
 שימשי

 מה יהיה ומה היה? ניוז שבועי

 מבקשים  לעדכן אתכם באירועים הצפויים לנו בשבוע הקרוב בעיר.

 מוזמנים לעדכן אותנו באירועים ואנו נשתף בהם את הציבור.

ס להורות בקהילה בית שמש יחד עם פורום מרכזי הורות יישוביים "ביה :חודש פברואר משפחתי .1

  https://did.li/7lE5q. לינק להרשמה: Zooמגיש לכם/ן הרצאות מרתקות ב
   

 | מתנ"ס פסגות השבע 12.22.22יום שני | : ערב שירי אהבה .2
 

שירי ארץ ישראל הישנה והטובה לצד שירי אהבה של שלום חנוך, אריק איינשטיין, יצחק קלפטר,  .3
  https://did.li/EIylCלהזמנת כרטסים:  שלמה ארצי ועוד. כוורת,

 22-9929099ש"ח, לפרטים ולהרשמה:  122עלות למשתתפת: : נפתחה ההרשמה לקבוצות ריצה .4
 

כניסה חופשית ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. מזמינים : עירוני חורה  v.sעירוני בית שמש  .5
 | אצטדיון עירוני 12:22|  20.21.22יום שישי |  את כולם לבוא ולעודד!

 
  תערוכת ציורים של הציירת מלכה פרטוש, תושבת העיר :תערוכת ציורים .6

 | כניסה לבניין העיריה 10:22|  32.21.22יום ראשון | 
 

 שבוע של מזג אוויר סוער
 

לאור מזג האוויר הסוער שפקד אותנו בשבוע האחרון, עיריית בית שמש נערכה מבעוד מועד על 
 מנת לתת שירות מצוין לתושבי העיר. 

כחלק מההערכות התבצעו פעולות הכנה בשטח ואף חולקו תנורי חימום עבור תושבים שידם אינה 
 משגת. 

 

 אולפנת נגה : עוד צעד משמעותי בדרך ליעד

החינוך אישר את הפרוגרמה לבניית המבנה החדש לאולפנת נגה. על פי התכנון, האולפנה  השבוע, משרד
תכנון אדריכלי המבטא  תהיה חלק מרצף הבינוי השכונתי ותבטא בפתיחותה את הקשר לקהילה ולסביבה.

 חינוך לאחריות.

 טור דעה: גזבר העיריה רו"ח אריה ברדוגו

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

 חוגגים ט"ו בשבט במינהל חינוך נוער וקהילה

 . 362מרכזי נוער מטעם התכנית הלאומית  9מינהל חינוך נוער וקהילה מפעילים ברחבי העיר 

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

 ישיבת מליאה מועצת העיר

 . על סדר יומה של הישיבה הופיע:20השבוע התקיימה ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 . האצלת סמכויות לחברי המועצה.1

 . מינוי סגני ראש העיר.2

 . הסמכת פקחים עירוניים ופקחי השיטור העירוני.3

 .2222ושנת  2219לשנת . דיון בדו"ח ביקורת 2

https://did.li/7lE5q
https://did.li/EIylC


 . מינוי מחודש של חברי וועדות חובה.9

 מאדמה צומחת קהילה

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

 ח ליישום היוזמה המבורכת.”אלף ש 32ון בשנה שעברה וזכתה בסכום של השתתפה בהאקת
 

  2222תוכניות עבודה לשנת  

. בשל התחלואה קיימנו 2222כניות העבודה לשנת והשבוע, מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי הוביל את כנס ת
את המשימות כל מנהל ואגף הציגו בקווים כלליים  כנסים נפרדים למנהלים השונים ולמטה העירייה.

 והאתגרים השונים לקראת השנה הקרובה.

 ממשיכים למתוח את פני העיר 

 השבוע  הותקנו מתקני משחקים בגינת המשחקים ברחוב מצדה.

 ביקור סמנכ"ל משרד הרווחה

השבוע התקיים ביקור של סמנכ"ל משרד הרווחה, מר יריב מן, ראש מנהל אזרחים ותיקים, יחד עם 

ביקור זה מבטא את הבעת האמון הגדולה בעשייה העירונית בתחום האזרחים  מפקחים מהמטה והמחוז.

 הוותיקים בפרט ובמנהל הרווחה והשירותים החברתיים בעיר באופן כללי.

 לזכרו של  סמל אליהו דרורי ז"ל

עיריית בית שמש חידשה  באתי לבנות את עצמי ולגלות מה תפקידי בעולם" )סמל אליהו דרורי ז"ל("

אליהו דרורי .האחרונים את האנדרטה המוצבת בעיר לזכרו של תושב העיר סמל אליהו דרורי ז"לבימים 

בית שמש . (. בן עשרים היה בנפלו12.2.2211ז"ל נפל בפעילות מבצעית בניצנה ביום כ"ט בניסן תשע"ח )

 זוכרת את נופליה

 לזכרו של  סמל אליהו דרורי ז"ל

עיריית בית שמש חידשה בימים  בעולם" )סמל אליהו דרורי ז"ל( באתי לבנות את עצמי ולגלות מה תפקידי

אליהו דרורי ז"ל נפל .האחרונים את האנדרטה המוצבת בעיר לזכרו של תושב העיר סמל אליהו דרורי ז"ל

בית שמש זוכרת את . (. בן עשרים היה בנפלו12.2.2211בפעילות מבצעית בניצנה ביום כ"ט בניסן תשע"ח )

 נופליה

 וד המלךבעקבות ד

 .מטעם הספרייה העירונית בבית שמש ,'מסע בעקבות דוד המל'השבוע התקיים סיור 

 ניצחון משמעותי בדרך לליגה ב'

-2לליגה ב'. השבוע ניצחה עירוני את בית"ר אשדוד  עירוני בית שמש עשתה צעד משמעותי במאבקי העליה

 . למרות הקור העז הגיעו מספר לא מבוטל של תושבים לאצטדיון בכדי לדחוף ולעודד את הקבוצה.2



 


