניהול
מפסיקים יחסי ציבור ובזבוזים.
•שינוי סדרי עדיפויות והפחתת הבזבוזים בעירייה
•הורדת מחירי ארנונה ומים לאוכלוסיות חלשות ,קשישים וצעירים.
•החזרת רווחי "מניב" לתושבים ולא לבזבוזים.
•מערך הכשרה ופיתוח לעובדים והקטנת מערך "היועצים" היקרים
•מתן שירות עירוני זמין ויעיל יותר
•מייעלים את המערכת העירונית לטובת חסכון זמן וכסף לתושבים

דרך חדשה בשיתוף ציבור
אזרחים ולא נתינים.
•שקיפות ציבורית ותקציבית
•שיתוף ציבור בתכניות משמעותיות
•מעורבות תושבים בהחלטות הנוגעות לשכונתם
•מתן שירות עירוני בקהילה
•הקשבה לתושבים והתחשבות ברצונותיהם .די לנו עם גזרות על התושבים ללא
התייעצות ושיתוף פעולה אמיתי עם העירייה
•דלת פתוחה לראש העירייה ולנציגי הציבור

כבר הוכחנו ,שכל מה שכתבנו ,הוא החזון שלנו ,וגם המעשים שלנו.
כבר עשר שנים אנחנו נלחמים בשבילכם :עבור החינוך ,הסביבה,
המנהל התקין ושמירת הקופה הציבורית .בהתנדבות ,ללא לאות,
באומץ ובנחישות.
הפעם ,יותר מתמיד ,אנחנו זקוקים לכם איתנו .הצטרפו אלינו.
דרך חדשה היא תנועה על-מפלגתית המקבלת לשורותיה אנשים המונעים מיושרה
ציבורית ומאכפתיות אזרחית ,מכל הקשת הפוליטית והגילאים.
דרך חדשה פועלת לשמירת האינטרס הציבורי והקופה הציבורית.
דרך חדשה דואגת לשקיפות ,להקשבה לתושבים ,ולשיתופם.
דרך חדשה חרתה על דגלה חינוך ,סביבה ,ומנהל תקין.

אנחנו אומרים לא!
לקומבינות ושחיתות ציבורית.
אנחנו אומרים לא!
ל"שואו" ובזבוזים.
אנחנו אומרים לא!
לפקקים אינסופיים.
אנחנו אומרים לא!
לעשיית רווחים על גב התושבים.
אנחנו אומרים לא!
לפוליטיקה ישנה  -בה סופרים מקורבים ולא תושבים!

יחד נדאג לשינוי סדר העדיפויות,
להשקעות נכונות בתושבים ולניקוי העיר.

אני קוראת לכם להצטרף לדרך
חדשה לראשון לציון ,דרך טובה
וראויה יותר לכולנו.
בבחירות אוק’  2018מצביעים
לרשימת “דרך חדשה” למועצה,
בראשות ליאל אבן זהר.

ליאל אבן זהר

"דרך חדשה" מתמודדת בראשות עו"ד ליאל אבן-זהר חברת מועצת
העירייה מאז שנת  ,2008נשואה ואם לארבעה ילדים .עורכת דין בכירה ,בעלת
השכלה רחבה וניסיון עסקי ,ניהולי חברתי וציבורי עשיר ,מעל  20שנות פעילות
ציבורית בעיר ראשון לציון ,ומעורבות אינטנסיבית בתחומי החינוך והסביבה.
כיהנה כיו"ר האופוזיציה ,כמחזיקת תיק החינוך ,כמחזיקת תיק פיתוח עסקי,
כחברת ועדת התכנון והבניה ,כיו"ר הועדות לקידום מעמד האישה ,לקידום
מעמד הילד ,ולקידום הגמלאים ,כמ"מ יו"ר דירקטוריון וכדירקטורית בחברות
עירוניות וציבוריות .כמנכ"לית עמותה לקידום נשים במגזר השלישי ,יצגה את
ישראל בארץ ובעולם .התמודדה ב 2013-לראשות העירייה ,וזכתה במקום
השני מתוך ארבעה מתמודדים .פועלת ללא לאות לטובת נושאים חברתיים,
שוויון ,שקיפות ומנהל תקין בעיר .לוחמת באומץ נגד שחיתות  -ולטובת
האזרח.

ליצירת קשר:
פורום ראשון לציון בדרך חדשה
ליאל אבן זהר liel even-zohar -

ליצירת קשר אישי עם ליאל:

052-2737540

