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כניסת שבת: 16:02ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:17

ז‘ בטבת תשע“ט

פרשת ויגש

פיגוע ירי

ותנחומים למשפחות סילברשטיין  אנו שולחים חיבוק גדול 

גם  נפצעו  עפרה  בצומת  שארע  החמור  בפיגוע  ואיש-רן. 

ארבעה תושבי בית אל, אנו מחזקים את ידיהם של משפחות: 

סילברשטיין, ענתבי וליבר.

אנו מחזקים את ידי כוחות הביטחון הפועלים לילות כימים 

לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל, אך עם זאת העברנו מסר 

תקיף לדרג המדיני כי אנו נמצאים 

במלחמה וכי יש לפעול ביד חזקה 

ובזרוע נטויה למיגור הטרור.

צורך  המרגישים  תושבים 

לפנות  מוזמנים  בסיוע 

חברתיים                   לשירותים  למחלקה 

חוסן  למרכז  או   02-9415000

אל        ובית  לבנימין  המשותף 

החוסן  מרכז   02-5848604

מעניק ליווי וטיפול לנפגעי פעולות איבה. כלל השירותים 

ניתנים בחינם. 

פסטיבל האור 

ומהנות  מגוונות  בפעילויות  מלא  היה  החנוכה  חג  ב"ה 

וכלה  קוסם  ומופע  ילדים  מהצגות  החל  המשפחה,  לכל 

בהופעות של זמרים מן השורה הראשונה אשר בכולם היו 

מופע  התקיים  כן,  כמו  מקום.  אפס  עד  גדושים  אולמות 

מחול מיוחד כולו תוצרת בית-אל שעליו עמלו במשך שנה 

שלמה והרימו הפקה מושקעת בניצוחה של תהילה מקובר 

התקיימו  והמופעים  הפעילויות  כל  )לוי(.  מימרן  וברוריה 

בחינם, במימון משרד התרבות והספורט בראשות השרה 

מירי רגב ועל כך אנו מודים לה מקרב לב, כמו כן, אבקש 

להודות לצוות המתנ"ס על הוצאת האירועים לפועל. אנו 

רואים חשיבות רבה בסיוע למשפחות על ידי הענקת מופעים 

ופעילויות לכל דורש וקיום מסגרות חינוכיות לטובת הורים 

עובדים וחסכון משמעותי בהוצאות, כאן, קרוב לבית. 

כבישים

השבוע זכינו לחנוך את צומת גבעת אסף בטקס מרגש 

שהתקיים במעמד ח"כ ישראל כץ, שר התחבורה, ישראל 

גנץ, ראש מועצת בנימין, ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל, 

קובי בליטשטיין, משנה למנכ"ל משרד התחבורה. השר 

את  ולפתח  להמשיך  הבטיח 

גבוהה  ברמה  ביו"ש  הכבישים 

ומתקדמת כפי שנהוג בכל מדינת 

לפעול  מהשר  ביקשנו  ישראל. 

הגישה  כביש  ושדרוג  להרחבה 

המחבר   ,466 כביש  לבית-אל, 

את בית-אל לגבעת אסף, כחלק 

חיי  איכות  את  לשפר  ממטרתנו 

התושבים ולטפל בעומסי התנועה 

באזור, ונמשיך בכל הכוח על מנת לייצר מערכת תשתיות 

הולמת ואמצעי תחבורה ציבורית טובה. כפי שנמסר לנו, 

בשבוע הבא יופעל הרמזור ובעז"ה בעוד כחודש יושלמו 

גדולה  הקלה  נחוש  כולנו  כי  בטוחני  בצומת,  העבודות 

בעומס התנועה באזור. 

הציבור מתבקש להמשיך 
להתפלל לרפואת שירה יעל 
בת ליאורה שרה ועמיחי ישי 

בן פייגע גיטל גלילה 

מוקד עירוני ובטחוני בית-אל: 02-9700555  

דורון דהן-שוטר: 0586-663348 

משטרת בנימין: 02-9706444 מוקד חירום איזורי: 1208

חומרים לידיעון יש לשלוח למייל הידיעון עד ליום שלישי בשעה 12:00.

  www.bet-el.info :אתר המועצה 

תשע“ט-תש“פ 2019-2020 

  הלבשה  חשמל  אנסטלציה  בניה  חשמל  כלי בית  סופר סתם  אימון אישי  ספרים  מטפלים  אומנות 

  פרחים  יודקה גז                              דלק  גינון  חוגים                       קוסמטיקה   מחשבים  ייעוץ   

 חד פעמי  הדברה   תספורת הסעות צילום גישור

רהיטים  ציוד משרדי   מזון  אופנים גמחי“ם

עריכה לשונית  עיצוב  דפוס  מתנות   סת“ם מאפיה 

 מכירות  תפירה  אדריכלות   שיפוצים  בריאות טיפול טבעי לידה  מוצרי בריאות   מרפאת שיניים  

 עריכת דין  פיננסים  

       מזגנים  אופטיקה
          מכירות  תפירה  

                אדריכלות  
                    

             שיפוצים   

כל העסקים - כל נותני השירותים - כל התושבים

באלפון החדש!

לפרסום: התקשרו עכשיו! 
עוזיאל סבתו, 0544-350507
alphon2019.2020@gmail.com

פרטים בעמוד 13
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צור,  מינה  בבית   15:15 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 
שכונת דוד.

בשעה  א'  בשכונה  לנשים  בשבת  שבוע  פרשת  שיעור 
12:40 בבית מרים שרעבי, שקד 1.

יתקיים  ז"ל,  לעילוי נשמת בשמת  שיעור לנשים בשבת 
עידו  הרב  מאת   ,15:15 בשעה  ספרא,  משפחת  בבית 

יעקובי.

שיעור קבוע לנשים בפרקי אבות, 'על הסדר', בכל יום 
'אוהל  הכנסת  בבית   20:30-21:30 השעות  בין  ראשון, 

חיים'. מוסרת השיעור: ענת גרינוולד.

שיעור לנשים בשבת מאת הרב יהודה דנה יתקיים השבת, 
בשעה 13:15, בבית הכנסת 'אוהל חיים'.

מכרז:

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

 רבש"ץ + קב"ט מוס"ח - 100% משרה.

www.bet-el.info :פרטים מלאים באתר המועצה 

אז איך יוצאים מהמינוס?
אברהם לוי 

מלווה משפחות לפריצת
 דרך כלכלית.

 7 שנים - 100 משפחות!

050-4466337

תיירות בית-אל
קוראת לבעלי עסק בתחום הסעדה / אומנות / סדנאות / 
טיפולים אלטרנטיביים ועוד המעוניינים להיכלל ברשימת 

נותני שרות בתחום התיירות ביישוב, להציג את עצמם.
צאשמח אם תשלחו לי כמה מילים על העסק שלכם, מי

קומו, שעות פעילות וכדומה. 
בתודה מראש!

מירי - רכזת התיירות, 0549-222262  
Tourism@bet-el.muni.il 

NLP MASTER ובבליותרפיה.
לתיאום: קליניקה שער בנימין/ 

תלפיות ירושלים
058-4282930
אופירה חנטייב
   

לב המשפחה
טיפול רגשי מקצועי
ומתן כלים מעשיים

 לנשים, נערות וילדים.

סודיות
מובטחת!

