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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

מעבדה לנוער

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

מזמינים אתכם להינות משלל אירועים ופעילויות

הופעות של מיטב האמנים
הצגות לילדים

שעות סיפור
הפנינגים בשכונות ובפארקים

אטרקציות ואירועים לנוער
חגיגות לצעירים

קבלות שבת

מחכים לכם

קבלת שבת

קבלת שבת עם יובל דור

 
 

יום שישי | 15.07.22 | 15:30 -17:00 | היכל
התרבות | כניסה חופשית

 

נבו המנטליסט במופע עוצר נשימה!

יום רביעי | 20.07.22 | 20:00 | המעבדה

למידע נוסף בקרו באתר
העירייה או סרקו:



בפתח בניין העירייה חנכנו השבוע תערוכת
צילומים מראשית ימי העיר. תערוכת צילומים
פרי מבטו של יהודה גובני, אצר את התערוכה,

אלי ונונו. 

אומנם אנו בתחילת החופש הגדול אך פנינו
לתחילת שנת הלימודים. כחלק מהכנה לקראת
שנה״ל ערכנו סיור על מנת לבדוק את קצב
ההתקדמות של בנייתם של כ-500 כיתות

לימוד חדשות בעיר.
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תערוכת ציורים מרגשת בלובי
העירייה

התקבלה החלטה כי יושק קו 621 מבית שמש לקמפוס
הר בצופים באוניברסיטה העברית ולבית חולים הדסה
הר הצופים. בנוסף החלו לפעול בעיר ״קווי לילה״
בכדי להעניק מענה טוב יותר לתחב״צ בעיר גם

בשעות הלילה.

ממשיכים במרוץ לקראת
פתיחת שנת הלימודים

משפרים את התחבורה הציבורית



מחלקת המחשוב בעירייה יחד עם מנהלת הון אנושי
יצאו בפרויקט להתמקצעות עובדי עירייה בישומי

המחשב במרכז להב"ה בניהול בתי ביטון.
ההשתלמויות מיועדות לכלל עובדי העירייה במתכונת

מתחילים ומתקדמים. עד כה לוקחים חלק כ- 150
עובדים והבקשות לרישום לקורסים הבאים רק גדלות.

מרכז להב"ה מציע קורסים ללא עלות לכל הגילאים
והקהילות בעיר.
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מתמקצעים

מחבקים את הנוער

הפרוייקט 'מחצלות בלילות' יצא לדרך, מאות בני
נוער נהנים מפעילות משמעותית וערכית בליווי
אנשי מקצוע ומדרכי נוער. הפרוייקט מתקיים
בשיתוף פעולה בין עיריית בית שמש, מנהל
חינוך, נוער וקהילה, מנהל הרווחה והשרותים

החברתיים ורשת המרכזים הקהלתיים.

ספורט בעיר

כ- 300 תלמידי האקדמיה לכדורגל חגגו סיום
שנה. אלופים!

רוצים להישאר מעודכנים?
הצטרפו לקבוצת העידכונים של עיריית

בית שמש!


