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תושבי העיר משתפים

"והגדת"
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והגדת לבנך ולבתך , לשכניך ותושביך הגרים עמך
המצווה המרכזית בחג הפסח היא "והגדת", מצווה ייחודית שכל עניינה שיח ודיבור 

עבור לילה מאד ייחודי בו עם ישראל עוצר לרגע וזוכר את היציאה משעבוד 

לגאולה, ממצרים לחרות , מעבדות לעצמאות. מצווה המאפשרת לנו להעניק 

מקום, במסגרת השיח, לחכם,  לתם, למי שאינו יודע לשאול, וכן גם לרשע 

 בתפילה שידע להשיב את עצמו אל הכלל. 

השליחות שלנו בעיר בית שמש, במסגרת העשייה היומיומית, היא לייצר עבורכם 

תושבות ותושבי העיר חוויה אחרת. חוויה שתהא מתורגמת לשיח בדבר מכלול 

השינויים המתרחשים בעיר לטובה. אנחנו עמלים בשיפור המרחב הציבורי, 

ניקיון, פיתוח תשתיות וכבישים והקמה של גינות משחקים. בנוסף, אנו פועלים 

למען פיתוחה הכלכלי של העיר על ידי הקמת אזורי תעשייה ובנייה של מרכזים 

לוגיסטיים. רק לאחרונה אישרנו להפקדה תכנית למרכז לוגסטי ענק עבור חברת 

פוקס, חברת פיברו פתחה בעיר את מעברת הפיתוח שלהם. ממשיכים לקדם את 

עולם החינוך – מאות רבות של כיתות אושרו לעיר בית שמש. אנו מקדמים את 

החלטת הממשלה הייעודית לעיר המהווה מנוע עצום לפיתוחה של העיר. העיר 

הוותיקה עוברת מהפכה אדירה בחידוש פניה ושכונות נוספות נמצאות בתהליך 

אכלוס. אנו שמים דגש על איכות השירות לתושב ופועלים לשיפור מוקד 106. 

 הקומה לאחרונה יחידה לשיטור עירוני מתוך כונה לחזק את תחושת הביטחון בעיר.

מרגש ומשמח לשמוע אתכם תושבי העיר שיודעים לומר מילה טובה ולהעריך את 

השירות שניתן בכל תחומי חיינו כאן בבית שמש, עד כי בחרנו להביא בפנים מקצת 

מתושבי העיר המבקשים לומר את שעל ליבם. משימת כולנו היא להמשיך את 

העשייה ויחד עמכם נספר את סיפורה המדהים של העיר בית שמש.

חינוךברכת הבית

אדרי שלום

 הרב אלמליח יצחק
המשנה לראש העיר

הרב ארנרייך ישעיהו 
המשנה לראש העיר

הרב ברילנט שלמה 

גוטמן אלישיב 

 הרב  גולדברג שמעון
סגן ראש העיר

הרב גולדהירש יוסי 

 הולנדר רינה 
סגנית ראש העיר 

ווליצקי צבי 

הרב ויסמן ישעיהו

 הרב זמורה חיים 

הרב חדד יגאל 

הרב כי טוב מלאכי 
המשנה לראש העיר

מולה אסצ'אלו 

הרב מנדלסון ישראל

 הרב סילברסטין ישראל 
המשנה לראש העיר

הרב פרנקל אברהם 

פרץ אלי 

הרב רמתי ישראל

 שטרית משה 
מ"מ וסגן ראש העיר

לכל תושבי העיר ולכל בית ישראל בברכת פסח כשר ושמח 
ד"ר עליזה בלוך ראש העיר 

עיר של חינוך
 הוקם בית ספר לחינוך מיוחד בחווה החקלאית בעיר. הקמת בית ספר 

יוצאים  היו  הקמתו  עד  שילדיהם  רבים  להורים  אדירה  בשורה  מהווה  זה 

ללמוד מחוץ לעיר.

 החלו בפעילות שני בתי ספר ממלכתיים חרדים. הקמת בתי ספר ברוח 

זו מעידה על הקשת החינוכית הרחבה שעליה יש לתת מענה בעיר.

