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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.

סמכות הורית מיטבית
 

מוזמנים להצטרף לסדנא ולרכוש כלים
משמעותיים להעצמת הסמכות ההורית. 

 
שני | 21.02.22 | 20:00 | בית הספר 'נצח

ישראל' 

קומדיה מקורית דו-לשוני, בשפה
המרוקאית-עברית בהפקת תיאטרון הנגב.

ללה מסעודה - בהיכל התרבות

חולמים שינוי? יוצרים מציאות!

האקתון מספר 2 לאחריות קהילתית של בית שמש - 
יוצא לדרך.

יש לכם יוזמה שבכוחה לשנות את פני העיר?
 זה הזמן להציג אותה.

רותם כהן מופע להקה

חמישי | 03.03.22 | 21:00 | היכל
התרבות בית שמש 

שלישי | 08.02.22 | 20:30

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


חידון בית שמש וקק"ל התקיים השבוע בעיר
בהובלת מינהל חינוך, נוער וקהילה יחד עם מדרשת
בית שמש. בחידון השתתפו מתמודדים מבתי הספר

היסודיים בעיר.
כל הכבוד לזוכים!

השבוע חברת "אשטל" פתחה משרדים בעיר, ברוכים
הבאים לבית שמש!
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עוד ועוד עסקים נפתחים בעיר

נווה שמיר באוויר

השכונה נווה שמיר ממשיכה להתאכלס
ולהתפתח, הפרויקט של היזם עץ השקד קיבל

טופס 4 והתושבים בדרך.
ממשיכים לפתח את בית שמש של כולנו.

חידון בית שמש

(קרדיט צילום: אבי נפוסי)



ממשיכים בתרבות

ביום שני האחרון התקיימה ישיבה לכלל העובדים
במנהל הרווחה והשירותים החברתיים. הישיבה
עסקה בהיכרות עם העובדים החדשים, תהליכי

פיתוח מקצועי שמתקימיים במנהל, אישור ויישום
החלטת ממשלה וסיכום שנת עשייה פורייה ב2021

ויעדים לתכנית העבודה לשנת 2022.
היה מפגש מרתק!
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השבוע התקיים ערב נשים של לימוד ושמחה עם
הרבנית ימימה מזרחי והזמרת יובל דיין.

בנוסף, התקיים השבוע ערב שירי אהבה ב"מעבדה"
היה מדהים!

ישיבת מנהל הרווחה
והשירותים החברתיים

תוכניות עבודה ברשת המתנ"סים 

רשת המתנ"סים העירונית בהובלת סגן וממלא מקום
ראש העיר משה שטרית ממשיכה לספק לתושבי

העיר תכנים איכותיים במגוון תחומים ביצירתיות
אינסוף. השבוע נפגשו כולנו כדי להכיר את התכנית

השנתית מלאת הפעילות.

https://www.facebook.com/moshe.shitrit.3?__cft__[0]=AZW6JXOCnu6lynkPpG5H4poeSdnXBd7OijOIuzmTAuuSTR78nJJMj8M29gq9RhryCcFH0c95RzBGmfzMtG-FUjiX7iMDjp0elqegAZQiDu_OtMGgdG1n0CnmY9FmoYBkIbR58n674Z9wm2-_IE_6bS8_&__tn__=-]K-R

