
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

כ"ח כסלו תשפ"ב
02.12.21

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


הפנינג ענק לכל המשפחה 
05.12.21 | שכונת המשקפיים | 11:00

הופעה של מאור אדרי
05.12.21 | היכל התרבות | 20:30

 

 
הצגת ילדים "ליה שומרת היער"
 05.12.21| מתנ"ס זינמן | 17:00

הופעה של רביד פלוטניק (נצ'ינצ')
 09.12.21 | היכל התרבות | 20:00
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אז מה מחכה לנו השבוע?

פסטיבל האורות 

פסטיבל האורות

פסטיבל האורות פסטיבל האורות

להזמנת כרטיסים בקרו באתר
עיריית בית שמש

פסטיבל האורות 

הופעה של בנימין בוזגלו 
06.12.21 | המעבדה | 21:30

להזמנת כרטיסים בקרו באתר
עיריית בית שמש

להזמנת כרטיסים בקרו באתר
עיריית בית שמש



השבוע התקיים סיור בעיר בו לקחו חלק ראש
העיר, ד"ר עליזה בלוך ויושב ראש דירקטוריון

שירותי בריאות כללית, האלוף במיל' יוחנן לוקר.
בימים אלו מוקם מרכז רפואי בקניון השדרה

במע״ר יחד עם מכון מור שעתיד לכלול בין היתר
מרכז לרפואה יועצת ומרכז לבריאות האישה.

השבוע נערך טקס חגיגי לאחריו נפתח הכביש
מחדש. העבודות שתקופת ביצועם עמדה על
זמן של 10 חודשים קוצרה משמעותית ל-4

חודשים בלבד!
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נחנך ונפתח מחדש כביש יגאל אלון 

מרוץ בית שמש 2021

ביום חמישי האחרון התקיים מרוץ בית שמש.
באירוע לקחו חלק אלפי משתתפים שנהנו מערב

מושקע עד לפרטים הקטנים ביותר.

יו"ר דירקטוריון כללית ערך סיור בעיר



פסטיבל האורות - אנה זק ומרגי

פסטיבל האורות - 
הופעה של הזמר עידן עמדי

לעיני מאות צופים התקיימה הופעה בהיכל
התרבות של אנה זק ויונתן מרגי. 

היה מדהים!
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פסטיבל האורות - 
הופעה של אהוד בנאי

השבוע אהוד בנאי הופיע בהיכל הפיס לתרבות בית
שמש מול מעל ל-500 צופים שנהנו מכל רגע.

במסגרת פסטיבל האורות המתקיים בעיר במהלך
חופשת החנוכה התקיימה הופעה של הזמר עידן
עמדי. האולם היה מלא עד אפס מקום והקהל נהנה

מכל רגע!



בית שמש היא מוקד של תיירות

עיר מלאה באור - 
מגוון פעילות בכל רחבי העיר

 
מנהל הרווחה והשירותים החברתיים קיים השבוע

מספר אירועי חנוכה מרגשים מאוד!
פעילות משמחת לכבוד: האזרחים הוותיקים בעיר,
הורים וילדים במרכז קשר ומשפחות עם צרכים

מיוחדים.
האירועים היו מלאי אור ושמחה!
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אירועי חנוכה 
במנהל הרווחה והשירותים החברתיים 

תהלוכת הלפידים של תנועות הנוער
מתחם צומת השכונות

פעילויות בחווה החקלאית
אירועים של רשת המתנ"סים

ימים פתוחים בתל ירמות
פעילות של מחצלות בלילות

במהלך חופשת חג החנוכה התקיימו בעיר מגוון של
פעילויות לכל המשפחה:

השבוע נפתחו קייטנות חנוכה בעיר בית שמש.
71 בתי ספר, 430 גני ילדים, ובסך הכל 18,000

תלמידים המשתתפים בקייטנות המעגלור.
מספר חסר תקדים!

 

המעגלור של בית שמש יוצא לדרך!

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


בית שמש היא מוקד של תיירות
 

השבוע התקיימה פגישה עם מנכ"לית משרד הרווחה
והביטחון החברתי, סיגל מורן בנושא דרישות

הרווחה להחלטת ממשלה לבית שמש.
בפגישה נכחו: ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, מנכ"ל
העירייה איתמר ברטוב, מנהלת מחוז ירושלים אורלי

אוסטרמן, ראש מנהל הרווחה גילה רונן ועוד.
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טקס הוקרה לכוחות הביטחון

פגישה עם מנכ"לית משרד
הרווחה והביטחון החברתי

השבוע התקיים טקס מרגש בו צוינו לשבח מצטייני
כוחות הביטחון ונציגי ארגוני ההתנדבות, חירום

וההצלה בעיר.

השבוע התכנסנו בלובי הכניסה לבניין העירייה
לאירוע קצת אחר. טובה ווקנין, עובדת מנהל
חינוך השיקה את ספרה המגולל את קורותיה,
את האתגרים, את הקשיים ובעיקר את המסע

שבסופו אור גדול. 

הסיפור המרגש של טובה


