מועצה מקומית בית אל – תעודת זהות
הקמה




כ' מרחשוון ה'תשל"ח 1 ,בנובמבר  –1711עלייה לקרקע 11 :משפחות עלו לבסיס הצבאי בה"ד  4בהרי בית אל
י"ח אלול ה'תשל"ח 02 ,בספטמבר  –1711בניית בתי קבע בבית אל א' והקמת בית אל ב' בקריית הישיבה
כ"ח אב ה'תשנ"ז 11 ,באוגוסט  –1771איחוד בית אל א' ובית אל ב' למועצה מקומית אחת

סמל היישוב11514 :

מיקום
בית אל ממוקמת בלב חבל בנימין ,במרחק של כעשרים דקות מצפון לירושלים .מהנקודה הגבוהה ביותר בבית אל ,הר פסגת
יעקב ( 727מ') ,ניתן לצפות אל הרי ירושלים בדרום ,אל הר החרמון בצפון ,אל מדבר יהודה והרי גלעד במזרח ואל תל
אביב מישור החוף במערב.

ראשי מועצות




מר משה רוזנבוים –  0224עד היום
מר ישראל רוזנברג – 0220-0224
מר אורי אריאל (ממונה) – 1771-0221

רבני היישוב



הרב זלמן מלמד שליט"א
הרב שלמה אבינר שליט"א

שטח שיפוט
 1,412דונם

תוכנית מתאר
בית אל מתוכננת כישוב כפרי .הבניה האופיינית בה היא בניה כפרית של בתים צמודי קרקע .בשנים האחרונות ישנה מגמה
של ציפוף הבניה ותכנון בניה רוויה.

אוכלוסיה
בבית אל גרים היום כ 1,522 -תושבים בכ 1,022 -בתי אב .האוכלוסייה לרוב שומרי תורה ומצוות אך מגוונת ,כאשר כ-
 1%מהתושבים עולים חדשים .כ 42%-מהתושבים עובדים במקום ,חלק גדול במוסדות החינוך הרבים.
התפלגות גילאים (נכון ל:)0212-
52% – 2-11 
41.4% – 11-14 
1.1% – +15 

חינוך

בית אל שומרת על רצף חינוכי מגיל מעון ועד לסיום התיכון והלאה .החינוך בבית אל הוא נר לרגלינו ,ונכון להיום מספר
התלמידים הלומדים בבית אל (לא כולל על-תיכוני) הינו .0,122
 1 מעונות יום
 02 גני ילדים כולל  1גני חינוך מיוחד
 חוג תלמוד תורה "מדרש אליהו" לגני הילדים
 1 בתי ספר יסודיים – בית אל ממ"ד בנים (א'-ו') ,בית אל ממ"ד בנות (א'-ח') ,תלמוד תורה "שער השמים" (א'-ח')
 1 חטיבת ביניים ממ"ד בנים (ז'-ח')
 4 בתי ספר על-יסודיים – ישיבת בני עקיבא מטה בנימין (ז'-י"ב) ,ישיבה תיכונית קטנה בני צבי (ט'-י"ב) ,אולפנת
רעיה (ט'-י"ב) ,אולפנית תאיר (ט'-י')
 1 מכינה קדם צבאית – בראשות הרב משה אליה
 1 ישיבה גבוהה – בראשות הרב זלמן מלמד ,המפיצה את אור התורה הגואלת ברחבי הארץ

שירותי דת
בית אל שואבת מקדושת המקום כמתואר בתורה" :וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין כי זה בית אלוקים וזה שער
השמים" (בראשית כ"ח :ט"ז) .אחד ממאפייני היישוב הינה האווירה הרוחנית המיוחדת שבולטת במיוחד בשבתות ובחגים.
בבית אל ניתן ליהנות ממגוון רחב של שירותי דת.
 11 בתי כנסת למגוון העדות ( ,מעל  122מניינים בימי חול ,כ 00-מניינים לשחרית בשבת)
 מגוון רחב של שיעורי תורה לגברים ולנשים ,הכולל  12קבוצות של דף יומי
 1 מקוואות לנשים
 1 מקווה גברים
 0 מקוואות כלים
" כולל" לבעלי בית
 בית דין לענייני ממונות
 חברה קדישא
 בית עלמין מקומי כולל חלקה צבאית

