
תושבים יקרים,
בית שמש היא גשר במדינת ישראל. היא המקשרת בין ההר למישור

ונופיה המדהימים מתחלקים בין הרים וגאיות לבין שפלת יהודה
ומישור החוף. 

היא גם גשר בין ירושלים לת"א. בין החיים החילוניים של מדינת
ישראל המתחדשת והציונית לבין החיים הדתיים של ארץ אבותינו.
חיים בה זה לצד זה חרדים וחילונים ודתיים, עולים מכל קצוות

תבל לצד צברים. אנשים שונים כל-כך שיוצרים כאן מגוון הזדמנויות
מדהים. מדי שבוע נשתף אתכם כאן על קצה המזלג במתחרש

בעירנו. 
                                         

   שימשי    

ד"ר עליזה בלוך
ראש עיריית בית שמש

דברי ראש העיר
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בברכה,

עקבו אחרינו גם ב:
'עליזה בלוך מעדכנת אתכם' עיריית בית שמש, עליזה בלוך

מה יהיה ומה היה? ניוז שבועי 

https://www.facebook.com/AlizaMyMayor
https://t.me/alizabloch


עירוני בית שמש V.S הפועל רהט
יום שישי | 05.11.2021 | 13:00 | אצטדיון עירוני

שבוע הרצאות לפיתוח חוסן
הורים

יום א'-ה'| הדרכות בזום

מרוץ בית שמש 2021 -
 בית שמש רצה ביחד!

יום חמישי | 25.11.2021
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אז מה מחכה לנו השבוע?

חג הסיגד

פעילות חיבור בין עולי אתיופיה לעולי המערב
יום רביעי | 10.11.2021 | 11:30 | מתנ"ס גוונים

עירוני בית שמש

בית ספר להורות בקהילה מרוץ בית שמש 2021



השבוע יחד עם שותפינו מהמשרד לפיתוח
הפריפריה, הנגב והגליל ובהובלת המנכ"ל, אילן

שוחט חנכנו את גן המוזיקה בפארק פסגות השבע
ליד מגדל המים.
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דו...רה...מי... 

פגישה עם שרת התחבורה 

השבוע התקיימה פגישה בין שרת התחבורה,
מרב מיכאלי לראש העיר, עליזה בלוך. 

במהלך הפגישה העלתה ראש העיר את הכשלים
והליקויים שיש בתחבורה בעיר ובנוסף קידמה
את נושא החלטת הממשלה לטובת בית שמש.

עיר דוד - הפרויקט הראשון
בשכונת נווה שמיר יוצא לדרך!

השבוע נחתם טופס 4 עבור פרויקט צור שמיר -
עיר דוד, הפרויקט הראשון בשכונת נווה שמיר. 

זו שכונה צעירה, של אנשים שרוצים לראות את
העיר מתפתחת ובחרו את בית שמש כביתם.
האכלוס הקרוב מסמל התחלה חדשה ואנו
מתרגשים יחד עם כל הזוגות החדשים של בית

שמש.
 



בית שמש היא מוקד של תיירות

קמפיין להעלאת המודעות
לסרטן השד

 መልካም የስግድ በዓል
השבוע ציינו את חג הסיגד במגוון אירועים

בכל רחבי העיר. 
בהזדמנות זו נאחל חג סיגד שמח!
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תערוכה בכניסה לבניין העירייה

חג הסיגד

השבוע הוצגה תערוכה של האומנית, נעמה גולדברג
בלובי הכניסה לעירייה. התעורכה התקיימה בהובלת  

בת עמי בלסן ממנהל חינוך, נוער וקהילה
היה מרשים!

השבוע התקיים קמפיין להעלאת המודעות לסרטן
השד בכניסה לבניין העירייה.

כולנו קוראים יחד: זה מציל חיים - לכי להיבדק!
תודה לסגנית ראש העיר, רינה הולנדר והמחלקה

לקידום מעמד האישה על הובלת הפרויקט החשוב. 
 



בית שמש היא מוקד של תיירות

עסק משלך

השבוע נעשו עבודות ברחובות הרקפת, הדקל
ובן גוריון. בימים הקרובים יחלו גם עבודות

ברחוב השבעה.
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שבוע המודעות לבטיחות בדרכים 

מתיחת פני העיר

השבוע התקיימה פעילות מיוחדת לשבוע המודעות
לבטיחות בדרכים ברחבת קניון נעימי.

קורס "עסק משלך" לנשים הרוצות לפתוח עסק קטן
יצא לדרך השבוע. 

בהצלחה!


