
yedion@bet-el.muni.il   |1 ידיעון פרשת ויחי תשע”ט

כניסת שבת: 16:05ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:20

י“ד בטבת תשע“ט

פרשת ויחי

המצב הבטחוני

מרגע היוודע על האירוע בצומת גבעת אסף, החלטנו כי 

אנו לא עוברים לסדר היום, מספר שעות לאחר הפיגוע 

בזירת  חירום  לפגישת  הרשויות  ראשי  כל  את  גייסנו 

הפיגוע והחלטנו על שתי פעולות מרכזיות: הפגנה בכיכר 

הממשלה  ראש  משרד  מול  והפגנה  היום  באותו  פריז 

שבה  האחרון,  ראשון  ביום  הממשלה  ישיבת  בזמן 

המועצות  משרדי  את  השבתנו 

מצד  ההיענות  ושומרון.  ביהודה 

פריז  בכיכר  להפגנה  התושבים 

ואנו שמחים  היתה גבוהה מאוד 

להמשך  מאוד  נשמח  כך,  על 

התושבים.   של  פעולה   שיתוף 

לשירה  שלמה  רפואה  איחולי   •

סבג בת מיכל שנפצעה בפיגוע 

יעל  לשירה  אסף,  בגבעת 

שרה,  ליאורה  בת  איש-רן 

ותנחומינו  איש-רן  גלילה  גיטל  פייגע  בן  ישי  ועמיחי 

ז"ל.  כהן  ויוסי  ז"ל  יוסף  מור  יובל  החיילים   למשפחות 

שזיהתה  דרעי  לרויטל  ולהודות  לשבח  לציין  אבקש   •

נוף,  לשכונת  בסמוך  צה"ל  לעמדת  המחבל  חדירת  את 

מיד  החייל.  של  חייו  את  והצילה  למקום  עזרה  הזעיקה 

בחומה  הפתח  את  לסגור  מהצבא  דרשנו  הפיגוע  לאחר 

שממנו נכנס המחבל, לאלתר, ואכן נענו לבקשתנו. כמו כן, 

דאגנו להורדת המבנים הנטושים בסמוך לחומה המהווים 

התושבים. חיי  את  ומסכנים  למחבלים  מסתור   מקום 

•  בנוסף, עד לפני מספר שנים מחסום פוקוס היה פתוח 

רק בפני דיפלומטים פלסטיניים, ואז נפתח לתנועת כלל 

האוכלוסייה הפלסטינית. לאור הפיגוע בצומת גבעת אסף 

על  לאלתר,  פוקוס  מחסום  של  מוחלטת  סגירה  דרשנו 

 מנת לחזק את תחושת הביטחון שלנו ואנו נעמוד על כך!

נדב  האלוף  עם  נפגשתי  האחרונה  בשבת  כך,  בתוך   •

ניב, מפקד האוגדה,  ועם תא"ל ערן  פדן, מפקד פקמ"ז 

הם עדכנו אותי כי הם פועלים באופן אינטנסיבי למציאת 

יבצעו  הם  כי  בטוח  ואני  הביטחון,  ולהגברת  המחבלים 

מבקש  אני  זו  בהזדמנות  ביותר.  הטוב  הצד  על  זאת 

וליל.  יום  עלינו  השומרים  הביטחון  כוחות  את   לחזק 

התקיימו  הפיגועים  לאור   •

מנת  על  באזור  ביקורים  מספר 

ולהביע  התושבים  את  לחזק 

של  בכאב  שותפותם  את 

וההרוגים:   הפצועים   משפחות 

הגיע  האחרון  שלישי  ביום    •

מצומצם  לביקור  הממשלה  ראש 

אותו  ברכנו  אסף,  בגבעת 

וביקשנו  החשוב   ביקורו  על 

סגירת  בהמשך  סיוע  ממנו 

ביקשנו  כן,  כמו  ביטחוננו.  למען  פוקוס  מחסום 

ההתיישבות.  חיזוק  בנושא  עמו  פגישה  לקיים   ממנו 

•  ביום ראשון קיימו חברי ועדת חוץ וביטחון בראשות 

ביקרו  במסגרתו  בבנימין  סיור  דיכטר  אבי  ח"כ 

דרשנו סגירה מוחלטת של 
מחסום פוקוס לאלתר, על 

מנת לחזק את תחושת 
הביטחון שלנו ואנו 

נעמוד על כך! 

