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שימשי

מה יהיה ומה היה? ניוז שבועי

דברי ראש העיר

תושבים יקרים,

בית שמש היא גשר במדינת ישראל .היא המקשרת בין ההר למישור

ד"ר עליזה בלוך
ראש עיריית בית שמש

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.

בברכה,

עקבו אחרינו גם ב:
עיריית בית שמש ,עליזה בלוך

'עליזה בלוך מעדכנת אתכם'
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אז מה מחכה לנו השבוע?
אומנות במסדרונות העירייה
תערוכה של הציירת רעות דיין
 | 16.12.21לובי עיריית בית שמש | 17:00

עירוני בית שמש
עירוני בית שמש  v.sמ.כ מיתר
יום שישי |  | 12:00 | 10.12.21אצטדיון עירוני

יוצאים מחוץ לספריה
הרצאה ראשונה בסדרת ההרצאות-
תרבויות עולם מסביב לגלובוס
יום שני |  | 20:00 | 13/12בספריה
העירונית

למי קראת זקן?
הרצאה עבור בני משפחה מטפלים שתעסוק
בהיבטים אישיים וחברתיים של הזקנה

יום רביעי | | 18:30 | 15.12.21

לפרטים והרשמה בוואטסאפ בלבד-
רותי דרעי0522151053 :
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ראש העיר ד"ר עליזה בלוך
השתתפה בדיון בוועדת הכלכלה
ראש העיר ,ד"ר עליזה בלוך השתתפה השבוע
בדיון בוועדת הכלכלה בראשות יו"ר הועדה,
מיכאל ביטון שעסק בשאלת המבנים המסוכנים.
ראש העיר תיארה את המשבר כפי שהוא בא לידי
ביטוי בעיר בית שמש ,את הפינויים הכואבים
מהבניינים ברחובות ביאליק והנרקיס ואת הקשיים
של הרשות המקומית .יו"ר הוועדה קבע דיון נוסף
בעוד כחודש כדי לגבש תכנית מעשית להתמודדות
עם המשבר.

יחידת השיטור העירונית מתחילה
את פעילותה בעיר
השבוע התקיים אירוע לציון הקמת יחידת השיטור
העירונית בנוכחות ראש העיר ד"ר עליזה בלוך,
מפקד תחנת משטרת בית שמש שלומי טובול,
מנכ"ל העירייה איתמר ברטוב ומנהל אגף חירום
וביטחון צחי אלימלך .היחידה ,אותה מנהלת
אורית ממן ,תחל בפעילותה השבוע.

נחנך רחוב לזכרו של הרב
דוד ספקטור זצ"ל
בטקס רב משתתפים ברחובה של העיר נחנך רחוב
לזכרו של הרב דוד ספקטור זצ"ל .באירוע נכחו:
הרבנית חיה ספקטור ,ילדיו ,בני הקהילה ,ראש
העיר ד"ר עליזה בלוך ,סגנית ראש העיר רינה
הולנדר ,חברי המועצה צבי ווליצקי ,אלי פרץ,
הרב ישראל מנדסלון ואלישיב גוטמן.
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פסטיבל האורות -
הופעה של הזמר מאור אדרי
במסגרת פסטיבל האורות המתקיים בעיר במהלך
חופשת החנוכה ,התקיימה הופעה של הזמר מאור
אדרי .הקהל שהגיע נהנה מכל רגע!

פסטיבל האורות  -בנימין בוזגלו
השבוע התקיימה הופעה של הזמר בנימין בוזגלו.
המופע התקיים במועדון 'המעבדה' ,במתנ"ס
פסגת השבע.
היה מדהים!

פסטיבל האורות -
הפנינג ענק בשכונת המשקפיים
במסגרת פסטיבל האורות התקיימו עשרות
אירועים לכל המשפחה .השבוע ,התקיים הפנינג
ענק בשכונת המשקפיים .ההורים והילדים נהנו
משלל אטרקציות ופעיליות.
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של העיר
מוקד פני
למתוח את
ממשיכים
תיירות
שמש היא
בית
במסגרת מתיחת הפנים של העיר ,החלו השבוע
העבודות של פארק הנינג'ה בפארק קטלב.
בנוסף ,אושר תקציב המיועד למגרש הבייסבול
בעיר.

מודל השמש העירוני
מינהל חינוך ,נוער וקהילה קיים השבוע השתלמות
 SELשל מודל השמש העירוני למנהלי בתי הספר
היסודיים והעל יסודיים של העיר בית שמש,
במרכז שדה נס הרים של קרן קיימת לישראל.

מקרבים בין אירלנד לישראל
ליגת הידידות ישראל אירלנד קיימה טקס מיוחד של
הדלקת נר שמיני וציון  15שנה להחזרת ארון
הקודש ,בימה ופריטי יהדות נוספים מהקהילה
העברית בדובלין לבית הכנסת "אהבת ציון" בבית
שמש .האירוע התקיים בנוכחות ראש העיר ד"ר
עליזה בלוך ,שגריר אירלנד בישראל קייל
או'סאליבן ומכובדים נוספים.

