
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


אירוע המשתחררים הגדול
18.11.21 | 18:00 | היכל התרבות

 
ההצגה 'מסביב לעולם ב80' 
 יום ד' | 17.11 | היכל התרבות

בית שמש
 

  הסיור הראשון ברצף הסיורים של המיזם
" יוצאים מחוץ לספריה" 

ח' כסלו, 12/11 |  יום ו' | 10:00-12:00
"נזיר בשדות פלשת" - סיור על הגבעות

בין צרעה ואשתאול 
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אז מה מחכה לנו השבוע?

נשים למען נשים

משחק החיים

יוצאים לטייל מחוץ לספריה היכל התרבות גם לילדים!

להזמנת כרטיסים בקרו באתר
'היכל התרבות בית שמש' 

רחבת קניון נעימי | 14.11.21 | י' כסלו |
16:00-20:00

הערב יכלול:

תרומות שיער בשותפות עם זכרון מנחם,  
PANTENE ומספרות מקומיות

יריד מכירות וסדנאות של עסקים מקומיים
מתחם בריאות

מוזיקה ישראלית-נשית להקת בין השמשות



 השבוע התקיים טקס מיוחד לחניכת השכונה
החדשה נווה שמיר לצד חשיפת רחוב השלושה על

שם שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גלעד שער
ואייל יפרח הי"ד במעמד נכחו, מנכ"ל משרד

הבינוי והשיכון ומשפחות הנערים.
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חנוכת שכונת נווה שמיר
וחשיפת רחוב השלושה

 

פגישה עם שר התיירות

השבוע התקיים סיור של שר התיירות יואל
רזבוזוב בעיר. אנו חיים באזור מרהיב, מלא

בפוטנציאל והיסטוריה, נעשה את המירב בכדי
להפוך את העיר למוקד תיירותי.

 

ממשלת ישראל למען בית שמש

השבוע התקיים סיור בעיר לקראת גיבוש החלטת
ממשלה לטובת העיר בית שמש. בסיור לקחו חלק
 מנכ"לי משרדי הממשלה בראשות מנכ"ל משרד

ראש הממשלה יאיר פינס.



בית שמש היא מוקד של תיירות

אנו ממשכים במתיחת פני העיר, השבוע
הוחלפו הפחים בשכונת הגפן לפחים מוטמנים
. אנו נמצאים בעיצומו של מעבר לפחים

מוטמנים בכל רחבי בית שמש.

ז' כסלו תשפ"ב
11.11.21

השבאבניקים בבית שמש

מתיחת פני העיר

השבוע הגיעו השחקן - ישראל אטיאס
והבמאי - אלירן מלכה,

להרצאה בנושא: מזרחיות בעולם החרדי!
האירוע התקיים בשיתוך קבוצת "מקומי"

ומרכז צעירים בית שמש

השבוע התקיים אירוע חנוכת אמבולנס "איחוד
הצלה" חדש עבור העיר בית שמש

נחנך אמבולנס חדש