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 12
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צור,  מינה  בבית   15:15 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 
שכונת דוד.

שיעור פרשת השבוע לנשים בשכונה א' יתקיים השבת, 
רחוב  גוטמן,  וברכה  יעקב  משפחת  בבית  'ויחי',  פרשת 
שרה  הסבתא,  נשמת  לעילוי   .12:40 בשעה   ,10 פריאל 

גוטמן ע"ה. 

"א-ל מסתתר בשפריר חביון" - שירת הבקשות בנוסח 
תתקיים  'ויחי'  פרשת  זו,  שבת  בערב  ירושלמי  ספרדי 
'היכל גבריאל' בשכונה א'.  בשעה 20:00 בבית הכנסת 

כולם מוזמנים!

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

חיים'. מוסרת השיעור: ענת גרינוולד.

בבית  ז"ל  בשמת  נשמת  לעילוי  בשבת  לנשים  שיעור 
משפחת ספרא בשעה 15:15. מאת הרב זיו רווה.

 The English Shabbat Shiur will be by Moshe
 Kahan at his home, Mei Marom  at  3:15.  It is
 dedicated to the “Refuah Shlaima” of  Shira Yael
 bat Liora Sara, Amichai Yishai ben Feiga Gitel
Galila as well as all of  the “nifgai terror”.

אז איך יוצאים מהמינוס?
אברהם לוי 

מלווה משפחות לפריצת
 דרך כלכלית.

 7 שנים - 100 משפחות!

050-4466337

בשבוע שעבר חווינו שלושה פיגועים קשים שבהם טיפלנו: 
בצומת עפרה, בגבעת אסף ובבית-אל.

התוצאות הקשות והתעוזה של המחבלים היו נכרות.

את  תגברנו  הצבא  עם  ובתיאום  אלו  אירועים  במהלך 
האבטחה ביישוב, בנוסף לנוכחות הצבא בצירים.

והן  הן משפחות החיילים  ליווינו את משפחות הנפגעים, 
את משפחות היישוב.

הרפואה  צוותי  של  פעילותם  את  לשבח  לציין  חייב  אני 
של היישוב, בעיקר באירועי גבעת אסף )טיפלנו בלוחם 
דרעי  רויטל  את  וכמובן,  ובבית-אל  קשה(  שנפצע 
נוף החדשה. היא  שהצילה את חייו של הלוחם בעמדת 
זו שזיהתה את האירוע והזעיקה דרך מוקד בית-אל את 

כוחות ההצלה.

בשלבי האירוע הראשונים התעסקנו בהצלת חיים ובמרדף 
אחרי המחבל שהגיע לעמדה.

דרך  על  החלטות  מספר  התקבלו  הצבא  עם  בפגישות 
פריסת ואבטחת החיילים בעמדות ובטרמפיאדות.

תודה גדולה לכל התושבים שנרתמו לסייע, כל אחד במה 
שיכל. 

בתפילה להחלמת הפצועים ובנחמה למשפחות החיילים.

שבת שלום ובשורות טובות!

יהודה דנה, מנהל מחלקת ביטחון.