עיצוב אירועים    משלוחי פרחים
 סדנאות שזירה     זרי כלה

משלוחי פרחים בבנימין

054-6713850

חנוכת מחלף אדם במעמד  יותר התקיים טקס  מוקדם 

החלמה  איחולי  ששלח  נתניהו  בנימין  הממשלה,  ראש 

ולחזק  לפתח  'נמשיך  כי  ואמר  הפיגוע  לפצועי  מהירה 

כץ.  ישראל  ח"כ  התחבורה,  שר  וכן  ההתיישבות'  את 

ב"ה המחלף שנפתח השבוע וכן ביצוע דרישתנו לרידוד 

התנועה מקלנדיה מקלים באופן משמעותי על הפקקים 

באזור אדם.

מפקד  פדן,  נדב  האלוף  עם  השבוע  נפגשנו  כך  בתוך 

יש"ע  מועצת  יו"ר  דורני,  חננאל  עם  יחד  מרכז,  פיקוד 

סיועו  את  וביקשנו  בנימין,  מועצת  ראש  גנץ,  וישראל 

בהאצת העבודות לשיקוע קלנדיה, זירוז פתיחת כביש 

הטבעת המזרחית ושיפור תפקוד מחסום חיזמא. הודנו 

התנועה  לרידוד  לבקשותינו  שנענה  כך  על  לאלוף 

מקלנדיה וביקשנו ממנו להתמיד בכך. האלוף הבין את 

מצוקת פקקי התנועה והבטיח להמשיך ולסייע לנו ככל 

יכולתו. 

אבות ובנים

אוהבי' מסיבת  'אברהם  השבוע התקיימה בבית הכנסת 

חנוכה מרגשת של מפעל 'אבות ובנים' שכללה את כל 

'אברהם  הכנסת  בבתי  המתקיימים  המוקדים  שלושת 

אוהבי', 'היכל גבריאל' ו'תפארת שושנה'. אירוע זה נהפך 

למסורת מיוחדת שבה נפגשים כולם במקום אחד וחוגגים 

תודה  יחד'.  גם  אחים  'שבת  מתוך  משותף  בלימוד  יחד 

רבה לרכזים הרב ישי שטמפפר, ניסים וענונו וגלעד עזרא 

על פועלם הרב למען לימוד התורה של ילדי בית-אל. 

ביטחון

השבוע התקיימה בשילה הקדומה הדלקת נרות חגיגית 

עם המח"ט אל"מ שרון אסמן וראשי ההתיישבות, חיזקנו 

והודינו  באירוע  שנכחו  הביטחון  גורמי  של  ידיהם  את 

להם על המסירות בהגנה על תושבי יו"ש, אנחנו סמוכים 

ובטוחים כי הם ימצאו את המפגעים שביצעו את הפיגוע 

החמור שארע בצומת עפרה. 
בברכת שבת שלום,
שי אלון, ראש המועצה.

קליניקת אלקיים 
לצמחי מרפא  

לפרטים וקביעת תור:
050-6389404 

מגוון רחב של צמחי מרפא מהארץ 
ומהעולם המותאמים באופן אישי 

לכל אחד ואחת.
בנוסף:

טיפולים ארומתיים בעזרת מגוון 
רחב של שמנים אתריים 

מהמובחרים ביותר למגוון רחב 

של מחלות גוף ונפש.
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שבת שלום ומבורך
דוד ניזרי, 

מנהל מחלקת דת.

 מפגש חיב"ת
נשים יקרות בע"ה נקיים מפגש שני בלימוד ספר עזרא.

מפי הרב דוד סבתו

הנושא: "הוא עזרא עלה מבבל - עליית עזרא 

וחידושה של יהדות בית שני"

ביום ג', י"ז בטבת בשעה 20:00 בבית משפחת פטינקין.

 נא להביא תנ"ך ו-20 ש"ח למי שלא משלמת מראש.

השיעור מרתק! כדאי לבוא.

חבורת לימוד גמרא בימי שישי
בבית כנסת ניצנית

בראשות הרב שמעון קליין
בכל יום שישי בשעה 6:30 תפילת שחרית

 ובשעה 7:15 טעימת שחרית ולימוד.

שיעור לנשים
׳קריאה והקשבה באגדות חז"ל׳ - ערכים 

ומשמעות. 
על ידי הרב שמעון קליין

בימי ראשון בשעה 20:30 
בבית כנסת ניצנית.

שיעור 
שיעור של הדיין הרב משה חביב 

בימי ראשון ב-20:15
בבית הכנסת 'אברהם אוהבי'.
בנושא: 'סוגיות בחושן משפט'.

שיעור בעשרה בטבת
לאחר תפילת מנחה שבשעה 16:00 יתקיים 

שיעור מפי הרב יהודה דנה בבית הכנסת 
'אברהם אוהבי'.

תפילת ערבית לאחר השיעור.

 שיעורים בבית כנסת 
"עוד יוסף חי"

מנחה: 16:25

למבוגרים: שיעור מפי הרב ידידיה הכהן בהלכות 
כשרות.

לילדים: שיעור במשנה מסכת ברכות, פרסים 
למשתתפים!

ערבית: 17:00

הציבור מוזמן!

ובנים 

• תוספות בניה כללי ובניה קלה בזמן קצר. 
• מרפסות, פרגולות, מחסנים.

• מטבחים ברמה גבוהה ביותר. 
• עבודות אלומיניום.

• בניית גדרות חיצוניות.
• הרכבת דשא סינטטי לגינות בצורה מקצועית.

 PVC התמחות בפרקטים והדבקות פי.בי.סי •

גרשון בניה ושיפוצים
מעל 20 שנות ניסיון בתחום ובאחריות!
יחס אישי וחם לכל לקוח. 

אחריות על העבודה ומענה 

טלפוני בכל עת.

אפשרות לפריסת תשלומים נוחה.

לקבלת הצעת מחיר התקשרו עכשיו:  058-5540400
   gershon.bnia@gmail.com :דוא"ל

אל תחכו 
יותר...

גרשון- עובדים עם
 הלב והנשמה
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חיסון כלבים

 ,16.12 ח' בטבת,  ראשון,  ביום  ליישוב  יגיע  המועצה  וטרינר 

בין השעות 14:00 ל-15:00, ויקבל תושבים ברחבת המועצה.

חובה לשלם מראש על החיסון במחלקת הגבייה במועצה.

תעריף החיסונים מפורסם באתר המועצה, בדף מחלקת שפ"ע 

)כניסה לדף המחלקה בסרגל העליון - "מחלקות המועצה"(.

להזכירכם: חובה לחסן כלב שברשותכם פעם בשנה! כלב לא 

מחוסן מהווה סכנה לציבור.

עודד ספיר, מנהל מחלקת שפ"ע.

0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

 

 מחפשים כיוון תעסוקתי                       

 ולא יודעים מאיפה להתחיל?     

 

 לא מצליחים להחזיק עבודה?              

 

 מוד,רוצים לל               

 אבל חסרים לכם נתונים?

 

 

 במחלקה לשירותים חברתיים יש מענה עבורכם!

 במסגרת "מרחב לקידום תעסוקה" נבנה יחד תוכנית
 עבודה מותאמת אישית לכל צעיר וצעירה.

