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שימשי

מה יהיה ומה היה? ניוז שבועי
מבקשים לעדכן אתכם באירועים הצפויים לנו בשבוע
הקרוב בעיר.

קיץ  - 2022קיץ של אירועים בבית שמש
עיריית בית שמש ורשת המרכזים הקהילתיים מזמינים אתכם לקיץ
שעוד לא נראה כמותו בעיר!
מזמינים אתכם ליהנות משלל אירועים ופעילויות
למידע נוסף בקרו באתר
העירייה או סרקו:

הופעות של מיטב האמנים
הצגות לילדים
שעות סיפור
הפנינגים בשכונות ובפארקים
אטרקציות ואירועים לנוער
חגיגות לצעירים
קבלות שבת

מחכים לכם!
אלאדין ויסמין
אלאדין יסמין והג'יני ,גיבורי אגדת הילדים האהובה
ביותר בכל הזמנים עולים על הבמה בישראל

לטיול יצאנו
בטיול חוויתי לכל המשפחה

מתל בית שמש ←

 לעינות דקלים

יום שישי | 8:00-12:00 | 22.07.22

יום רביעי |  | 17:30 | 24.08.22היכל התרבות |

לפרטים נוספים והרשמה052-8952226 :
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סניף מרכזי של ביטוח לאומי
בדרך לבית שמש
השבוע התקיים אירוע השקת הרחבת נקודת
השירות של ביטוח לאומי לסניף משנה בעיר.
כתוצאה מכך ,השירותים יתרחבו ,יוצבו
עמדות שירות נוספות ברחבי העיר ואנחנו
נמשיך לצעוד יחד לשיפור השירות לתושב.
בהמשך הסניף ישודרג לסניף מרכזי.

המהפכה הכלכלית של בית שמש
נמשכת
השבוע קבוצת ״פוקס״ רכשה קרקע באזה"ת בית
שמש תמורת  27.8מיליון שקל .הדבר ייצר עוד
תעסוקה לתושבי העיר והסביבה.

בית שמש על המפה
שבוע מרשים לספורט בבית שמש:
· ורוניקה ווליקוב עם  2מדליות זהב במכביה.
· נילי בלאק מקום שני בגמר משחקי העולם 2022
באגרוף תאילנדי.

קרדיט :יח"צ התאחדות אילת
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יוצאות לאור
תכנית "יוצאות לאור" פועלת במטרה לתת מעטפת
וליווי לנשים שיצאו ממקלט לנשים מוכות.
התכנית מופעלת ע"י עמותת מאירים  -מפיצים טוב,
ובשיתוף עם המרכז למניעת אלימות במשפחה בבית
שמש.
בשבוע שעבר יצאנו לטיול של יומיים  100 ,נשים
וילדים! האווירה בטיול הייתה שמחה מאוד ומשפחתית.

סדנת נגרות בעיר
השבוע התקיימה סדנת נגרות בהובלת
המחלקה לתרבות תורנית בשיתוף רשת המתנ״סים.
היה מדהים!

מטיילים בארץ
השבוע ,בהובלת מחלק שח״ק יצאו כ100 -
מטיליים מהעיר לטיול בים המלח.

רוצים להישאר מעודכנים?
הצטרפו לקבוצת העידכונים של עיריית
בית שמש!

