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מה יהיה ומה היה? ניוז שבועי 

מבקשים  לעדכן אתכם באירועים הצפויים לנו בשבוע הקרוב בעיר.
 מוזמנים לעדכן אותנו באירועים ואנו נשתף בהם את הציבור.

הפוטבול הגיע לבית שמש!
 

מורדי יהודה (בית שמש) v.s סילברבקס 
 

כניסה חופשית ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. 
מזמינים את כולם לבוא ולעודד!

מוצ"ש | 05.02.22 | 20:00 | אצטדיון עירוני

הצטרפו לפרויקט שמפגיש בין עולם האמנות
לעולם ההתנדבות 

לראות את הטוב

 פברואר יוצא מן הכלל

רשת המרכזים הקהילתיים בית שמש מציגים: פברואר
יוצא מן הכלל - חודש להעלאת מודעות לבעלי צרכים

מיוחדים ומוגבלות

שרית חדד בהיכל התרבות

יום חמישי | 10.02.22 | 20:30 | היכל
התרבות בית שמש 

שרית חדד בהופעה מלאה על במת ההיכל

הרצאה: הכוח שבך- תקשורת מקרבת משפחה 
עלות למשתתפת: 10 ש"ח, לפרטים ולהרשמה: 02-9909755

 
לפרטים נוספים: בקרו באתר רשת המתנ"סים

הגשת מועמדות יש לשלוח קו"ח ותיק עבודות
לכתובת המייל:

Lirot_et_hatov@bshemesh.co.il
לפרטים נוספים: ראם שמואלביץ' 0549732247

להזמנת כרטיסים: בקרו באתר העירייה

https://matnasbs.smarticket.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94?id=273


השבוע התקיים סיור שפ"ע במרכז המסחרי הוותיק
בעיר. היה ניתן להבחין בשינויים אשר המרכז עובר

בימים אלו: הספרייה הפכה למרכז תרבות, בית
האומנים הולך ונשלם, פאב הצעירים בקרוב יחל

לפעול וגם טיפוח המרחב הציבורי על ידי
פלייסמיקינג.

לאחר שיחות שהתקיימו בהובלת אדריכל העיר
אוהד כהן עם משרד התקשורת וחברות הסלולר כדי
להביא לשיפור ברמת הקליטה ברחבי העיר. השבוע

המאמץ נשא פרי וסוכם על הצבת שמונה אנטנות
ברחבי העיר שיביאו לשיפור הקליטה. 
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שמונה אנטנות נוספות יוצבו ברחבי העיר
לצורך שיפור הקליטה

תחנת הרכבת בעיר שבה לפעילות

לאחר שיחות שקיימנו עם מנכ"ל רכבת ישראל
ובכירי משרד התחבורה, תחנת הרכבת בבית

שמש חזרה לפעילות מלאה.

סיור שפ"ע



מסע ישראלי

תערוכה נוספת התקיימה בבניין העירייה בהובלת
בת עמי בלסן ממנהל חינוך, נוער וקהילה. השבוע

זכינו להיחשף לציורים של מלכה פרטוש
שמציירת מגיל 15 בצבעי שמן.
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בימים אלה המחלקה לקידום מעמד האישה
מקימה מגוון בתי מדרש לנשים בבית שמש.

בית המדרש הראשון יצא לדרך ויתקיים אחת
לחודש בימי שלישי.

השבוע, תלמידי י"ב מבית ספר הדסים מאבן יהודה
מטעם מסע ישראלי הגיעו לעיר בית שמש לשכונת
ביאליק. הם צבעו, ניקו, ועשו זאת כמו שמסע
ישראלים יודעים לעשות! באיכות ובשמחה.
בהזדמנות זו נודה לישי אוחנה מתרבות הדיור

שהיה שותף מלא ודאג שהכל יתנהל כשורה.

לאומנים יש בית בעירייה

 בית מדרש "שלישי נשי"


