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מה יהיה ומה היה? ניוז שבועי 

מבקשים לעדכן אתכם באירועים הצפויים לנו בשבוע
הקרוב בעיר.

קיץ 2022  - קיץ של אירועים בבית שמש

בקצב התופים

עיריית בית שמש ורשת המרכזים הקהילתיים מזמינים אתכם לקיץ 
שעוד לא נראה כמותו בעיר!

מזמינים אתכם ליהנות משלל אירועים ופעילויות

הופעות של מיטב האמנים
הצגות לילדים

שעות סיפור
הפנינגים בשכונות ובפארקים

אטרקציות ואירועים לנוער
חגיגות לצעירים

קבלות שבת

מחכים לכם!

מתגלצ'ים

בשבוע אחד לונה פארק בפארק ירמות ופארק מתנפחים
ומים ברחוב הגפן.

הפארק יפעל בין התאריכים 14-19.8 בין השעות -11:00
19:00 במחיר של 30 ש"ח בלבד עבור תושבי העיר.

במת ענקבר משקאות | מקומות ישיבה |
שולחנות ערוכים כמיטב המסורת!

למידע נוסף בקרו באתר
העירייה או סרקו:

להזמנת כרטיסים בקרו באתר העירייה
לרכישת כרטיסים-בקרו באתר העירייה



השבוע התקיימה חנוכת מבנה הנדסה החדש
ברחוב הגפן. תתחדשו!

במהלך השבוע הלחלו ההכנות לקראת פתיחת
שנת הלימודים שכללו בין היתר:

 
·מבצע נרחב לסימון כבישי העיר

·שיפוץ מדרגות המעבר בסמוך לבית ספר
עוזיאל

·סיור מבני חינוך ברחבי העיר
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מבנה הנדסה חדש

אנו ממשיכים לפעול למען נראות העיר, התקיימו
השבוע: 

·סיור ״חדש מול ישן״:  תיקון כבישים, תיקון
מדרכות, שיפור תשתיות בין היתר ישופצו: מעפילי
אגוז, שבטי ישראל, השבעה, רמב״ם, בן גוריון,

ועוד...
·סיור שפ"ע ברחוב מורה יעקב/הגפן

·החלו עבודות ברחוב נחל דולב ברמת בית שמש א'

ממשיכים להיערך לפתיחת
שנת הלימודים

ממשיכים למתוח את פני העיר 



 
השבוע היה לנו העונג לארח את אורלי בן דוד, תושבת
שכונת בילאיק, אמנית שמפסלת מחומרי טבע. אורלי
הציגה תערוכה עוצרת נשימה בלובי הכניסה לעירייה.

מוזמנים כולם לבקר.
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תערוכה בלובי הכניסה לעירייה

אמהות עצמאיות
עושות זאת בעצמן

השבוע הסתיים קורס ״הנדיוומן״ (תחזוקת הבית)
לאמהות עצמאיות (חד הוריות) מטעם עיריית בית
שמש - מנהל הרווחה והשירותים החברתיים- מרכז

עוצמה בשיתוף עמותת מאירים- יוצאות לאור.
הנשים עברו קורס בן עשרה מפגשים אשר הקנה
למשתתפות כלים חדשים בתיקון תקלות בבית כגון:
אינסטלציה,קידוחים, תיקוני קיר, גבס, החלפת

גלגל ועוד..

מתנדבים בעיר

ערב הוקרה וחלוקת תעודות למתנדבים של הקהילה
האתיופית. 

רוצים להישאר מעודכנים?
הצטרפו לקבוצת העידכונים של עיריית

בית שמש!