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

בעפרה,  וועדה  לישיבת  והתכנסו  אסף  גבעת  בצומת 

עמיר  ח"כ  לבני,  ציפי  ח"כ  נכחו:  המשתתפים  בין 

ועוד. יוגב  מוטי  ח"כ  נחמיאס,  ורבין  איילת  ח"כ   פרץ, 

התושבים  את  לחזק  באו  היהודי  הבית  סיעת  חברי    •

שני  ביום  שלהם  השבועית  הסיעה  ישיבת  את  וקיימו 

דרישתנו  את  בפניהם  העלינו  אסף,  בגבעת  האחרון 

ההתיישבות  ופיתוח  פוקוס  מחסום  סגירת  להמשך 

בבית-אל.    נוספות  יח"ד   350 קידום  ידי   על 

לקיים  האחרון  שני  ביום  הגיעו  ביש"ע  רשויות  ראשי    •

מנת  על  בבית-אל  יש"ע  מועצת  הנהלת  ישיבת  את 

על  החלטנו  בטרור.  מאבקנו  ואת  התושבים  את  לחזק 

בהוספת  הן  ההתיישבות,  לחיזוק  פעולות  מספר  נקיטת 

ביש"ע.  נוספת  בנייה  ידי  על  והן  ביטחון   מרכיבי 

•  בכל האירועים הנ"ל פעלנו רבות בזירה התקשורתית, 

נושא  את  היום  לסדר  והעלנו  נרחבת  חשיפה  קיבלנו 

הביטחון באזור וחיזוק ההתיישבות.
בברכת שבת שלום,
שי אלון, 
ראש המועצה.
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רז וינטר ושרה חריף.
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.

לימוד בבית כנסת משכנות 
בית-אל

מידי יום רביעי 
בשעה 21:15 (לאחר ערבית)

• שיעור קצר בהלכה- מפי הרב בנימין במברגר.
• לימוד משותף בספר "נתיבית שלום" לפי     

               פרשת השבוע - מפי הרב אלעזר שלו.
 הציבור מוזמן בשמחה!

שירת הבקשות 
בנוסח ספרדי ירושלמי

בערב שבת זו, פרשת 'ויחי' 
בשעה 20:00 

בבית הכנסת 'היכל גבריאל'. 
כולם מוזמנים!

הכנסת ספר תורה
לבית הכנסת "משיבת נפש ברסלב בית אל"

שהוקדש לעילוי נשמת: 
מנשה בן אבנר וזילפה ז"ל

סלטנת רחל בת יוסף ורבקה ז"ל
יוסף בן מנשה ורחל ז"ל

אשר תתקיים אי"ה ברוב פאר והדר וברוב עם
ביום שני כ"ג בטבת 

15:00 – כתיבת אותיות לסיום ספר תורה בבית משפחת 
             מרדכי, רחוב התחיה 7.

16:30 – תפילת מנחה בבית המשפחה.
17:00 – תהלוכה לבית הכנסת "משיבת נפש ברסלב בית אל"

ברחוב האולפנה 2. 
תפילת ערבית בסיום הכנסת הספר להיכל.

סעודת מצווה בהשתתפות הרבנים תתקיים ב"ה באולם 
"פסיפס" (בהשגחת "הרב מחפוד", ישיבה נפרדת)

בברכת התורה,
 משפחות מרדכי, דיל, נמדר.

בית מדרש לצעירות בבית אל
לע"נ יהונתן אלימלך לוין ז"ל

בימי חמישי בערב מתקיים בית מדרש 
לצעירות (18-28) בעזרת הנשים בבית 

כנסת ניצנית, 
בין השעות 21:15-23:00.

ממשיכות בתוכנית חודש טבת:
21:15 - לימוד בספר 'בני מחשבה טובה'.

22:10 - שיעור עם פנינה רותם.

כיבוד קל | 20 ש"ח השתתפות בהוצאות.

בית המדרש ב"ה מתפתח ותופס תאוצה
כולן מוזמנות בשמחה!

לפרטים: 
יפעת, 0544-646261.
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ותיקים יקרים,

רשמו לפניכם, ההרצאה הבאה עם מיכל שיוביץ במועדון 
גיל הזהב. שימו לב! הקדמנו את השעה. יצירת חיים - 
את  המתארת  הרצאה  ורשה.  גטו  של  המופלא  סיפורו 
סיפורו המופלא של גטו טרזינשטאט שבצ'כיה ומתמקדת 
סיפורו  את  חושפת  ההרצאה  במקום.  החינוכית  בעשייה 
של המקום דרך "עיניו" של פיטר גינז נער בן 14, אשר 
שהה במקום ואף כתב יומן שנחשף ויצא לאור לפני מספר 
שנים. ביום ראשון, ט"ו בטבת, 23.12 בשעה 19:15. עלות: 
15 ש"ח.                              מחכות לכם, אילה וטילי.