 

o  התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות רווקים ורווקות
 .18-25תושבי בית אל, בגילאי 

o .מותנה ברישום במחלקה לשירותים חברתיים 
 

 לפרטים נוספים ולתיאום שיחת היכרות:

 ostseirim@bet-el.muni.il,0542364318 -עו"ס יעל
 

לצורך מיון תיקים שנתי 

המחלקה לשירותים חברתיים תהיה סגורה לקבלת קהל 

בין התאריכים ח' בטבת–י"ב בטבת, 16-20.12.18. מענה 

טלפוני יינתן כרגיל. במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד, 

בטלפון: 9700555.

עמכם הסליחה!

רינה אידו, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

עם שו"ת        
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עם שו"ת           
יעל לנדסמן,
עו"ס 'מרחב לקידום תעסוקה'
במחלקה לשירותים חברתיים

מהו 'מרחב לקידום תעסוקה'?

מי יכול להשתתף בתוכנית?

אני  ולאן  שלי  הכיוון  מה  יודע  לא  מבולבל,  ממש  אני  אם 
רוצה להתקדם?

איך מתחילים?

ותכלס, מה עושים?

'ויחי'( תתארח במדור השו"ת עדי קלינמן, עו"ס  השבוע התארחה במדור השו"ת יעל לנדסמן, עו"ס צעירים במחלקה לשירותים חברתיים. בשו"ת הבא )פרשת 
מועדוניות במחלקה לשירותים חברתיים. שאלות לעדי ניתן לשלוח לדוא"ל: osmoadoniut@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, ח' בטבת, בשעה 9:00.

היא  תעסוקה'  לקידום  'מרחב  התוכנית 

לצעירים  'יתד'  הלאומית  מהתוכנית  חלק 

המשתתפים  סיכון.  במצבי  ולצעירות 

פרטני,  תעסוקתי  ליווי  מקבלים  בתוכנית 

המותאם להם אישית וכולל סיוע במציאת 

עבודה מתאימה, הכוונה להכשרה מקצועית 

וללימודים ועוד.

התוכנית חינמית עבורכם ומופעלת על ידי 

'המחלקה לשירותים חברתיים'.

בית- תושבי  וצעירות,  צעירים 
אל, רווקים, ללא ילדים, בגילאי 

.18-25

זו סיבה מצוינת להצטרף לתוכנית! תוכל ללמוד בה על עצמך וגם על 

האפשרויות בעולם התעסוקה. נחפש יחד את הכיוון שלך וננסה למצוא 

ביחד תשובות לשאלות.

יוצרים איתי קשר בטלפון: 02-9415000, בנייד: 0542-364318, או במייל: 

ostseirim@bet-el.muni.il ומתאמים פגישת היכרות.

המותאמות  פגישות  למספר  איתי  ייפגש  משתתף  כל 

נבנה  התהליך,  מטרות  את  ביחד  נגדיר  שלו.  לצורך 

תכנית עבודה ונתקדם לפיה.

לדוגמה:

1. נברר מה המשתתף רוצה, אלו כישורים, נטיות וצצ

רכים תעסוקתיים יש לו, איזה תפקיד יכול להתאים לו 

ומהן דרישות הקבלה, האם יש צורך בהכשרה מסוימת, 

בהשלמת לימודים או אולי בניסיון קודם.

2. נמצא הכשרה מקצועית או לימודים מתאימים.

3. במידת האפשר, נסייע במימון ובהשגת מלגות. 

4. נכתוב קורות חיים, נתכונן לראיונות עבודה, נלמד 

צלהתמודד עם אתגרים במקום העבודה, להכיר את עצ

מנו מול עולם התעסוקה - מה מקדם אותנו ומה חוסם 

אותנו.

בין פגישה לפגישה נחלק בינינו משימות שיקדמו אותנו 

לעבר המטרה.
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תושבי בית אל שלום,

כיתת תינוקות חדשה במעון יהלום – לאחר מאמצים רבים 

לאיתור מטפלות לכיתת תינוקות חדשה, ב"ה השבוע סגרנו 

תחל  הכיתה  מהשבוע  והחל  הנדרשות  הפינות  כל  את 

לפעול עבור 12 תינוקות נוספים, בקומה השלישית במבנה 

של מעון יהלום (בשכונה ב'). הורי כל התינוקות שהתקבלו 

קיבלו הודעה מרכזת המעונות. רחל חדד תנהל את הכיתה. 

על  ולמנהלות  המעונות  רכזת  לרחל  לצוות,  כח  יישר 

קבלת קהל: ימים א'-ה' 8:30-14:30
www.matnas-betel.org.il :אתר המתנ"ס bet-el@matnasim.org.il :טלפון: 9706600 פקס: 9709560, מייל

  

מתנ“ס בית אל
www.matnas-betel.org.il :כל המידע העדכני על הנעשה במתנ"ס תמצאו באתר

דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס
והכנת הכיתה לקבלת התינוקות  המאמצים למציאת צוות 

החדשים!

ומחפשים  נוספת!  אנו ממשיכים במאמצים לפתוח קבוצה 

מטפלות - נשמח לעזרתכם!!

כח  יישר  חנוכה.  מאירועי  מצוינים  לפידבקים  זכיתי  ב"ה 

לשרי על הארגון ולרחמים ושיראל שעזרו מאוד. 

שבת שלום!

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

 "Gi�ed" "הקרנת הסרט "חיבור פשוט
מרי בת ה-7 אולי נראית רגילה לחלוטין – מלאת חיים, 
ציורית  חוף  בעיירת  גרה  היא  אך  ושובבה.  שמחה 
בפלורידה עם דוד שלה, פרנק, רווק צעיר שאוהב אותה 
ואת החיים שהשניים בנו לעצמם. כשמורה חדשה מגיעה 
לכיתה של מרי היא מגלה מהר מאוד את מה שפרנק ידע 
דופן  יוצא  כישרון  עם  מחוננת  ילדה  מרי  תמיד, 
למתמטיקה. פרנק, מתוך אמונה שמקומה של מרי הוא 
עם בני גילה ולא מול הספרים, נחוש בדעתו להעניק לה 
חיים רגילים ולא לשנות את מסלול חייה. אך כשסבתה 

של מרי מגיעה לעיר...

ביום רביעי, י“ח בטבת 26.12 בשעה 20:30 באולם התרבות.
יוגש כיבוד קל    כניסה: 10 ש"ח

מועדון קפה וסרט

עם גולן אזולאי ולהקתו 

אחי ישראלי 
הקומדיה של המדינה 
אחי ישראלי 

שירים  מצחוק,  אתכם  שיגלגלו  מערכונים 
חיובית  ומחשבה  הרגליים  על  אתכם  שיקפיצו 

שתעיף אתכם גבוה.

מוצש"ק שמות, כ"א בטבת, 29.12,

בשעה 20:30   באולם הפיס.

להיות חלק מההצגה של החיים
 מחלקת תרבות וקהילה 

ומרכז הצעירים- אופק בית אל

שמחים להודיע על פתיחת 

תיאטרון קהילתי 
מתעניינים? 

מלאו טופס הגשת מועמדות באתר המתנ"ס 
פרטים נוספים באתר המתנ"ס. 
עלות מסובסדת: 200 ₪ לשנה. 

*ההצטרפות לתיאטרון מותנית בראיון. 
מספר המקומות מוגבל!