 מאות כיתות חדשות נבנות בכל רחבי העיר

בית ספר "בכפר" ע"ש מוריה פרנקו ז"ל
שמש  בית  עיריית  של  מהמחווה  מאוד  "התרגשתי 

לקרוא על שם ביתי ז״ל בית ספר בעיר. אין דבר קשה 

כמשפחה  אותנו  שילווה  כאב  זה  בת,  מלאבד  יותר 

תמיד. בית ספר "בכפר" ע"ש מוריה פרנקו ז"ל שהוקם 

לאחרונה בחווה החקלאית בעיר הוא זיכרון וגם תיקון 

בכדי  מהעיר  לצאת  נאלצה  שבחייה  האהובה  לבתי 

ללמוד בבית ספר שמתאים וראוי לה" אשר פרנקו
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תרבות בעיר
הופעות במעבדה 

מגוון  עם  במעבדה,  מחדש  פעם  כל  ומכייפים  "נהנים 

ללא  לבית.  ומקום לצאת קרוב  הופעות  פעילויות  של 

יישר כוח  וטובה עבור בית שמש.  נכונה  ספק בחירה 

גדול לעוסקים במלאכה. המשיכו בעשייה המוברכת" רויטל שמואלי סהר

יש תרבות בעיר!
 היכל התרבות פתח את שעריו. בית שמש היא עיר שקיים בה מגוון רחב 

של תרבויות, היכל התרבות מהווה בית לכולם! ניתן לראות בערב נתון הצגה 

לנשים דוברות אנגלית, הופעה של התזמורת האנדלוסית, הצגה במרוקאית או 

מופע רוק של שנות השישים. בנוסף, יהיה ניתן לצפות בהצגות מהתיאטראות 

מהשורה הראשונה בארץ, הצגות ילדים ועוד...

 לאחר קיץ מוצלח של הופעות במרכזי התרבות בהובלת רשת המרכזים 

הקהילתיים העירונית המשיכו ההופעות החיות במועדון ״המעבדה״.

 במהלך חופשת חנוכה התקיים בעיר ״פסטיבל האורות״ הפסטיבל איגד מנעד 

רחב של אירועי תרבות המשקפים את הפסיפס האנושי של העיר בית שמש.

 הספרייה העירונית הפיקה מגוון רחב של אירועים לכל המשפחה בין היתר: 

״יוצאים מחוץ לספרייה״ - טיולים מאורגנים למשפחות, ״מגלים עולם״ - הרצאות 

על מדינות מסביב לעולם, שעות סיפור, אירועים לקידום מעמד האישה ועוד..

 פעילות  ענפה של אגף מרשת המזרח אשר מפיק לאורך כל השנה אירוע 

תרבות ופעילות לבני הישיבות ולאוכלוסייה הכללית

היכל התרבות
"היה לי העונג להשתתף בהופעה של מקווה המחזמר 

בהיכל התרבות החדש בבית שמש. האולם ממש יפה ונוח, 

היה שווה לחכות וזו תוספת כל כך חשובה לחיי התרבות 

באזור! אני מצפה לעוד הרבה מופעים נהדרים במקום 

הזה. מקווה, המחזמר הפתיע מאוד כי לא ידעתי למה 

לצפות. זה היה מרגש, מקסים, מצחיק ומעורר השראה, 

עם השילוב הנכון של כל האלמנטים האלה. המוזיקה 

הייתה יפה ובוצעה על ידי כמה נשים מוכשרות להפליא- 

לא היה לי מושג שהחליל יכול להביא אותי עד דמעות! 

צוות השחקנים היה מצוין, ההצגה הוצגה בצורה מופתית 

ובסך הכל, זה היה ערב מקסים! מומלץ מאוד!"

שנטל רובין

תערוכות
תבל  קצוות  מכל  עלייה  גלי  קלטה  העיר  השנים  "עם 

יפיפייה  עיר  וגדלה  פרחה  ההיתוך שהתווה  כור  ובתוך 

והמדינה. בתערוכה שהצגתי בלובי  לתפארת תושביה 

הכניסה לעירייה, הצגתי תמונות המספרות את שנותיה 

הראשונות של העיר. אותם תמונות נוף התפתחו ברבות 

השנים לשכונות חדשות המאכלסות את טובי בנייה של 

הארץ. אני רוצה להודות לעיריית בית שמש על הזכות 

להציג את ״תערוכת שנות השישים״ בלובי העירייה"
ראובן נעמת
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תעסוקהתעשייה צומחת
פיתוח כלכלי 