אתרי תיירות
על הר פסגת יעקב ( 727מ') בבית אל ,קיים נכס מורשת אדיר – אתר "חלום יעקב" .אתר זה הוא אתר ארכיאולוגי ייחודי
בעל משמעות עצומה וסיפור היסטורי חשוב ברמה לאומית ואף עולמית .לפני כ 1,122 -שנה ,התרחש סיפורו של יעקב
אבינו בבית אל המוזכרת עשרות פעמים בתנ"ך .עוצמת הסיפור והאווירה המיוחדת שמקרין המקום מעניקים לאלפי
המבקרים הבאים כל שנה שייכות למסורת היהודית ונותנים לו לחוש את הקשר המיוחד של עם ישראל למורשת המקראית
מחד גיסא ולארצו מאידך גיסא.
בשל המגוון הרחב של ממצאים בבית אל ,ניתן להתאים סיור לספקטרום רב גווני של קהלי יעד .הסיפור ההיסטורי היהודי
המרגש יחד עם ממצאים ארכיאולוגים ,טרסות חקלאיות קדומות ,מערות הקבורה החשמונאיות ומפעל בית הבד הקדום,
תצפית הנוף המרהיב מהמצפור ,במחיצה אחת עם מסלולי ההליכה טובים ונוחים ,מהווים דרך מצוינת ללימוד רב תחומי על
החיים בהר בתקופת האבות והקיום הבסיסי של עם ישראל בארץ במשך הדורות.
מצפור "שא נא עיניך"
על פסגת ההר ישנו מצפור נוף מיוחד ומרתק ,ממנו נצפה נוף מרהיב ,ומשם ניתן לראות את פני כל הארץ המובטחת.
המצפור משקיף על כל מישור החוף והשפלה ,יהודה ושומרון ,הרי ירושלים ,ועד החרמון בצפון .ברצפת המצפור נמצאת
מוזאיקה (פסיפס) ועליה מפת ארץ ישראל המובטחת וכן פסוקי הבטחת הארץ לאברהם אבינו וליעקב אבינו.
אתר "חלום יעקב"
על הר פסגת יעקב נמצא אתר "חלום יעקב" ,המקום בו ,לפי המסורת ,ישן יעקב אבינו וחלם את החלום" :והנה סולם ניצב
ארצה וראשו מגיע השמימה" (בראשית כ"ח ,י"ב).

כאן אפשר לחוש את הקשר המיוחד של עם ישראל למורשת המקראית ולארצו .לעמוד מול הסלע עם תנ"ך פתוח ולקרוא:
"והשיבותיך אל האדמה הזאת" (שם ,שם ,ט"ו) ולהבין שאתה חלק מהתגשמותה של ההבטחה האלוקית לאבינו יעקב,
היא חוויה מרגשת עד מאד.
סמוך לסלע עומד עץ אלון תולע ענק ,העתיק מסוגו ,בן כ 1,222 -שנה .כ 12-מטר מזרחה ,נמצאו ממצאים מתקופת בית
ראשון ופרופסור זאב ווילנאי ז"ל מייחס שרידים אלו למזבח ירבעם בן נבט .במתחם האתר פזורות עשרות מערות קבורה
יהודיות מתקופת החשמונאים ,וכן מערה ייחודית ובה בתי בד עתיקים מימי בית שני .במקום גם "שביל הגִּּתֹות " ,הכולל
שתי גִּּתֹות עתיקות מימי בית ראשון ושני.
אתר עתיקות "יישוב יהודי קדום" בשכונת מעוז צור
סמוך לשכונת מעוז צור ,נחשף לפני מספר שנים אתר יישוב קדום שנוסד לראשונה בידי שבי ציון כמתואר בספר עזרא
וספר נחמיה .בין הממצאים שנתגלו באתר ,כלי אבן ועשרות מטבעות מתקופת המלך ינאי.
אולם התרבות
נכון להיום ,קהל המבקרים נקלט באולם התרבות היפה בסמוך לספרייה העירונית במרכז היישוב .אולם התרבות מכיל כ-
 112איש ,ובו ניתן להקרין סרט .על קירות האולם תלויים שני צירי זמן – ציר מקראי ובו מסופר סיפור עם ישראל
מאברהם אבינו עד לחורבן בית המקדש השני וחורבן בית אל .בציר השני מסופר הסיפור העכשווי של בית אל ,הקמה
לתחייה בתחילת המאה ה ,02-ושעתידה בע"ה לגדול ולפרוח ולפאר את חבל בנימין וארץ ישראל כולה.
חוות "ראשית הארץ"
חווה שיתופית שהוקמה בעידודם ובתמיכתם של רבנים ,המתמקדת במצוות התלויות בארץ .בעזרת סדנאות ,החווה
מאפשרת למבקרים ללמוד ולקיים מצוות בשדה ,בכרמים ,בעצי הזית ,בבהמות ,חמורים ועוד מצוות שניתן לקיים אותם רק
בארץ ישראל.

