
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


תערוכת תמונות של האמנית נעמה
גולדברג 

יום ראשון | 31.10.21 | 16:30 | 
 לובי כניסה לבניין העירייה

עירוני בית שמש V.S עוצמה באר שבע
יום שישי | 29.10.21 | 13:00 | אצטדיון עירוני

מרוץ בית שמש 2021 -
 בית שמש רצה ביחד!
יום חמישי | 25.11.21
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אז מה מחכה לנו השבוע?

חג הסיגד

הפנינג לכל המשפחה + טקס מרכזי במעמד
ראש העיר 

  יום רביעי | 3.11.21 | 15:30 | מועדון קהילתי
"מבצע משה"

פעילות חיבור בין עולי אתיופיה לעולי המערב 
 יום רביעי | 10.11.21 | 11:30 | מתנ"ס גוונים

תערוכת תמונות

עירוני בית שמש

מרוץ בית שמש 2021



השבוע התקיים טקס מיוחד להנחת אבן פינה
בשכונת המשקפיים, שם יוקמו בריכה, אולמות

אירועים ומשרדים.
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טקס הנחת אבן פינה
בשכונת המשקפיים

לוקחים אחריות על התעסוקה
בבית שמש

השבוע התקיים פורום שולחן עגול ראשון מסוגו
מטעם עיריית בית שמש בהובלת מנהלת

התעסוקה העירונית והמכון החרדי למחקרי
מדיניות. 

במפגש השתתפו מעל ל-50 משתתפים
מארגונים שונים.

היכל הפיס לתרבות בית שמש
נחנך באופן רשמי!

השבוע נחנך ברוב הוד והדר היכל התרבות בבית
שמש - זהו רגע היסטורי ומרגש!

אנו רוצים להודות לראשי העיר שחלמו והחלו את
התהליך, דני וקנין וח"כ הרב משה אבוטבול.

בנוסף, ברצוננו להודות גם לחבר המועצה, שלום
אדרי על הגשמת החלום שנקרא היכל התרבות.

כעת נותר לכם רק לרכוש מנוי ולהנות מתרבות
משובחת בעיר!



יום ניקיון עירוניבית שמש היא מוקד של תיירות

ראיסה סימנובסקי, תושבת העיר, נבחרה
לאחת מגיבורות היופי של ישראל בטקס

הצדעה מיוחד לניצולות השואה. 
ראיסה צעירה בנפשה ומשרה אור על כל

הסובבים אותה. אנחנו זכינו בה!
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תרבות חינוכית בעיר

מלכת היופי של בית שמש

השבוע התקיימה בשיתוף מרכז הצעירים ובית
הספר להורות בקהילה הרצאה מרתקת של 'סופר

נני' - מיכל דליות.
 
 

השבוע התקיים יום הניקיון העירוני
בהובלת מנהל תפעול ומנהל חינוך, נוער

וקהילה.
לקחו חלק כ-4,500 מתנדבים!

 
בבית שמש לוקחים אחריות!

ניפגש בפעם הבאה...
 



"צליל" - מרכז קהילתי למוזיקה יהודית הוקם
השבוע בבית שמש. מופע הפתיחה היה "ערב קרליבך

לנשמה" - שירים וסיפורים לאור דמותו של הרב
קרליבך במלאת 27 שנים לפטירתו.

ברצוננו להודות לסגנית רה"ע רינה הולנדר על קידום
המרכז

מוזמנים להצטרף לצוות הקמה של פרויקט
ייחודי שמגיע לעיר. בנק הזמן הוא מיזם קהילתי
חברתי, היוצר שרשרת של נתינה וקבלה ומחבר

בין אנשים בקהילה.
לפרטים נוספים: 

אביה קירשנבוים בוחניק – 050-2103320
שיר פלבניק – 052-6432304
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בנק חדש נפתח בבית שמש!

ערב שירים וסיפורים לאור
דמותו של הרב קרליבך 

בית האומנים

עוד נקודה היסטורית בעיר נמצאת במהלך שיפוץ
מתקדם. מדובר בבית המשפט הישן שהופך בימים
אלו לבית אומנים. כאשר התהליך יושלם אומנים
רבים יוכלו ליצור אומנות ולהפגיש את האומנות

שלהם עם תושבי העיר. מצפים בהתרגשות רבה.