ובזכות  גדולה  מהפכה  עוברת  שמש  בית  "העיר 

של  הכלכלי  הפיתוח  לטובת  הנעשות  הפעולות 

נרוויח. אני שמח לסייע  העיר אנחנו התושבים כולנו 

ובאופטימיות  מקרוב  ועוקב  זו  מבורכת  בפעילות 

סביבנו.  המתרחשים  החשובים  המהלכים   אחר 

אני אופטימי בהחלט"

 משה אוחנה
הבעלים של מפעל הבצק 

'שגמור לפסטיליה'

מנהלת תעסוקה
ידיה"  "מפרי  בקורס  השתתפתי  האחרון  "בחורף 

ופירמת  שמש  בית  עיריית  בחסות  תעסוקתי  לקידום 

וליווי  כלים  לי  נתן  הקורס  שמש.  בבית   ,Deloitte
עבודה,  לראיון  הכנה  כגון:   אישי,  מקצועי  לקידום 

הליווי  מיטבי.  תעסוקתי  מסלול  ותכנון  עצמית  הצגה 

לי להתקבל כמתמחה בראיית  סייע  שקיבלתי בקורס 

בינלאומיות,  ציבוריות  חברות  ביקורת  בתחום   חשבון 

בסניף החדש של Deloitte בבית שמש"
דסי שפיגלר

מהפכה כלכלית!

תעסוקה בתנופה!

 אושרה להפקדה בוועדה המחוזית של מנהל התכנון תכנית להקמת מרכז 

לוגיסטי של חברת פוקס בעיר.

 שווקו מגרשים באזורי התעשייה לביא, הרטוב ובשכונת המשקפיים -  

ההצלחה הגדול בשיווק המגרשים מעידה על הבעת אמון בעיר בית שמש.

 יזמים רבים בחרו להביע אמון בעיר ומעתיקים את פעילותם לעיר בית 

שמש - כניסת חברות ענק המובילות בתחום התעשייה והמסחר מהווה קטר 

כלכלי מוביל בעיר.

 מתקדמות תוכניות באזור התעשייה הצפוני

 הוקמה מנהלת עירונית לתעסוקה הפועלת למען חיזוק מנופי התעסוקה בעיר.

 פירמת הייעוץ וראיית החשבון Deloitte מקימה שולחה בעיר בית שמש. 

החברה החלה בגיוס של  כ-300 עובדות ועובדים למשרדה.

 מתקיימות בעיר הכשרות מקצועיות אשר העניקו למשתתפים בהם כלים 

משמעותיים לשילוב בשוק העבודה הישראלי. פיתוח עיסקי 
ואת משרדי הנהלת  "החלטתנו להעתיק את מפעלינו 

אנו  היום  ונכונה.  מוצלחת  היתה  שמש,  לבית  הרשת 

זוכים להיות חלק מעיר צומחת ומאזור תעשיה שוקק 

פעולה  ושיתוף  עידוד  לתמיכה,  הזוכה  וחדשני,  חיים 

יוצא דופן, מעיריית בית שמש ומהעומדת בראשה הגב' 

עליזה בלוך, הפועלת ללא לאות להמשיך ולקדם את 

העסקים בעיר כולה"

 יריב שפע
הבעלים של ארומה ישראל
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התחדשות עירונית

התנהלות נכונה
 10 שכלל  עירונית  התחדשות  בקורס  "השתתפתי 

פינוי  בנושא  להתמודד  איך  כלים  לנו  שנתנו  מפגשים 

בסיור  היינו  והרשויות.  הקבלנים  מול   38 ותמ"א  בינוי 

הסבוך  התהליך  כל  את  שעברו  דיירים  עם  בשטח 

יודע  כרגע  אני  שקיבלתי,  המידע  בזכות  והקשה. 

ולעזור  להוביל  ומקווה  התהליך  כל  מול  להתנהל  איך 

לאנשים איך לעבור את התהליך. תודה לכולם ובמיוחד 

למינהלת על היוזמה הנהדרת"

שי יצחק אלתר סין

שיתוף פעולה
"התחדשות העירונית תלויה מאוד בשיתוף הפעולה עם 

צריכים  התושבים  שכל  מאמינה  אני  השכונה.  תושבי 

להבין את המשמעות של ההתחדשות העירונית, כיצד 

מקדמים אותה ואיך מגיעים לתוצאה הרצויה. התכניות 

מאמינים,  ולא  מבינים  שלא  אנשים  בגלל  מתעכבות 

עם ליווי נכון של גורמים מתאימים התהליך יהיה יותר 

קצר ויניב פירות. במהלך ההכשרה קיבלתי המון כלים  

ואני רוצה להודות על הליווי של עובדי המנהלת לאורך 

כל הדרך. אין לי ספק שבזכות פעילות זו נוכל להגיע 

לתוצאות הטובות ביותר"