0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

למשפחת המחנכת היקרה שלנו, מיכל סבג!

מתפללים אתכם ומאחלים רפואה שלימה במהרה 
לשירה היקרה!

משפחת בית ספר בית אל בנות.

לבוגרות בית ספר בית אל בנות ובני משפחותיהן
שירה איש רן )סילברשטיין( ושירה סבג היקרות מאוד!
איחולי החלמה מהירה, רפואה שלימה ואהבה גדולה!

משפחת בית ספר בית אל בנות.

'תומכיה מאושר'
ב"ה בימים ראשון ושני הקרובים, ט"ו-ט"ז בטבת, נערוך 
יום התרמה לגיוס 1,000 שעות לימוד תורה לזכות כלל 
השמים'.  'שער  התורה  תלמוד  תלמידי  ידי  על  ישראל, 
בעזרת תרומתכם תהיו שותפים בהבל פיהם של תינוקות 
של בית רבן ובזכות לקיים את העולם כולו. שבת שלום!
הרב יעקב בנימין, מנהל תלמוד התורה.

יוזמה חדשה - 'גלגלי חסד' – יד תמר בית אל 
'יד תמר' בית אל, המלווים משפחות של חברי  צוות עמותת   
קבוצת  הקמת  יוזמים  ארוכה,  לתקופה  המאושפזים  היישוב 
whatsapp שתאגד בעלי רכבים שיוכלו לעזור, ללא ההתחייבות 

כלל, להסיע חולים לטיפולים ו\או הורים \ בני זוגם. 
בקבוצה 'שקטה' זו, יינתן רק למנהל הקבוצה אפשרות לשלוח 

מסרון,  ברכת ה' עליכם! 
לפרטים ולהצטרפות 

 aaroncas@gmail.com ;0505-524710 ,אהרן קסטיאל

 

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

עם שו"ת        
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עם שו"ת           
עדי קליינמן,
עו"ס מועדוניות במחלקה 
לשירותים חברתיים

יש לי ילד בגיל בית ספר יסודי. מה יכול להתאים לו?

מה המיוחד במועדוניות? 

מה עושים שם? 

מהו תהליך הקבלה למועדוניות?  

עדיין יש מקום פנוי?

ומה יש לגיל הגן? 

השבוע התארחה במדור השו"ת עדי קלינמן, עו"ס מועדוניות במחלקה לשירותים חברתיים. בשו"ת הבא )פרשת 'שמות'( תתארח במדור השו"ת רינה אידו, מנהלת 
המחלקה לשירותים חברתיים. שאלות לרינה ניתן לשלוח לדוא"ל: rinai@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, ט"ו בטבת, בשעה 9:00. 

בבית אל ישנן ארבע מועדוניות המתאימות לילדים מגיל 
הגן ועד לכיתה ו'. ומסגרות נוספות לנוער. לגיל היסודי, 
מחלקת  להתאים.  תוכל  המשותפות  מהמועדוניות  אחת 

־חינוך והמחלקה לשירותים חברתיים מפעילה שלוש מו
עדוניות לגיל זה:

ברוך  המדריכים:  א'-ג'.  לצעירים  'פעמונים'  מועדונית 
זקבך וענת גרינוולד. ממוקמת בשכונת בן יהודה.

סטרוק  עטרת  המדריכות:  ג'-ו'.  לבנות  'חן'  מועדונית 
ותהילה קנדל. נמצאת בשכונת הואדי.

מועדונית 'ענבלים' לבנים ג'-ה'. המדריכות: יעל רחמים 
והילה שרון. נמצאת במתחם ישיבת 'בני צבי'.

