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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.

משחק העונה!
 

משחק העונה בליגה ג' דרום
כניסה חופשית ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. 

מזמינים את כולם לבוא ולעודד!
יום שישי | 14.01.22 | 12:00 | אצטדיון עירוני

 
ההצגה "סאלח שבתי" בכיכובו של איציק

כהן מגיעה להכיל התררבות בית שמש
יום חמישי | 20.01.22| 20:00 | היכל התרבות

ממשיכים בתרבות

הפנינג ט"ו בשבט לכל המשפחה

יום שני | 17.01.22 | 14:00-17:00 | החווה החקלאית

חגיגות ט"ו בשבט 

קרן קיימת לישראל בשיתוף עיריית בית שמש, מנהל
חינוך נוער וקהילה מזמינים את ילדי הגנים ואתכם
תושבים לחגיגות טו בשבט עם משאית השמחה של

קק"ל 
יום ראשון 16/1/22 י"ד שבט בשלושה מוקדים

בעיר:
 

13:30 רחוב הגולן 15 קומפלקס הגנים ובתי הספר
14:00 שבטי ישראל 1, גבעת שרת

14:30 גינת דולב, רמת בית שמש א'

נפתחה ההרשמה לקבוצות ריצה : עלות למשתתפת: 100 ש"ח 
לפרטים ולהרשמה: 02-9909755



אנו ממשיכים למתוח את פני העיר. השבוע המשיכו
העבודות ברחוב השבעה והתבצע מעבר לפחים

מוטמנים ברחוב ריב"ל.
נגיע לכל פינה בעיר!

 

השבוע ניתן על אישור מענק של 4 מיליון ש"ח
עבור תמיכה בבניית קאנטרי קלאב בעיר.

בהזדמנות זו נודה לשר לפיתוח הפריפריה, הנגב
והגליל ושר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר

ולמנכ"ל משרדו, אילן שוחט.
 

י"א שבט תשפ"ב
12.01.22

עוד צעד בדרך לקאנטרי

מאמצים אחרונים לקראת גיבוש
החלטת ממשלה

פגישה עם שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון
פגישה עם שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין

סיור בעיר עם החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי
רוטנברג

כחלק מהמאמץ להעביר החלטת ממשלה ייעודית
לעיר, התקיימו מספר פגישות:

 

בית שמש ממשיכה למתוח את פניה



עוד ועוד עסקים נפתחים בעיר

השבוע התקיים מפגש הסיום של קבוצת הריצה
"רצות על הכל" בהובלת הרשות לביטחון קהילתי.

י"א שבט תשפ"ב
12.01.22

פעילות תכנית "זעירא" במסגרת מיזם אורבן 95
בשכונת רמת אברהם 

 

השבוע נפתח סניף חדש של "ממתקי קובי" בקניון
נעימי. אנו נרגשים לראות את התנופה והעשייה

הכלכלית בעיר בית שמש. 

רצות על הכל

אורבן 95