אסנת ורדי

היסטוריה בעיר
ובראשונה  ובראש  והמנהלת,  העירייה  מול  "לעבוד 

לדוגמא  היא  בלוך,  עליזה  ד"ר  העיר  ראש  עם  יחד 

את  יהיה  רשות  שבכל  הלוואי  ישראל.  בערי  ומופת 

הרצון הכנה והנכון לקדם למען תושבי פרויקטים מסוג 

רמת לח"י, פרויקט מורכב ומשמעותי. אנחנו חושבים 

שפרויקט רמת לח"י הוא פרויקט דגל במדינת ישראל 

משמעותי  לשינוי  יביא  וגם  התושב  לרווחת  גם   שהוא 

בפני העיר כולה"

עמי כחלון
 מייסד ומנכ"ל ע.ט. 

החברה להתחדשות 
עירונית בישראל

העיר מתחדשת!
 מקודמות תכניות ״פינוי - בינוי״ בשכונות: נרקיס, סביון, ביאליק והגפן.

 מקודמות תוכנית תמ"א 38 בשכונת הרצל 

 במסגרת הפעילות של מנהלת ההתחדשות מתקיימים קורסים הפתוחים 

לכל תושבי העיר אשר מספקים כלים מתאימים להתמודדות עם תהליכים 

מורכבים כמו פינוי-בינוי ותמ"א 38.

 אושר הסכם פיתוח מתחם רמת לח"י  התכנית מתפרשת על שטח של 40 

דונם וממוקמת בצפון-מערב בית שמש, בחלקה הוותיק של העיר. התכנית 

כוללת 1,053 יחידות דיור שיוקמו ב-10 מבנים חדשים.

Viewpoint NEOדורית רבינר
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רווחה ושירותים חברתיים

למען האחר
"אין משהו שמדבר בעד עצמו יותר מאשר מיזם שעוד 

בשלבי ההקמה שלו מממש את ייעודו. בבנק הזמן ככל 

שתיתן יותר אתה תקבל יותר וככה תושבי העיר כולם 

מרוויחים יותר"
 דניאל קינן

  פעיל בצוות ההקמה 

של בנק הזמן

דואגים לתושב!
 תוכניות עבור אזרחים ותיקים: הפגת בדידות טלפונית, קורס אוריינות 

דיגיטלית לאזרחים ותיקים, פעילויות ספורט בפארקים, סדנא לבני משפחה 

 מטפלים, הרצאות בנושא התנהלות כלכלית בזקנה, ניידות למיצוי זכויות ועוד.

תוכנית  בקהילה:  ומשפחות  לילדים  ומסגרות  תוכניות  של  הקמה   

חיילים  לרווחה  נושמים  תוכנית  אתיופיה,  יוצאי  לקהילת  החדשה  הדרך 

לילדים  פעילות  משפחתי,  לטיפול  התחנה  של  הרחבה  ומלש"בים, 

מיניות. בפגיעות  לטיפול  היחידה  של  הקמה  קשר,  במרכז   ומשפחות 

 ניידות והרצאות למיצוי זכויות, לצד קיום תוכניות תעסוקה: קורס "עסק משלך" 

 ופורום יזמות עסקית, לעסקים שנפגשו בתקופת הקורונה ועסקים חדשים.

של  הקמה  מוגבלויות:  עם  אנשים  עבור  מסגרות  של  הקמה   

עם  לאנשים  קיבלתי  מועדון  גבוה,  בתפקוד  אוטיזם  מועדונית 

.14-21 בגילאי  מש"ה  עם  ילדים  עבור  יום  הארכת  מסגרת   מוגבלות, 

וחיזוק  נשים  העצמת  גירושין,  בסכסוך  זוגות  כגון:  טיפוליות,  קבוצות   

בתחום  טיפוליות  קבוצות  להורות,  כבסיס  זוגיות  ההורי,  התפקוד 

ועוד. האלימות  במעגל  נשים  ונוער,  צעירים  למבוגרים,   התמכרויות 

 הובלת מערך המתנדבים בעיר שפועלים למען הקהילה בצורות שורות, 

כגון: הפגת בדידות לקשישים, חלוקת חבילות מזון, לנזקקים, יוזמות חברתיות, 

הכשרת מתנדבים למיצוי זכויות בקהילה.

