
 שימשי

 ניוז שבועי? מה יהיה ומה היה

 .מבקשים  לעדכן אתכם באירועים הצפויים לנו בשבוע הקרוב בעיר

 .מוזמנים לעדכן אותנו באירועים ואנו נשתף בהם את הציבור

נשים ונערות , המחלקה לקידום מעמד האישה  מזמינה אתכן-עיריית בית שמש :נשי –שלישי  .1
 6591111450אסתר שיבר : לפרטים נוספים .ערב לסדרת שיעורי( ומעלה 11מגילאי )
 

  14.61.11| ביום שישי הקרוב : בעקבותיו של דוד המלך .1
 .מטעם הספרייה העירונית בבית שמש' מסע בעקבות דוד המלך'יתקיים סיור 

 16: עלות.  וימשיך ברכבים האישיים לעמק האלה 4:56הסיור יתחיל בכניסה למושב זנוח בשעה 
 6511151650: לפרטים והרשמה ח למשתתף"ש
 

 61-4464155: לפרטים ולהרשמה, ח"ש 166: עלות למשתתפת: נפתחה ההרשמה לקבוצות ריצה .3
 

. כניסה חופשית ובכפוף להנחיות משרד הבריאות: הפועל מטה יהודה v.sעירוני בית שמש  .4
 אצטדיון עירוני|  11:66|  11.61.11| יום שישי  !מזמינים את כולם לבוא ולעודד

 
בכיכובו של איציק כהן מגיעה להיכל התרבות בבית " סאלח שבתי"ההצגה  :ממשיכים בתרבות .5

 היכל התרבות|  16:66| 16.61.11| שמשיום חמישי 
 

 החלטת ממשלה ייעודית לעיר אושרה :היסטוריה בדברי ימי העיר בית שמש

רב שנתית  אישרה ממשלת ישראל החלטת ממשלה ייעודית להפעלת תכנית, (ראשון)השבוע 
 .לפיתוח העיר בית שמש

ח "לראשונה בתולדות העיר בית שמש ממשלת ישראל מאשרת החלטה בגובה חצי מיליארד ש
 .במגוון נושאים ותחומי פעילות שונים

 מה זה אומר... אז

 לתחבורה ציבורית ותשתיות תחבורה -₪מיליון  333
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 להכשרות מקצועיות וחיזוק מנהל תעסוקה עירונית -₪מיליון  34

 לחיזוק שירותי הרווחה בעיר -₪מיליון  33

 לחיזוק הבטחון האישי וקידום אורח חיים בריא -₪מיליון  33

 ספורט ופנאי לתושבים, לחיזוק תרבות -₪מיליון  33

 

 ח אריה ברדוגו"גזבר העיריה רו: טור דעה

ח אריה ברדוגו בטור דעה המסביר "רו, גזבר העירייה, לאחר החלטת הממשלה הייעודית לעיר בית שמש
 .את חשיבותה של החלטה זו

 

 ו בשבט במינהל חינוך נוער וקהילה"חוגגים ט

 . 006תכנית הלאומית מרכזי נוער מטעם ה 5מינהל חינוך נוער וקהילה מפעילים ברחבי העיר 

 .ו בשבט חווייתיות ומהנות"התקיימו פעילויות ט" הקשיבה"י עמותת "בשלושה מרכזי הנוער המופעלים ע



 

 מחמם את הלב

החלו ביוזמה של חלוקת , רותי דרעי, בהובלת מנהלת הספרייה, צוות הספרייה העירונית בבית שמש
 . גן במגרש שייברספרים ותיקים לילדים העומדים בתור לבדיקות האנטי

 .אורנה נחמני, ד רינה הולנד ויועצת העירייה לקידום מעמד האישה"עו, ביוזמה השתתפו סגנית ראש העיר

 !כל הכבוד

 

 מאדמה צומחת קהילה

שמטרתה חיזוק תחושת השייכות והביטחון האישי ’ השבוע נחנכה גינה קהילתית ברמת בית שמש ב
הקבוצה . המהלך בוצע בהובלת קבוצת נשים מקומית יחד עם עיריית בית שמש. והקהילתי של השכונה

 .ח ליישום היוזמה המבורכת”אלף ש 06השתתפה בהאקתון בשנה שעברה וזכתה בסכום של 

 

 עסקים נפתחים בעירעוד ועוד 

 .השבוע נפתחה חנות אופטיקה חדשה בעיר

 .אנו נרגשים לראות את התנופה והעשייה הכלכלית בעיר בית שמש

 

 ע"סיור שפ

השבוע הסיור התקיים . ע"התקיים כמידי שבוע סיור שפ, למרות הגשם שפקד אותנו בשבוע האחרון

 .לאחר שהתקיים בשכונה סיור לפני כחודשבשכונת יפה נוף והיווה כסיור חזרה ובדיקת התקדמות 

 !ע"שאפו גדול למחלקת שפ -התמונות מדברות בעד עצמן 

 