לנשים 
צעירות

 גילאי 18-35, 
(בכל שלבי החיים)

ימי ראשון 
20:00 - 22:00

לגברים
(בכל הגילאים 
ושלבי החיים)
 ימי שלישי 

20:00 - 22:00

ילידת קרקוב, פולין. 
ניצולת מחנה הריכוז 

אושויץ-בירקנאו; 
 ,1944/45

אלמנה, אם לשני ילדים, 
תושבת תל אביב. 

 

במרפאה   ,10 בבלוק  באמת  שקרה  את 
יוזף  דוקטור   - מאושוויץ"  "הרופא  של 
של  בקשר  שנים  במשך  שמרה  מנגלה, 
שתיקה. כשמניה מנסה לספר את הסוד 
לראשונה, מגדל הקלפים שבנתה במשך 
ההווה,  את  ומטלטל  קורס  שנה   70
כשתחושות רדיפה מהעבר מלווים אותה 
שאין  מעשים  להסביר  מנסה  היא  עת 
להם תשובות. בקרב האחרון על חייה היא 
לא  אם  "גם  לראשונה  לספר  מחליטה 

תבינו, לכל הפחות שתדעו".
מוצ"ש ויגש, ז' בטבת, 15.12.  

באולם התרבות. 
פתיחת דלתות: 20:30.

כניסה: 10 ₪. 

מניה הורביץ 
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שבת שלום! שרי לרנר, 
רכזת התרבות במתנ"ס.

חוגים חוגים 

לכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לרותי פרץ, 0545-300527.

מועדון שמע סיפור-"סּפרא וסייּפא"

תאריכי ערבי המועדון:

1. מוצ"ש בשלח י"ג שבט 19.1 (סיפורי א"י) 

2. מוצ"ש תצוה י"א אדר א' 16. 2 (סיפורי חורף) 

3. מוצ"ש פיקודי ב' אדר ב' 9.3 (סי"פורים")

4. מוצ"ש תזריע א' ניסן 6.4 (סיפורי חרות) 

5. יום רביעי ל"ג בעומר י"ז אייר 22.5 (סיפורי אש/מדורה/ מתח)

6. יום רביעי כ"ג סיון 26.6 (לקראת החופש הגדול)

בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מודיעים על פתיחת המועדון.
לכל אחד מאיתנו יש סיפור, סיפור אישי או סיפור ששמע ממישהו, סיפור מתקופות חיים 
שונות. הצטרפו אלינו ותוכלו לשמוע סיפורים ולהשמיע את הסיפור שלכם. אנו מזמינים 

אתכם לערב שכולו סיפורים מלב אל לב. 
איננו צריכים להיות מספרי סיפורים או שחקנים מקצועיים כדי לספר את הסיפור 

המיוחד שלנו. כל מפגש יהיה סביב נושא מסוים שיפורסם מראש.
הבשורה המשמחת: כולם מוזמנים להצטרף, נשים וגברים בקבוצות נפרדות..

תאריכי מפגשים עם המדריכים, עומר ראובני (גברים) ולילך צור 
(נשים), לקראת ערבי המועדון: 

23.5  | 19.5   |  31.3  |  3.3  | 10.2  |  13.1    

לשאלות וברורים: שרי לרנר בהודעת סמס עם שם - 050-4020829.  
 הרשמה באתר המתנ“ס.              להתראות בקרוב!!!

דמי השתתפות (רצינות):
 100 ש"ח לשנת פעילות 

הרצאתה של ד"ר דפנה שקד - 
מנטורית לקריירה:

הסוד להצלחה
 בראיונות 

יום רביעי, י"א בטבת, 19.12, 
     בשעה 20:15 באולם התרבות 

 עומדים לפני ריאיון עבודה? 
ועדת מינויים? 

 ישיבה מכרעת עם הבוס?

הכניסה
חופשית

רשמים מערב מספרי הסיפורים שהתקיים 
בשבוע האחרון 

שלום יקרים,

האכסניה  ועל  ולמשפחתו  קארו  לרחמים  חן  חן 
הנפלאה בביתו החם ולבו הרחב. היה נפלא.

הצלתו  של  ניסים  בסיפורי  הפליא   - מאיר  משה 

פעמיים  זה  המטבחיים  מבית  מחבלים  של  מצרורות 
כולל צילום הנס. 

המילואים  משירות  נס  בסיפור  ריתק  היקר  ורחמים 

וסעודות שבת משובחות בבית לחם כולל המטרת ירי 

מחבל  תפיסת  סיפור  עמלק.  ראשי  על  ברכה  כגשמי 
וחינוכו במלמד הבקר כדבעי. 

שבוע  לפרשת  בחידתו  העשיר   - היקר  גיא  מנחם 
מקץ-ויגש המצטרפת למילה חנוכה

וסיפר כיצד לרוטשילד יש אבא רוטשילד. מה שעורר 
את רחמים לספר כיצד רוטשילד התעשר. 

 60 כביש  על  ניסים  בסיפורי  שיתף   - חסדאי  משה 

ובצומת פת ולסיום הוקרן סרטון משנת 1998 המתעד 
נס בכיכר איוש בפורים תשנ"ח. 

כיבוד טעים ביותר מפרי ידיה של בעלת הבית אילנית. 
סיימנו בדיוק בזמן למניין ערבית בעשר. 

תודה להשם יתברך
וליבנו עם הנוכחים הנפקדים

ועם הפצועים ותפילתנו לרפואתם.
משה חסדאי.

קהילה מטיילת 
נצא בע"ה ביום ראשון 

20.1.19 י"ד בשבט
לשפלת יהודה בעקבות דוד המלך, תל קיאפה 
תל עזקה וביקור בבית ספר החדש לשוטרים 

בבית שמש. 
בהדרכת חזקי בצלאל.

פרטים נוספים בהמשך.
תשלום 120 ₪ והרשמה במתנ"ס בית אל – 

.02-9706600

נשים יקרות!
 ניתן עדיין להירשם לחוג מחול מודרני של 

אסתר סולטן בימי ראשון בשעה 19:30 בחדר 
חוגים של המתנ"ס. הרשמה דרך אתר 

המתנ"ס.

תחרות שחמט
בנר שמיני של חנוכה התקבצו כשלושים חובבי שחמט בכל 
הגילאים לחגיגת שחמט באולם פסיפס. עם שחקן נבחרת 
נרות  בהדלקת  המפגש  את  פתחנו  סמירין.  איליה  ישראל 
הצליח  הילר  בניה  סימולטני.  משחק  התקיים  מכן  ולאחר 
להגיע לתיקו ואת כל שאר השחקנים איליה ניצח. לקינוח 
יואל  ראשון  במקום  ניצחו  שבה  פתוחה  תחרות  התקיימה 
שילוח מקום שני מרק וקסמן ובמקום השלישי דוד יצחק.    
                   תודות לכל המסייעים, היה אירוע מוצלח ומכובד 

מאוד. 
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מתנ“ס בית אל

סניף בית אל, מה המצב?
'מסע חנוכה'

היה מסע משוגע, מעל 80 חניכים יצאו וטיילו ברחבי 
הארץ, בטוחים שנהניתם. מזמינים את כולם להצטרף 

במסעות הבאים.
'חודש תפילה' 

חודש  היה  'תפילה'  בנושא  חודש  של  בסיומו  אנחנו 
מלא וגדוש בפעולות בנושא, שימו לב! במוצ"ש הקרוב 
ובנים  באבות  המדריכים  עם  לימוד  חודש,  סיכום 

ב'אברהם אוהבי'. כולם באים!
'מבצע השבט המוביל'

במבצע השבט המוביל לחודש כסלו זכה שבט -דביר- 
וגם  במנחה  גם  גדולה  נוכחות  על  להם  הכבוד  כל 
שיזכה  השבט  מי  נראה  בואו  ופעולות,  במפקדים 

בחודש טבת?
לו"ז לשבת:

20:30 - פעולת חב"ב.
14:40 - מפקד מדריכים.