"כמישהי שהשתמשה במערכות טכנולוגיות מתקדמות 

במשך חיי המקצועיים, רציתי להנגיש ולפשט לאזרחים 

מחזיקים  שהם  הטכנולוגי  המוצר  את  דווקא  ותיקים 

ומודרניים  מעודכנים  שיהיו  כדי  החכם,  הטלפון  ביד, 

כמו כולם. בשבילם זה מעודד ומקל  לדעת, שאנשים 

ומובנת,  פשוטה  בצורה  להם  להסביר  יכולים  בגילם 

הזאת  התרומה  בהתחלה.  מסובכים  שנראים  דברים 

נותנת לי סיפוק רב, בכל פעם שאני רואה שמישהו למד 

הבין ועכשיו יודע איך להשתמש במכשיר"

 סוזאן פיש
  מתנדבת בתכנית

'יד ביד'

נותנים יד
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סנדאות הורות
"השתתפתי במספר סדנאות מטעם בית הספר להורות 

בקהילה. רציתי לשתף דווקא על החוויה מסדנא בשם 

בה  סדנה  השתתפתי,  בה  האחרונה  נשית״-  ״עוצמה 

קבוצת נשים לקחה הפסקה ממרוץ החיים והתיישבה 

כלים  עם  זו  מסדנא  יצאתי  שבלב.  דברים  על  לדבר 

מבט  נקודת  ועם  יותר  טובה  להתנהלות  משמעותיים 

תודה  הזולת!  וכלפי  עצמי  כלפי  יותר  ועמוקה  חיובית 

אחת  מכל  והתרגשתי  למדתי  מהנשים  אחת  לכל 

פחות  והלא  המקצועית  המנחה  לאופירה  תודה  מכן! 

התכנים  הנגשת  על  להורות  למרכז  תודה  ממדהימה! 

במחיר אפסי! מטרת הסדנאות היא ליצור סוכני שינוי 

בקהילת העיר בית שמש למען הווה ועתיד טובים יותר 

בעיר  תושב  לכל  בחום  ממליצה  ילדנו!  ועבור  עבורנו 

לקחת חלק במערך ההרצאות והסדנאות המגוונות!"

עינב בן חמו

להרגיש בטוח
בוקר  כל  לקום  מעבר  זה  בשבילי  העירוני  "השיטור 

לעבודה, זה לדעת להקשיב לצרכים של האזרח לעזור 

גדולה  זו שליחות  והיכולות שלי.  מהידע  ולתרום  להם 

תושבי  לרווחתם  לאזרח  מענה  לתת  מאוד  גאה  ואני 

העיר כולם"
 בלוריה חייאב
 פקחית מסייעת
בשיטור עירוני 

דואגים לחינוך!
 הקאתון לאחריות קהילתית. האירוע התקיים בהובלת מנהל חינוך, נוער 

וקהילה ובו השתתפו לא פחות מ-150 יוזמות חברתיות שונות ומגוונות ומאחורי 

יוזמות אלו השתתפו 700 מתושבי העיר.

מאות  שיתוף  תוך  עירוניים  ניקיון  ימי  מספר  מתקיימים  השנה  במהלך   

מתלמידי העיר שלא רק לומדים על חינוך לאחריות אלא גם חווים אותו 

הלכה למעשה.

 בית הספר להורות בקהילה בעיר מהווה מוקד ידע עבור הורים ואנשי 

הנוגעות  והרצאות  אירועים  סדנאות,  של  רב  מספר  ומקדם  מפיק  חינוך, 

בתפקיד המורכב - הורה. אלפים מתושבי העיר משתתפים ולוקחים חלק. 

