
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


הרצאה מרתקת של שירה איסקוב
יום שני | 20.12.21 | 20:00 | מרכז הקהילתי

פסגות השבע

העיר בית שמש ממשיכה ומתחדשת

 
סיור "דוד מלך ישראל" - מפגש בעמק האלה

יום שישי | 17.12.21 | 10:00 | הגעה עצמית

מאבק באלימות כלפי נשים

30 שנה למבצע שלמה יוצאים לטייל מחוץ לספריה

לפרטים והרשמה -
 גאשו מסלה: 052-2403145

ערב לציון 30 שנה למבצע שלמה
יום שני | 20.12.21 | 17:00 | 

אשכול פיס
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אז מה מחכה לנו השבוע?

ביום ראשון ט"ו טבת, 19.12.2021 יחלו להתבצע עבודות
לשדרוג רחוב השבעה, הכוללים החלפת תשתיות מים,

ביוב, תאורה ושיפור המדרכות.
העבודות יימשכו כ-8 חודשים ועלולים לגרום לשיבושים

בתנועת כלי הרכב וכן באספקת מים לפרקים.

 על כל שינוי משמעותי תצא הודעה מסודרת.
 

אנו מתנצלים על אי הנוחות ופועלים למען שיפור פני
העיר כולה. 

לפרטים נוספים:
 ואטצאפ בלבד-

0522151053

https://www.facebook.com/hashtag/%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D?__eep__=6&__cft__[0]=AZWpTydUuOCZZYkuVewHvOAbM_-e7MLP-B7t08NaTvjpe12xKRQ8UvbSxxVg8pBKj0ADXoV_GSduf7qZCBWDXTwK-0Hr-OGsInwRhnuJNdPfgkD9DdJSVOlnsA6IZAnVXx0&__tn__=*NK*F


השבוע נהנו כ-350 נשים ממופע נהדר בהיכל
התרבות בית שמש. 

השבוע התקיים האירוע האחרון במסגרת סדנאות
משוחררים שהתקיים החודש בהובלת מרכז צעירים.
במהלך כל החודש, נהנו המשחוררים מסדנאות בכל

התחומים שחשובים לחיילים משוחררים. 
אקורד הסיום לחודש זה היה ערב קוקטלים מהנה

במיוחד.
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חודש סדנאות למשוחררים

קולנוע, 130 יחידות דיור
ועוד...

רמי לוי וחברת הנדל"ן שבבעלותו חתמו השבוע על
התחייבות לפיתוח אזור צפון העיר (בקרבת ה"ביג"

ורח' יגאל אלון) לצד תחנת הרכבת.
במקום יבנה קולנוע, 130 יחידות דיור, 6000 מ"ר

למסחר ו-6000 מ"ר למשרדים.

תרבות גם בשגרה



ממשיכים למתוח את פני העיר -
פארק הנינג'ה

השבוע הסתיים השיפוץ ברחוב בן צבי.
במסגרת השיפוץ תוקן וחודש הכביש ברחוב.

תתחדשו!
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השבוע החל שיפוץ שביל הרחוב בגבעת שרת.
במסגרת השיפוץ תוחלף המדרכה ותתבצע

התקנה של תאורה חדשה.

השבוע המשיכה ההקמה של פארק הנינג'ה ברמת
בית שמש א'. המתאמנים יוכלו להנות בפארק

ממגוון רב של מתקנים.
 

ממשיכים למתוח את פני העיר -
רחוב בן צבי

ממשיכים למתוח את פני העיר -
שביל החרובים



יוצאים מחוץ לספרייהבית שמש היא מוקד של תיירות

רפואה שלמה

השבוע התקיימה בספרייה העירונית הרצאה ראשונה
בסדרת ההרצאות - "תרבויות עולם מסביב לגלובוס".
ההרצאה עסקה ביפן - "קימונו בעולם של הייטק –

מעגלי החיים של הנשים והגברים ביפן".
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מדור אזרחים וותיקים במנהל הרווחה והשירותים

החברתיים, קיים השבוע מפגש ראשון בסדנא
לבני משפחה מטפלים. מפגש הפתיחה כלל הרצאה

בנושא "למי קראת זקן? סוגיות בזיקנה". 
היה מרתק ומעורר מחשבה!

למי קראת זקן? 

השבוע קיימה עיריית בית שמש יחד עם ההנהגה
החינוכית של תיכון "ניצני עוז", עצרת תפילה
בתיכון "ניצני עוז" לרפואתם של הודיה ויניב
מעודד שנפצעו בתאונה קשה לפני כשבועיים

ואיבדו את ילדיהם הללי, טוב ראי ומלאכי ז"ל.