15:00 – מנחה, מפקד ופעולות.
מוצ"ש:

19:00 - לימוד אבות ובנים ב'אברהם אוהבי'.
שבת שלום!

ובצפייה לבניין אריאל!
אסבן, לסקר וצוות תשע"ט.

בני עקיבאבני עקיבא

סניף בית אל אדירות, 
שבת שלום ומבורך:)

השבוע?  עלינו  עבר  מה  אז  וואוו... 
השבוע השבטים חגגו מסיבות חנוכה 
למיניהן ואנחנו נפרדנו בצער רב וביגון 
קודר מהחג היפיפה וחזרנו ללימודים 

ולשגרה!
בשבוע שעבר שלחנו הודעות להורים 
במייל  טופס  למלא  בבקשה  היקרים 
עם פרטיהם... אם נוצר מצב שהורים 
טכנית  בעיה  עקב  טופס  מילאו  לא 
עם  קשר  ייצרו  הם  אם  נשמח 
מילאתם  לא  עוד  ואם  המדריכות, 
שונות  דעת  הסחות  בעקבות  טופס 

למיניהן, אנא עשו את הנדרש!
ואיך אפשר שלא להזכיר את המסים... 
נשארו ימים אחרונים לבקשת הנחה... 

אל תגידו לא ידעתי!
לו"ז לשבת:

20:00 - פעולת חב"ב.
14:00 – מבזק.
14:30 – מפקד.

שבת שלום! 
בציפייה לבניין אריאל 
ובאהבה עד אין קץ, 
צוות קומונה ורעותי.

אריאל בניםאריאל בנים

סניף בית אל היקר,
השבוע שבנו מאירועי חנוכה בחזרה אל 
את  לראות  מצפים  החורף.  שגרת  תוך 
כולכם לוקחים חלק בפעילות הסניפית.

בשבוע הבא יתקיים בסניף שבוע אהבת 
בטבת.  עשרה  את  נציין  ובו  חינם 

התעדכנו בנעשה.
ועכשיו- נחשו מי?

צוות: הדרכה.
עם  להיות  לרקוד,  לקרוא,  תחביבים: 
חברים/ות, לראות סרטים וכמובן להיות 

בסניף.
פאדיחה: אממ... אין לי.

מקצוע אהוב: ספורט והיסטוריה.
מאכל אהוב: יש הרבה... פיצה, שוקולד, 

גלידה ספגטי.
הכל  בסניף:  אוהב/ת  שאני  משהו 
ואת  כולם  של  חברים  שכולם  ובמיוחד 

המסורות שבסניף!
פרס  אליי.  שיפנה  התשובה  שבידו  מי 

לזוכה.
לו"ז לשבת:

20:00 - פעולת ערב.
15:00 - לימוד צוות.

15:20 – מפקד.

שבת שלום! תאיר.

אריאל בנותאריאל בנות

מאיר איזנמן
שירותי גז

טכנאי גז מוסמך – רמה 2
ביצוע כל העבודות

 במערכות גז

052-7363739
תמונות מגנט

דוד קליין:  058-4674155
להתראות בשמחה!

יש לכם שמחה?

 מעוניינים בתמונות מגנט?

תמונות מגנט
מקצועיות

סולר, נפט וגז במחיר מיוחד לקראת החורף
עבודה עברית על ידי אנשי השומרון, תושבי מגדלים

אספקה מיידית והתחייבות למחיר הזול ביותר
שירות, איכות ואמינות 

 ללא תחרות תנאי תשלום נוחים!
להזמנות: בוריס/אוריאל - 055-9354555 / 053-7288253

דלק השומרון

לקביעת תורים 053-5259656

אצל כנרת קוסמטיקה

*ניתן לרכוש מארזי מתנות, 
שוברים לקנייה ותכשירים.

תפנקי את עצמך כי מגיע לך!

חדש חדש!!
טיפול מפנק בשעות שמן הפראפין המסייע לטיפול ביובש בכפות הידיים,

 הרגליים ומפרקים וגם בכאב. 

שעוות לכל הגוף       עיצוב גבות+שפם גם בשעווה
מניקור + לק רגיל ב 50 ₪ בלבד     לק ג'ל במבצע 70 ₪ 

כל סוגי טיפולי הפנים במבצע ב 200 ₪ בלבד במקום 250 ₪
(מבצע טיפול הפנים לזמן מוגבל)

אל תשליכני 
לעת זיקנה

דרוש מטפל 

לבן אדם סיעודי. 

לפרטים: 

דוד, 0547-316699.
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דירת 2 חדרים + חצר בבית-אל א', 0525-666278.

3.5 חדרים במרכז בית אל ב'. כולל כניסה נפרדת, יחידת 
הורים ומזגן. 0525-665501.

4 חדרים, 0524-041111. 

מאיר,                א'.  שכונה  גדולה,  סוכה  מרפסת  חדרים,   4

.0545-693033

דירות 4/5/6/8 חדרים למכירה ברחבי היישוב. לפרטים: 

אבישג, 'לב הבית' נדל"ן, 0528-971489.

וילה ייחודית + יחידה להשכרה ואופציה ליחידה נוספת. 

בית- במרכז  מיקום שקט  לסוכה.  ופרגולה  גדולה  גינה 

אל, 0525-666278. 

למשפחת עטיאס רפאל והודיה לבר המצווה של ישראל 
אביחי. 

בשבח והודיה להש"ית 

בננו היקר ישראל אביחי נ"י הגיע למצוות.

הנכם מוזמנים לשמוח עמנו.

העלייה לתורה תתקיים השבת, פרשת 'ויגש', 

בבית הכנסת 'אוהל חיים'. 

תחילת התפילה בשעה 7:30 )קרבנות(. 

קידושא רבה לאחר התפילה.

נשמח בבואכם!

רפאל והודיה עטיאס.

חנות לבנדר כאן בבית אל
שירותי משרד : פקס, 
צילום והדפסות שחור 

3A צבעוני עד \
למינציה עד גודל ענק

כריכת עבודות

לבנדר - קסטיאל אהרן
050-552-4710
 מעל חנות כלבוטיב

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

 

טכנאי מיזוג אוויר, 

חשמלאי, אינסטלאטור,

 שיפוצים כללים

פתרונות לבעיות

 תחזוקה כלליות

רפלקסולוגיה עבור:
כאבי גב ופרקים

כאבי ראש וסינוסיטס
בעיות עיכול

הפרעות שינה
הרגעה ושחרור מתח

זירוז לידה טבעי

תומכת לידה 
ורפלקסולוגית

אילונקה 052-7984434

מורה לגיטרה
באולפן הקלטות מאובזר ונעים

052-8308105

אריאל שולדמן

במלאת 17 שנים לפטירתה של האהובה והיקרה

בתיה מרמלשטיין ע"ה

נתייחד עם זכרה

ביום ראשון, ח' בטבת תשע"ט )16.12.18(, 

בשעה 16:00, בבית העלמין בבית-אל.