בשיתוף  בשכנות  ופעילויות  מיזמים  השנה  כל  לאורך  מתקיימים    

״תרבות הדיור״

אחריות  לקחת  רצון  מתוך  הגפן  בשכונת  פועלת  אוהב״  ״לב  עמותת   

בשיתוף הדיירים על השכונה

חינוך לאחריות
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העיר מותחת את פניה
ממחזרים ונהנים

"נושא המחזור הוא אחד שמאוד קרוב לליבי. לאורך 

השנים בעיר תמיד מצאתי פחי מחזור בקרבה לבית 

לביצוע.  וקלה  לפשוטה  הפכה  שהפעולה  כך  שלי, 

נמשכת,  עודנה  החלוקה  הפחים,  הוחלפו  לאחרונה 

והפחים הכחולים כבר הגיעו ומקלים על המטלה. כיף 

למחזר בבית שמש!"
אביבה זץ

מהפכה בעיר!
 במסגרת ״ישן מול חדש״ הושקעו מיליונים בעיר הוותיקה בחידוש ושיפוץ 

מדרכות, כבישים, עמודי תאורה, הקמה ושיפוץ גני משחק.

 בין היתר שופצו: רחוב דוד רזיאל, רחוב הנרקיס , שדרות בן זאב, שביל 

השקד בעמק הזיתים, רחוב הנשיא , שביל התמרים, בני דן, פולה בן גוריון, 

שכונת חפציבה , רחוב הנורית , שביל החרובים, הוקם פארק מוזיקלי בפארק 

בתפוח, הקמת גן משחקים בשכונת שיינפלד.

יוצא סיור המאגד את כל גורמי העירייה בו הם בוחנים  יום רביעי  מדי   

כיצד ניתן להפוך את העיר לטובה יותר. הסירו מתבצע בכל שבוע באזור 

ופינה אחרת של העיר.

בעיר  הוחלו הפחים  בו  גדול אשר  ביצע מבצע  בעירייה  מנהל תפעול   

לפחים מוטמנים. 

 נושא המחזור בעיר מקובל רוח גבית. לאחרונה הונחו פחי מחזור לאורך 

כל רחבי העיר.

 תאורת הרחוב בעיר מוחלפת לתאורת לד.
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עד הניצחון
"אחרי שנתיים של הפוגה בעקבות הקורונה, האווירה 

בכל  אוהדים  מעט  לא  לנו  כשיש  חזרה  במשחקים 

משחק שמביאים איתם המון אנרגיות. כיף לדעת שיש 

אותנו.  ומעודדים  מגיעים  שתומכים,  עירוניים  גורמים 

גם הצלחות  לעיר  בעונה הבאה אנחנו מקווים להביא 

בקבוצת הבוגרים שלנו"

 אפי קריאף
 המנהל מקצועי 

של אליצור בית שמש

לעלות גבוה
"השנה קבוצת עירוני בית שמש לקחה עוד צעד קדימה 

הנשמה  את  נותנים  השחקנים  ליגה.  עליית  לקראת 

ותמיכת העירייה על כל גורמיה עוזרת לנו מאוד. מקווים 

להגיע לרמות הכי גבוהות ומודים על התמיכה בקבוצה 

של כולנו"
 רפי טוביאנה

 יושב ראש קבוצת 

עירוני בית שמש

מרגישים בבית
שמיר,  נווה  החדשה  בשכונה  לגור  מדהימה  "חוויה 

מנופי  את  וגידים,  עור  קורמת  השכונה  את  לראות 

ההובלות, את המגוון העצום ואת הנוף המרגיע הנשקף 

מהחלון. מקווים לראות איך השכונה מתפתחת מלאה 

והופכת למקום תוסס, שוקק חיים וערבות הדדית" אלישבע עובדיה

פאב חברתי בעיר
שיחד  העצלן,  פאב  בעיר,  הראשון  החברתי  "הפאב 

אתכם ייצור סצנת צעירים בית שמשית שלא נראתה 

כמותה בבית שמש מעולם! אווירה משפחתית, מחירים 

מוזלים והרבה מקום ליצירה ותרבות. הפתיחה בקרוב!"

אביה חוטינר-צרפתי

יש מקום לצעירים בעיר!ספורט בעיר!
 האצטדיון העירוני של בית שמש שופץ וחודש ומהווה בית עבור קבוצות 

הכדורגל והפוטבול של בית שמש.

  בימים אלו נבנה מגרש בייסבול שעתיד להיחנך בפארק עמק הזיתים

  ברחבי העיר ישנם חמישה אולמות ספורט, גינות כושר, מגרשי מיני פיץ' 

ועשרות מגרשי ספורט מוארים שפתוחים לרווחת הציבור. 

