
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

י"ד כסלו תשפ"ב
18.11.21

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


אהוד בנאי מגיע למופע 
25.11.21| יום ה' | 20:30 | היכל

התרבות
 

 
ההצגה 'נשיבה דיאלי'  

יום א' | 21.11 | היכל התרבות
בית שמש

 

ערב העוסק כולו בתופעת סרבנות גט
.24.11.21|  יום ד' | 19:00 | מתנ"ס

פסגות השבע
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אז מה מחכה לנו השבוע?

מרוץ בית שמש 2021

אהוד בנאי - הולך ומתקרב

בואו נושיט יד קומדיה מקורית במרוקאית

להזמנת כרטיסים בקרו באתר
'היכל התרבות בית שמש' 

מתי?
יום חמישי כ"א בכסלו, 25 בנובמבר.

בשעה:
18:30 - זינוק מקצה המשפחות למרחק של 2 ק"מ

19:00 - זינוק מקצה של 10 ק"מ
19:20 - זינוק למרחק של 5 ק"מ

 
איפה?

בכביש החדש והרחב, שד' נהר הדן בבית שמש.
נקודת זינוק על יד ביה"ס אורות בנים



השבוע סיירת התפעול שלנו חידשה את כל הגגות
במרכז המסחרי הותיק שלנו.

חווית הבילוי והקנייה במרכז תהיה נעימה יותר,
ואף חווית השהות לבעלי העסקים במקום תהיה

טובה יותר.
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מתיחת פני העיר

יוצאים לטייל מחוץ לספריה

השבוע התקיים בהובלת הספריה העירונית
הסיור הראשון ברצף הסיורים - "יוצאים מחוץ

לספריה".
הסיור התקיים בגבעות בין צרעה לאשתאול. 

 

כוחה של צמה

השבוע התקיים אירוע מרגש ברחבת קניון נעימי
בהובלת המחלקה לקידום מעמד האישה, יועצת
ראש העיר, תמר אהרון יחד עם עמותת 'זכרון
מנחם'. באירוע התקיימו התרמות שיער, דוכני
הסברה ועוד. בסך הכל נתרמו באירוע כ-50

צמות!
 



בית שמש היא מוקד של תיירות

השבוע התקיימה תערוכת האומנות 'פסיפס
מקומי', אשר כללה מיצגים של לבנה עמר, ניסים
קינן, אביגיל חזן, לירון ומרים קקון. הגה את
רעיון התערוכה ראש מינהל תפעול, דודו ג'מו
לאחר שגילה באמצעות שיחת משוב עם לבנה
עומר, מוקדנית מוקד רואה, על עשייתה

היצירתית. אוצרת התערוכה - בת עמי בלסן.
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מתכוננים בשגרה - מוכנים בחירום

תערוכה מיוחדת בכניסה
לבניין העירייה

 

השבוע התקיים תרגיל ענק של גדוד החילוץ המוצב
בחירום בעיר. 

בתרגיל השתתפו עשרות חיילי מילואיפ ולצורך
התרגיל נהרס מבנה רב קומות בצריפין. מעבר לכך,

הוקפצה יחידת החילוץ העירונית אשר הוקמה על ידי
אגף חירום וביטחון ולה אמצעי חילוץ ייחודיים.

 

השבוע נערך ערב השקת כרטיס מתנדב עירוני
למתנדבי העיר! הכרטיס יתן הטבות של עסקים

ארציים ומקומיים. המיזם מתקיים בהובלת יחידת
ההתנדבות במנהל הרווחה והשירותים החברתיים,

מנהל חינוך נוער וקהילה ורשת המרכזים
הקהילתיים בעיר.

מתנדבים בעיר

https://www.youtube.com/watch?v=XkNxXyzYrUE