המשפחה.

 ִבַּלּע ַהָמֶּות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' א-לוקים ִדְּמָעה ֵמַעל ָכּל ָפִּנים

משפחת הישוב בית אל מוסרת את תנחומיה לחיים 
וליאורה סילברסטיין תושבי הישוב, ולבתם וחתנם 

שירה ועמיחי על מות הבן היילוד לאחר הפיגוע הרצחני 
 בצומת עופרה.

משפחת בית אל, יחד עם כל עם ישראל, מחבקת 
 ודומעת איתכם.

אנו שולחים גם ברכת רפואה שלמה לשירה ועמיחי איש-רן.
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פסגות

כל עבודות הדפוס
שירות עד בית הלקוח

בהנהלת  יששכר לויים

   טל‘:  9975576  פקס: 9974824  
  נייד: 054-6813926

hallevim@gmail.com

דפוס הלויים  חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697

ליקב טורא מבין היקבים המובילים בארץ, הנמצא בישוב רחלים דרוש 
סוכן מכירות שטח למשרה מלאה.

דרישות התפקיד: תקשורת בין אישית מעולה | ניסיון בתחום היין - יתרון
רשיון נהיגה - חובה | אמינות ודיסקרטיות | יכולת עבודה תחת לחץ.

ליקב טורא בישוב רחלים דרושה מנהלת משרד. משרה מלאה.
דרישות: תקשורת בין אישית מעולה, אמינות ודיסקרטיות.

ניסיון בהנהלת חשבונות- חובה | אנגלית – חובה | ידע בתוכנות: וורד, 
אקסל-חובה,  ריווחית- יתרון | יכולת עבודה תחת לחץ | רכב חובה.

שכר גבוה למתאימים. 
infov@turawinery.com : קורות חיים נא לשלוח ל 

נא לציין את שם המשרה

גמ״ח גז
הנהלה דתית - אנ״ש 

אספקת בלוני גז
ליישובי בנימין והסביבה

טכנאים מורשים 
מחירים טובים וזולים

שירות ואדיבות מעל הכל.
טלפון להזמנות:

0549-796386 | 0527-219713

לישיבת בני עקיבא מטה בנימין בבית אל דרושה מזכירה 
בתחום  ידע  בעלת  התפקיד:  דרישות  מקום.  למילוי 
לשלוח  יש  קו"ח  טובים.  אנוש  יחסי  במחשב,  ושליטה 

 ytmb20@gmail.com :למייל

ושירותי  המרקחת  בית   )18.12( בטבת  י'  שלישי,  ביום 
המשרד יינתנו עד לשעה 18.00.

צום מועיל וקל, צוות 'לאומית'.

שלום וברכה!

דיאטנית: אנו שמחים לבשר על חידוש שירות דיאטנית 
במרפאה. עינת סולימני תתחיל לעבוד אצלנו במרפאה, 
פעם בשבועיים, בין השעות 16-19. על מנת לקובע תור 
דרך  התור  קביעת  רופא,  בהפניית  להצטייד  צורך  יש 

.2700*

החל   18.12 שלישי  ביום  מרקחת:  בבית  מלאי  ספירת 
משעה 18 עד סוף יום רביעי 19.12 הבית מרקחת יהיה 
סגור עקב ספירת מלאי שנתית. ניתן לקבל שירות בבית 

מרקחת במרפאה בתל ציון או בשער בנימין.

חיסוני שפעת: השפעת כבר הגיע לישראל. עדיין מומלץ 
לבוא להתחסן, תינוקות וילדים החל מגיל חצי שנה ועד 
וכל מטופל עם מחלה כרונית,  ומעלה  לגיל 12. בני 65 

מומלץ לבוא להתחסן לפני שנגמרים החיסונים.
תודה לכל הנשים שהשתתפו בערב נשים מיוחד וחשוב 

ותודה על המילים החמות.
חורף טוב ובריא!
צוות 'כללית'.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
052-3115359 
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קוראים יקרים שלום,
יכול  בספרייה  ת.ז  מספר  שמסר  )מבוגר(  קורא  כל 
מושאלים  ספרים  אלו  ולדעת  הקורא  לכרטיס  להיכנס 
לכל המשפחה, ותאריך החזרה של כל ספר. )למעט ספרי 
זמן השאלה  להאריך  ניתן  כן,  כמו  אנגלית לתלמידות(. 

של ספר שאינו מוזמן.
בכתובת  הקורא  ולכרטיס  הספריה  לאתר  להיכנס  ניתן 
באתר  הקישור  דרך  או   https://beitel.library.org.il
הספרייה  'אתר  על  לחצו  'ספרייה',  לשונית  המועצה, 
שנמסרה  ת.ז.  הינם  והססמה  המשתמש  שם  החדש'. 
במייל  לפנות  ניתן  בעייה  או  שאלה  לכל  לספרייה. 
קשר'  'צור  דרך  או   libarybl@gmail.com הספרייה: 

באתר.
בשורות טובות, אביגיל וצוות הספרייה.
נ.ב. עדיין מחכים בספרייה משקפיים )של ילדה?(, בקבוק 
חדש לתינוק וקסדת אופניים בצבע כחול כסוף. שלכם? 

בואו לקחת! בט"ו טבת נמסור אותם.

בהגשה  נסיון  בעלת  ובספרות.  בלשון  פרטיים  שיעורים 
לבגרות. חן סבתו, 0546-748632.

החזרת ספרים

לאחרונה נתגלו שכמה ספרי יסוד נלקחו ממתחם הישיבה 
הגבוהה, מבתי המדרש ומהישיבה.

בין היתר נעלמו גמרא שוטנשטיין ירושלמי, גמרא בהוצאת 
פרידמן, שוטנשטיין קטן בכורות ועוד.

כל מי מחזיק ברשותו/ראה/נתקל באחד הספרים מתבקש 
להחזירו במיידית לטובת כלל הציבור.

הודעה  ושליחת  רישום  ללא  השאלה  אין  להזכירכם, 
למספר: 0546-900711.

בברכה, גולן סינואני וצוות הספרייה.

שלטים של בית אל- ג': 'אריק ובנץ', 'למה כובע', 'אשמנו בגדנו', 'מתפללים עם הנץ',   

הורדו מגדרות הישוב ב-24 השעות שלפני סיום יום הבחירות ושניות בודדות לאחר 
סיום יום הבחירות. מדובר בשלטים יקרים ויוקרתיים - להם גם ערך סנטימנטלי. 

לא מדובר בהפקר, כמו שאתם צריכים אותם גם אנחנו צריכים אותם... 

ניתן להחזיר שלטים בדרך אנונימית על ידי גורם שלישי, 
כמו"כ, תודה למי שכבר טרח להחזיר את מה שלקח. 

מי שלקח/ ראה/ יודע/  בבקשה ליצור קשר.  
תודה - 0502057859 - יעקב.  