בית לצעיריםספורט

 מרכז צעירים בבית שמש ממשיך לתת מענה לצעירי העיר. בין היתר ליווי 

במהלך השירות, נחיתה רכה לאזרחות, צעדים ראשונים לקריירה, בחירת 

מסלול לימודים, בעלי עסקים צעירים, מעורבות חברתית, קהילתיות, עולים 

חדשים, משפחות צעירות, תרבות ופנאי, ועוד.

 בימים אלה מוקם הפאב החברתי הראשון בעיר ״פאב העצלן״.
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לכולם יש מקום
ממשפחה  חלק  שאני  הרגשתי  הפעילות  "במהלך 

מרגיש  אני  התושבים.  של  החיים  שיפור  שמטרתה 

במרכז  המתקיימת  בפעילות  חלק  לקחת  רב  סיפוק 

בחיי,  שעשיתי  דבר  מכל  מי  מאירהוף-יותר  הקהילתי 

הכי מספק אותי לעזור לאנשים ואני נהנה מכל דקה" מאיר יפה

כאן זה בית
"חיבור בין האוכלוסיות המגוונות בבית שמש הוא בראש 

פסגות השבע  קהילתי  מרכז  מבחינתי.  העדיפויות  סדר 

גיבוש  תוך  רעיונותיי,  את  ביטוי  לידי  להביא  לי  מאפשר 

תמיכה  קבוצת  למטרת  פעולה  ובשיתוף  האוכלוסיות 

לנשים אונקולוגיות מבית שמש והסביבה. וזה רק על קצה 

המזלג. תודה לכם על השיתוף ועל הפעולה!"
מאיה רפאלי

אומנות בנשמה
במגמת  מהתיכון  בעורקיי,  זרמה  שתמיד  "האומנות 

אומנות עד ללימודי הטיפול באומנות שהכניסו וערבבו 

הכל יחד הוא כלי כל כך חזק ועוצמתי בעיני לטיפול בנפש 

משמעותית  הייתה  התערוכה  מכחול.  נגיעת  בעזרת 

מהסטודיו  החוצה  יציאה  שיתוף,  של  גדול  רגע  עבורי, 

בה  לעיר  חיבור  ומרגשת.  מעצימה  וחוויה  שלי  הפרטי 

נולדתי ולאנשים בהם נגעתי דרך היצירה במקום מרכזי 

בעיר בית שמש"

רעות דיין

קהילתיות פורחת

אומנות מקומית
 רשת המרכזים הקהילתיים פועלת לבינוי קהילה בקרב אוכלוסיות העיר 

על רבדיה השונים, ונותנת מענה לצרכי הקהילות השונות בעיר, ע"י פעילויות 

חברתיות וקהילתיות, חינוך בלתי פורמלי, תרבות, קליטה, חוגים, פעילויות 

לבעלי צרכים מיוחדים, יוזמות קהילתיות, מפגשים קהילתיים וועדי קהילות 

ופעילות בשכונות ובמרחבים הפתוחים.

 מתוך רצון להפוך את העירייה לבית לתושבים ולתת מקום לאומנות מקומית, 

כמדי חודש מוצגת בגאון בלובי הכניסה לבניין העירייה תערוכה של אמן מקומי אחר.

  ולדימיר מיכילוניק- טבע נוף ואבסטרקט, שמן על בד

  איריס שרה אדרי ז"ל- רישומים ופורטרטים, פחם וצבעי מים

  נפש הוזה נפש תועה-טובה ועקנין, אוטוביוגרפיה אישית, סופרת 

  חי צובע דומם- שמחה חיה אלמקייס, פורטרט, אקריל

  התבוננות- עדילי בן דוד, צילום טבע נוף ואלמנטים

 פסיפס משפחתי- לבנה עמר )פיסול, פסיפס, ציור(, ניסים קינן )ציור שמן על בד(, 

 לירון קקון )תכשיטים(, מרים קקון )תפירה עילית( אביגיל חזן )סטיילינג(

  רגע בזמן- מלכה פרטוש, ציור אבסטרקטי, נוף טבע לאתרים בארץ, שמן על בד

  שלמה מטה- ציור, פנטזיה, פורטרט, פסוקים. אקריל על עץ ובד

  יוצא אל האור- דוד שורץ, צילום טבע

 תערוכת אמנות עכשווית של גדולי ישראל- נעמה גולדברג, חיתוכי לייזר על אלומיניום

  נשימה במשיכה- רעות דיין, טבע אבסטרקטי, פנטזיה, אקריל על בד

תערוכות בגלריית בניין העירייהרשת המתנסי"ם
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