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מה יהיה ומה היה? ניוז שבועי 

אני מבקשת לעדכן אתכם באירועים הצפויים לנו בשבוע הקרוב בעיר.
אתם מוזמנים לעדכן אותנו באירועים ואנחנו נשתף בהם את הציבור.

העונה השש עשרה - 
 הקאמרית בית שמש

קונצרט מס' 5
יום שלישי | 28.12.21 | 20:00 | אשכול פיס

 
סיור "כלה נעלסה" - בעקבות משוררות

בירושלים
יום רביעי | 29.12.21 | 19:00 | הגעה עצמית

יוצאים לטייל מחוץ לספרייה

להיות או לא להיות
יוצרת מזרחית

הרצאתה של השחקנית -חנה אזולאי הספרי
יום שלישי | 28.12.21 | 19:30 | מתנ"ס פסגות השבע

זוגות צעירים בעיר? 

סדנת PaintBar  מהנה לזוגות צעירים
חמישי | 30.12.21 | המעבדה | 20:00 

בברכה 
ד"ר עליזה בלוך 

ראש העיר



 
השבוע קיימנו טקס לציון 30 שנה ל"מבצע שלמה"

להעלאת יהודי אתיופיה לישראל.
הטקס נערך באשכול הפיס בהשתתפות תושבים

רבים.
 

השבוע החלו עבודות לשדרוג רחוב השבעה,
הכוללים החלפת תשתיות מים, ביוב, תאורה

ושיפור המדרכות.

י"ח טבת תשפ"ב
23.12.21

ממשיכים למתוח את פני העיר -
רחוב השבעה

הבעת אמון בבית שמש:
הושלם השיווק של אזור התעשייה ישעי 

במסגרת המכרז שווקו 6 מגרשים לתעסוקה
ומשרדים, 15 מגרשים לתעשייה ומגרש אחד
למסחר. מחיר הזכייה הממוצע עומד על כ-3.7
מיליוני ש"ח לדונם, ולכל אחד מהמגרשים היו בין

4 ל-15 מציעים שונים. 
זו הבעת אמון גדולה בנעשה כאן!

30 שנה למבצע שלמה 



"נדודי שירה"

במסגרת המאבק כלפי אלימות כנגד נשים
התקיימה השבוע הרצאה מרתקת עם שירה

איסקוב.
 

י"ח טבת תשפ"ב
23.12.21

השבוע התקיים אירוע "צלילי היין במעבדה" -
סדרת קונצרטים מיוחדת.

 
 

האקתון בית שמש הניב פירות מדהימים. 
אחד מהם הוא מיזם "נדודי שירה"- שהוזם על ידי
בית ספר תיכון ברנקו וייס בית שמש, והפך את
הפארקים לספרי שירה של ממש. על מיזם זה
התראיינו השבוע בערוץ 14 בת עמי בלסן ממנהל

חינוך, נוער וקהילה ו שני בלילטי בוגרת המיזם.
 

מפגש מרתק עם שירה איסקוב

ממשיכים בתרבות

https://he-il.facebook.com/public/%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%99

