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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!

קומסי קומסה

הקומדיה המוסיקאלית הגדולה של השנה עם נויה מנדל
ויעל כליפא. שעתיים ורבע של הומור ומוסיקה משובחת

 
 

יום שלישי | 23.08.22 | 20:30 | היכל התרבות 

 מופע תופים מטריף בהשתתפות הקהל
 תחנות בועות סבון

 פיצה וטרופית לכל ילד

יום חמישי | 28.07.22 | 17:30 | פארק השעשועים ברחוב ראובן

למידע נוסף בקרו באתר
העירייה או סרקו:



הפאב החברתי הראשון של העיר בית שמש,
בשותפות עם המועצה הציונית בישראל ועמותת
שעלים פותח דלתות ומייצר עוד נקודת מפגש

לצעירי העיר. הפתיחה הרשמית בקרוב מאוד!

העיר בית שמש כאבה על המקרה הטרגי
שארע בעיר השבוע. צוותי הרווחה בעירייה
פועלים מול המשפחה מהיוודע האירוע
וימשיכו לעמוד לצידם ככל שיצטרכו. כמו כן,
תודה גדולה לחבר המועצה הרב ישראל
מנדלון וכל העסוקים במלאכה על חיזוק

המניין התפילות בבית השפחה. 
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ממשיכים לקדם את עולם הצעירים

השבוע התקיים דיון בוועדה המחוזית בו הוחלט על
הפקדת תכנית להקמת שטחי מגורים, תעסוקה ומסחר
במע"ר צפון: התוכנית עתידה לשנות את האזור כולו!
בין היתר התוכנית כוללת: שלושה בנייני מגורים,
מעל 150 יחידות דיור, 15.000 מ״ר שטחי תעסוקה,
מעל 5000 מ״ר שטחי מסחר, שטחי ציבור ועוד,

מהפכה של ממש!

ליאנה סבנוק ז"ל

עוד צעד ענק בדרך לעתיד של בית
שמש

ליאנה סבנוק ז"ל



השבוע התקיים טקס הפתיחה של הטורניר על שם
אבבה דרסך ז״ל. באותו אירוע חנכנו גם את קירוי

המגרש בית אסתר, עוד מגרש שנוכל ליהנות ממנו כל
ימות השנה.
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פתיח טורניר הקט-רגל לזכר אבבה
דרסך ז"ל

קהילה צומחת

כיתת שיפור שפות הוקמה מתוך הצורך שהיה חסר
לאנשים בידיעת קרוא וכתוב. עניין זה היה חשוב
בקידום של הקהילה הן בקידום השכלה בסיסית
למשתתפים בשיפור שפה והן היכולת  לתקשר עם

ילדיהם ואנשי החינוך של ילדיהם.
כיום הקבוצה הזו יודעת לקרוא ולכתוב ובהמשך
חולמים להתקדם לעולם הכשרות כדי לעסוק

בתעסוקה הולמת.

ממשיכים למתוח את פני העיר

השבוע החלו בתהליך הנחת המתקנים בגן משחקים
חדש בנחל מיכה. תתחדשו!

רוצים להישאר מעודכנים?
הצטרפו לקבוצת העידכונים של עיריית

בית שמש!

אבבה דרסך ז"ל