מתנ"ס בית אל
בבית אל מתנ"ס פעיל ומפותח .ישנם למעלה מ 02-סוגי חוגים עם מספר קבוצות בכל חוג .אחת לחודש קיימת פעילות
לילדים ,ופעמיים עד שלוש פעמים לחודש פעילות למבוגרים .לנוער קיימת פעילות אחת לחודש בנוסף לפעילויות לאירועים
מיוחדים ,ולנוער הצעיר (כתות ז'-ח') קיימת פעילות אחת לשבוע וכן אירועים מיוחדים .בבית אל  1תנועות נוער עם
פעילויות פעמיים בשבוע ,ועוד שתי פעילויות שבועיות לילדי "תוכנית נח"ל" ( נותנים חיוך לילד) – תנועת נוער לילדים
עם צרכים מיוחדים המופעלת ע"י נוער היישוב בהתנדבות .בחודשי הקיץ ,המתנ"ס מפעיל קייטנות לילדי הגנים ,לילדי
ביה"ס (כתות א'-ו') לבנים ולבנות בנפרד ,וסיירת קיץ לבנים ולבנות בנפרד לכיתות ז'-ח' .במסגרת המתנ"ס יש תוכנית
מיוחדת הנקרא "מצילה" ובה מגוון רחב ודינמי של פעילויות וסדנאות לאוכלוסיות שונות ,לדוגמא :סדנת בישול לעולים
"שף בכיף" ,קו פתוח להורים "הורה להורה" ,חונכות כדורגל ,פעילות למועדון הנוער ,ועוד.

מוסדות ציבוריים
ספריה עירונית ,אולם תרבות ,מרכזיה פדגוגית (מרפ"ד) ,מועדון גיל הזהב ,פעילויות  ,+55מדרשת תהילה ובה שעורים
תורניים  1פעמים בשבוע ,מועדון נוער 4 ,מועדוני שמחות ,אולם ספורט ,בריכת שחייה ,פינת חי"-חוות אפריים" ,תחנת
כיבוי אש ,מרפאות של כל קופות החולים ,תחנת דואר,נציגות משרד הפנים ,נציגות משטרה ,תחנת ביטוח לאומי ,תחנת יד
שרה ,וכן עשרות גמ"חים.

מרכזי קניות ושירותים
 0מינימרקטים ,מפעל תפילין בעל שם עולמי "תפילין בית אל" ,אולפני חדשות ואינטרנט "ערוץ  ,"1חוות סוסים לרכיבה
רגילה וטיפולית ,יקב בוטיק ,רופאי שיניים לילדים ולמבוגרים ,משתלה ,מאפייה ,מסעדה בשרית ,פיצרייה ,שירותי
קייטרינג ,חנות למוצרי חשמל ,מסגרייה ,מוסך ,חנות לחומרי בניין ,מפעל לאלומיניום ולקרטונים ,ארגון אומנים מקומיים,
וכן עשרות בתי עסקים ונותני שירותים לאזרח.

תחבורה ציבורית
מדי שעה יוצא קו אגד  112מהתחנה המרכזית בירושלים ישירות לבית אל ,וכולל כעשר תחנות הורדה/איסוף בתוך היישוב,
וכן חזור מבית אל לירושלים .הנסיעה מנקודת איסוף הראשונה בבית אל ועד לתחנה המרכזית בירושלים ,נמשכת כשעה.
האוטובוסים ממוגני ירי .למידע נוסף ולו"ז מדויק ,ניתן להתקשר למוקד מידע אגד 0122* :או לשלוח סמס למספר . 0122

צרו קשר
מועצה מקומית בית-אל
ד.נ .מזרח בנימין
מיקוד 13609
טלפון30-1033033 :
פקס30-6044000 :
דוא"לmoatza@bet-el.muni.il :

אתר האינטרנט של המועצהwww.bet-el.muni.il :
דף פייסבוק בעבריתwww.facebook.com/Jacobs.dream :
דף פייסבוק באנגליתwww.facebook.com/beitel.heritage.center :