איטום ושיפוצים
אינסטלציה

סיוד וצבע

שמעון לוי
050-8504774

מודעת מלל: 2.5 ₪ למילה.  |   משבצת פרסום (4.5X5 ס"מ): 25 ₪.
עמוד שלם פנימי: 350 ₪.    |   עמוד שלם גב: 400 ₪. 

פרסום בעמוד השער (סטריפ): 150 ₪.

עלויות פרסומים מסחריים:

גודל פרסום

•  גודל הפרסום כמפורט או בכפולות של משבצת 
(4.5X5 ס"מ).

• פרסומי שמחות ואזכרות אינם חייבים בתשלום. 
הניסוח אחיד.

• פרסומי גמ"ח ותוכן אינם חייבים בתשלום ויפורסמו 
על בסיס מקום פנוי.

•   המועד האחרון לקבלת חומר לפרסום הוא יום 
שלישי שלפני צאת הידיעון בשעה 12:00, אלא אם 
פורסם אחרת באתר המועצה ו/או בידיעון ובמגזין.

             אופן התשלום:
תושבי בית אל: 

יש לציין זאת במייל והתשלום ייגבה אמצעות המסים.
אחרים:

יש להסדיר את התשלום מראש, דרך מחלקת הגביה 02-9700546. 
  לאחר הסדרת התשלום יש לשלוח את מספר הקבלה יחד 

   yedion@bet-el.muni.il  :עם בקשת הפרסום למייל הידיעון

בעל עסק? 
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תהליך ממוקד
ומצמיח,
בדרך

המיוחדת שלך
שרית אסולין  054-4200537  
אימון אישי ואימון לקראת חתונה 

  

איתך 
בדרך

שלך

מוזמנת ליצור
 לעצמך את החיים

            שאת רוצה!

"ש" או "ו"? מה עדיף?
ראו זה פלא: השבוע ביקשתי להקדיש את הטור לעניין 
העדפת המשפט המאוחה על פני המשפט המורכב, והנה 
בנושא,  עסקנו  כבר  שנה  לפני  בדיוק  שכמעט  מצאתי 
ציטוט,  הנה  שם?  אמרנו  ומה  תשע"ח.  ויחי  בפרשת 

לתזכורת: 
עובדות  שתי  לחבר  עדיף  מדוע  ביחד:  נחשוב  בואו 
בדרך של איחוי )ְו( ולא בדרך של שעבוד? )ֶׁש(? אולי 
כי במשפט מורכב )בעל פסוקיות( העובדות מוגשות זו 
בתוך זו, או זו על גבי זו, ואילו במשפט מאוחה אנחנו 
מקבלים אותן זו לצד זו, וכך קל לנו יותר להבחין בכל 

אחת מהן בנפרד? 
משל למה הדבר דומה? לסידור חפצים במגירה: קל 
לנו יותר להתמצא בה אם החפצים מסודרים זה לצד 

זה, ולא מגובבים זה על גבי זה או זה בתוך זה.
ועברה  נישאה...,  "היא  זאת:  והנה המשפט המדגים 
היום":  עד  בה  מתגוררת  שהיא  גת,  בקריית  לגור 
משפט מורכב, ואנחנו מציעים: "היא נישאה..., ועברה 

לגור בקריית גת, והיא מתגוררת בה עד היום".  
 לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.

 שבת שלום לכולם! 

        learab@zahav.net.il ,'לאה רבינוביץ 

ונא לא השכחה! - הגוררת הכחשה!
אליעזר לב יונה, הנכד של סבא הרב אליעזר הי''ד

"קול דמי אחינו צועקים מן האדמה... דמם ודם זרעיותם, ואוי 
לאדמה אשר פצתה פיה, לקחת דמי אחינו.

ואני ילד קטן הולך עם אבא לבית הכנסת, למה? כי גם תמול 
בקושי  היה,  צפוף  יום  באותו  אך  יחדיו,  הלכנו  גם שלשום 
נדחסנו פנימה, לא! זה לא היה כיפור... וכשהגיע זמן הקדיש, 
וינועו אמות הסיפים ''ואומר אוי לי'' אבא בין היחידים שלא 

אמר קדיש )היו לו הורים).
הקדיש לא נאמר, הוא ''נזעק''. לא כל אומרי הקדיש הקפידו 
לפקוד יום יום את בית הכנסת, אך אותו יום, חשתי כאילו 

אני בבית יתומים הכללי.
יום הקדיש הכללי!

אבל  הקולות''...  ''וישוכו  הדורות...  נתמעטו  השנים,  עברו 
אשמים אנחנו.

יום הקדיש הכללי נקבע על ידי הרבנות הראשית )בטרם 
נקבע ניסן שהדגש גבורה( לאמירת קדיש:

עליהן  שיאמר  מי  ושאין  שנגדעו  משפחות שלמות  על   *
קדיש.

* על קרבנות שאין ידוע להם תאריך.
את  לזכור  להמשיך  חובתנו  ההוא,  הדור  ומשנתמעט   *

סבא! סבא רבה! הם נשיהם וטפם! דמם! ודם זרעיותם!
הרב שלמה לייב צוקרמן זצ''ל הורה לכל תלמידיו, גם אם 

באו מאזורים לא מאוימים, לומר קדיש.
עלינו להשיב את רעש אמות הסיפים וזעקת ''אוי לי''.

יום שני בערב ולמחרתו, יום הקדיש הכללי, כולנו זועקים 
את הקדיש! ומי יענה ''אמן'', אותם שהוריהם בחיים לאורך 

ימים.
ונא לא השכחה, הגוררת הכחשה.

לקראת סיום לימודי 
נטורופתיה - תזונה טבעית 

וצמחי מרפא, 
מזמינה אתכם לשני מפגשים 

של שעה לאיבחון וייעוץ 
תזונתי בעלות כוללת של

 50 ש"ח בלבד. 
לפרטים נוספים וקביעת פגישה 

מוזמנים לפנות בשמחה, 

אדרת גנדלמן  
054-9223205

 


תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“
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תשע“ט-תש“פ 2019-2020 

  הלבשה  חשמל  אנסטלציה  בניה  חשמל  כלי בית  סופר סתם  אימון אישי  ספרים  מטפלים  אומנות 

  פרחים  יודקה גז                              דלק  גינון  חוגים                       קוסמטיקה   מחשבים  ייעוץ   

 חד פעמי  הדברה   תספורת הסעות צילום גישור

רהיטים  ציוד משרדי   מזון  אופנים גמחי“ם

עריכה לשונית  עיצוב  דפוס  מתנות   סת“ם מאפיה 

 מכירות  תפירה  אדריכלות   שיפוצים  בריאות טיפול טבעי לידה  מוצרי בריאות   מרפאת שיניים  

 עריכת דין  פיננסים  

       מזגנים  אופטיקה
          מכירות  תפירה  

                אדריכלות  
                    

             שיפוצים   

כל העסקים - כל נותני השירותים - כל התושבים

באלפון החדש!
האלפון בצבע מלא, עם דפי כרומו איכותיים, 

יחולק באלפי עותקים בתיבות הדואר הסגורות לכל תושבי בית-אל 
ולמשפחות שיצטרפו ליישוב בשנתיים הבאות. 

 תושבים וגמ“חיםאינדקס עסקים

עמוד           21-14.5 ס“מ

חצי עמוד     14.5-10 ס“מ     

רבע עמוד    10-7.5 ס“מ       

שמינית     7.5-5 ס“מ   

סטריפ     14.5-5 ס“מ 

שורת פרסום  עד 8 מילים 

שורת פרסום  עד 16 מילים
כפולה   

חדשים ביישוב?
עברתם דירה?

