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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.

הפוטבול הגיע לבית שמש!
 

מורדי יהודה (בית שמש) v.s תל אביב פיונירס
כניסה חופשית ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. 

מזמינים את כולם לבוא ולעודד!
 

מוצ"ש | 12.02.22 | 20:00 | אצטדיון עירוני

ערב נשים של לימוד ושמחה יחד עם
הרבנית ימימה מזרחי, דין דין אביב 

והזמרת יובל דיין

ערב נשים של לימוד ושמחה

חולמים שינוי? יוצרים מציאות!

האקתון מספר 2 לאחריות קהילתית של בית שמש - 
יוצא לדרך.

יש לכם יוזמה שבכוחה לשנות את פני העיר?
 זה הזמן להציג אותה.

להקת אומגומה במופע
שנות ה60

מוצ"ש | 12.02.22 | 21:00 | היכל התרבות
בית שמש 

סיור למושבות בצפון בעקבות דמותו של הרב קוק זצ"ל
לפרטים ולהרשמה: 02-9909939

רביעי | ט"ו אדר א', 16.02.21 | 20:00 | היכל
התרבות בית שמש

להזמנת כרטיסים: בקרו באתר העירייה

https://matnasbs.smarticket.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94?id=273


השבוע הסתיים החיבור של ארבעת נקודות הטעינה
לרכבים חשמליים הפרוסים ברחבי העיר. 

על המהלך מופקד גזבר העירייה, אריה ברדוגו
והמחלקה לפיתוח כלכלי. 

השבוע נחנך בטקס מרגש הגן המוזיקלי בפארק הגפן.
גם הכביש והמדרכות הסמוכות לפארק שופצו

וחודשו.
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נחנך הגן המוסיקלי בפארק הגפן

התנופה הכלכלית בעיר ממשיכה

השבוע התקיים סיור בעיר עם יו"ר חברת
Deloitte, אילן בירנפלד לרגל פתיחת משרד
של החברה בעיר. על הפרק: מאות משרות

חדשות לתושבי העיר. 

ממשיכים במהפכה הירוקה 
בבית שמש



ספורט עירוני

השבוע חולקו תעודות הצטיינות למתנדבי סיירת
הורים במעמד ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך וסגן

ראש העיר, משה שיטרית. 
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125 בני נוער  מבית ספר מרחבים במסגרת "מסע
ישראלי", היו בהתנדבות של ניקיון וצביעה

בשטחים הפרטיים של בניינים. הפרויקט בהובלה
של מירי אלפסי, ישי אוחנה ולקלאו.

השבוע ניצחה קבוצת וותיקי בית שמש בכדורגל 
8-4 במשחק שהתקיים באצטדיון העירוני.

 
ניצחון לקבוצת הפוטבול העירונית במשחק נגד

מזכרת בתיה.
 

מצטייני סיירת ההורים

התנדבות במסגרת "מסע ישראלי"