החלפתם מספר?
יש לכם גמ“ח?

החדש  התושבים  לאלפון  עדכונים 
למייל:     לשלוח  ניתן  הגמ“חים  ולרשימת 

elanash@bet-el.muni.il
או לתקן באופן ידני במשרדי המועצה עד 

לתאריך 31.12.18.  
במידה  בלבד,  אישיים  תיקונים  לבצע  יש 
לעשות  יש  שלישי  צד  עבור  תיקון  וקיים 

זאת על דעתו ובאישורו. 
* המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות. המערכת אינה אחראית על תיקונים שימסרו לאחר התאריך שצויין.

לפרסום: התקשרו עכשיו! עוזיאל סבתו, 0544-350507
alphon2019.2020@gmail.com

וודאו באתר המועצה שפרטיכם נכונים!
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מצאו לפחות 10 הבדלים 

2

3

4

5

7

6

9

8

1

דגבא

מצאו את ההבדלים

תשבץ לפרשה

סודוקו איזה פרפר יגיע לפרח?

9 8 7
1 5 6
4 7 8

6 7 9 4
4 7 3

3 2 6 8 7
2 9 5
3 1 6

5 2 9

1. מי בתורה מכונה בן זקונים? 

2. יעקב ובניו התיישבו במצרים בארץ ... 

3. מי מכונה בפרשה ילד זקונים? 

4.  מי התחתן עם דינה לפי רש"י? 

5.  מה שמו של בנו של דן? 

6. מה שם בתו של אשר? 

7. מילה נרדפות בפרשתינו למילה: רועי צאן.

8. מילה נרדפות בפרשתינו למילה: צאצאים.

9. כמה שנים נמשך הרעב במצרים?
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א. יוסף שלח לאביו בר לחם ומזון כמשא עשר-
ב. שם נרדף ל'בהמותיכם' בפרשה
ג. בארץ זו שיכן יוסף את משפחתו

ד. אביו של חושים
ה. "___ אבי חי"?

ו. "_____ יעקב את פרעה"
ז. מבני יהודה

ח. ממתנות יוסף לאחיו
ט. יוסף שלח עגלות גם לנשים וה-
י. יעקב שלח אותו לפניו לארץ גושן

כ. את אדמתם יוסף לא קנה

ל. אביו של מררי
מ. מבני יוסף

נ. "איך אעלה אל אבי וה____ איננו איתי"
ס. מבני זבולון

ע. אותן שלח יוסף להביא בהן את אביו
פ. שם נולדו רוב בני יעקב

צ. בנימין בכה על ____ יוסף
ק. מבני לוי

ר. מבני בנימין
ש. מס' האנשים שירדו עם יעקב למצרים-_ ו_

ת. מבני יששכר

הפרשה מא‘-ת 
התשובה לכל שאלה מתחילה באות המופיעה בראש השורה.

טמונה בפרשה
מצאו את המושגים מהפרשה עליהם תמונות. 

1234

5678

1. ימין (מו, י) 2. נבהלו מפניו (מה, ג) 3. בשבר אשר הם שוברים (מז, יד) 4. האות בי - "בי אדוני" (מד, יח) 5. תמונה ללא פתרון, תחשבו! (מה, א ט) 6. אין 

חריש (מה ,ו ) 7. שני צווארים (של גיטרה) - צואריו (מה,יד).  8.עגלות (מה, יט) 

נקודת הבחירה 

כשיוסף  לשיאו,  מגיע  ואחיו  יוסף  של  הדרמה  סיפור  השבת 

ומגולל בפניהם את הקורות אותו עד כה  מזדהה בפני אחיו 

ואומר להם: דעו לכם, הרעב ימשך עוד חמש שנים, ואתם לא 

– הכל מהלך א-לוקי מכוון כדי להחיות  אותי  סתם מכרתם 

"וישלחני א-לקים לפניכם... להחיות לכם לפליטה  אתכם - 

גדולה".  

נותן  רובד  וכל  רבדים  כמה  יש  בחיינו  התרחשויות  לכל 

ברובד  נפגוש  לרוב  חווים.  שאנו  לאירועים  אחרת  משמעות 

ישפיע על הרגשתנו.  נפרש  והאופן שבו  השטחי של האירוע 

יותר,   לעיתים בהתבוננות מעמיקה נצליח להבין רובד עמוק 

יתכן שיעבור זמן עד שנבין זאת ויתכן שלא נדע ולא נבין כלל. 

יותר של ההתרחשויות  אולם כאשר נזכה להבין רובד עמוק 

האירוע כולו מקבל משמעות אחרת ונראה באור אחר, בידנו 

הבחירה על איזה רובד להתבונן ולפרש את מאורעות חיינו. 

למהלך  ולהתחבר  המבט  את  להעמיק  בוחר  הצדיק,  יוסף 

וייסורים שעבר מקבלים משמעות  ואז כל הגלגולים  האלוקי 

אחרת. במבט לאחור יוסף רואה את הטוב שצמח לו, 

נראה  כלל  בדרך  רבדים,  כמה  יש  בחיינו  להתרחשויות  גם 

את הרובד השטחי של הדברים, למשל פוטרתי מהעבודה - 

נעשה לי עוול. אם אתבונן במבט עמוק יותר אראה שדווקא 

עבודה  חדשות:  אפשרויות  בפני  נפתחו  מהעבודה  הפיטורים 

טובה ומתגמלת יותר, שלא הייתי מגיעה עליה אלמלא פוטרתי  

שלי,  הא-לוקי-הפרטי  המהלך  את  יותר,  העמוק  הרובד  זה 

שאם נבקשו ברוב הפעמים נמצא אותו. 

אני  נכון,  לי?  שנגרמה  העלבון  תחושת  עם  אעשה  מה  אך 

מבינה שצמחה לי טובה, אבל עדין יש בליבי על הבוס החצוף 

שלו.  הבחירה  בנקודת  האדם  ניצב  כאן  אותי.  לפטר  שהעז 

לראות  או  מהאירוע  ולהיעצב  לכעוס  טינה,  לשמור  להמשיך 

בבוס שליח של השם כדי לזמן לחיי מציאות טובה יותר ואז, 

למה לי לכעוס עליו? 

יוסף מבין שיש פה מהלך א-לוקי גדול ושיש לו תפקיד משמעותי 

ולכן הוא בוחר שלא לשמור טינה לאחיו, הלא  במהלך הזה 

מכירתו על ידם היתה חלק ִממהלך א-לוקי זה. אם כן למה לו 

לכעוס?! הוא אומר לאחיו: דעו לכם, אין בליבי כעס עליכם - 

הכל מהלך א-לוקי מכוון. "ועתה אל-תעצבו ואל יחר בעינכם 

כי-מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני א-לוקים לפניכם". 

 שנזכה. שבת שלום!

 שרית אסולין.
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עקב הביקוש הרב מגיעים ליום נוסף בבית אל 
ל 4 שעות בלבד 

המכירות יתקיימו ביום ראשון ח׳ טבת 
16.12.18 באולם פסיפס בית אל ב׳ 

בין השעות 16:30 עד 21:00 