הילדים מגיעים משעת סיום הלימודים ועד לשעה 17:30.

המחלקה  מטעם  'סולמות'  מועדונית  את  יש  זה  לגיל 

ותהילה  כהן  אילה  המדריכות:  חברתיים.  לשירותים 

במרכז  נמצאת  הגנים.  מכל  לילדים  מתאימה  מדמוני. 

שכונה ב' ופועלת כל יום בין השעות 14:00-17:00. 

המועדונית היא משפחתית וחמה, עד 15 ילדים, אוכל 

על  והדרכה  הכשרה  עוברים  המדריכים  וטעים,  ביתי 

מתנדבים  וישנם  שירות  בנות  ישנן  מקצוע.  אנשי  ידי 

לכל  אישי  יחס  יש  במועדונית  ומהאולפנה.  מהישיבה 

עובד  הצוות  שנתית.  קידום  תכנית  עבורו  ונבנית  ילד 

בשיתוף פעולה עם ההורים, הגננות או המורים כמערכת 

אחת. המועדונית פועלת גם בחופשות

מכינים  לומדים,  אוכלים,  יוצרים,  משחקים,  לא?  מה 

שעורי בית, אופים, רוקדים, צוחקים, חוגגים ימי הולדת, 

משחקים כדורגל, בונים, רבים ומשלימים, שרים, קוראים, 

משתתפים  לחברים,  מתחברים  מביעים,  מקשיבים, 

בחוגים, חוגגים במסיבות בחגים, נהנים ומתפתחים!

־פונים אליי, עדי - עו"ס במחלקה לשירותים חבר

תיים, 02-9415017 / 0545-665065 או לליאת כהן 

הקבס"ית במחלקת החינוך,        02-9700511.

נותרו כשישה מקומות בכל המועדוניות שלנו.

• 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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תושבי בית אל שלום,

ב"ה השבוע הנהלת המתנ"ס התכנסה לאשר את תקציב 2019. 

כתוצאה  וזאת   ₪ מיליון   2 בכ-  גדל  המתנ"ס  תקציב  השנה 

מעבודה מבורכת שנעשית במתנ"ס בכל האגפים במשך השנה 

שחלפה.גם בשנה הקרובה אנו מתכננים להרחיב את הפעילות 

בכל המסגרות הקיימות וכמובן לחדש בתחומים רבים נוספים. 

עינינו  מול  העומד  הדגל  פרויקט  הינו   – למשפחה  המרכז 

אוכלוסיית  כגון  רבות  לאוכלוסיות  מענה  נתן  במרכז  השנה, 

וותיקי הישוב, ילדי צמי"ד (נח"ל) , אימהות וילדים, זוגות, נוער, 

בניית  סיום  על  עמלים  אנחנו  אלה  ועוד.בימים  בסיכון..  נוער 

המבנה ועיצוב הפנים שלו. 

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
גם תחום הספורט מתרחב - המודעות לבריאות הגוף מביאה 

איתה פריחה בתחום הספורט. לאחרונה נפתחה קבוצת ריצה 

לנשים – לקבוצה כבר רשומות 17 נשים! פתחנו חוג כדורגל 

כדורסל  בחוגי  ילדים  של  מאוד  גדולה  נוכחות  וישנה  בנות, 

וכדורגל. קיימת קשת רחבה של חוגים שונים בתחום הספורט 

לנשים, גם שם יש השתתפות יפה. ... גברים יקרים.. גם עליכם 

אנחנו חושבים! כשיהיה מה לבשר – אתם תשמעו על כך!!

מכאן אני רוצה לאחל רפואה שלמה לשירה סבג קומנרית 

אריאל לשעבר בתוך שאר הפצועים!

שבת שלום! 

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

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.

הכניסה חופשית!

  

 

 

 עסדנאות אמנות לקהילהע
 

הזדמנות  םאנו שמחים לפתוח בפניכ תושבים יקרים
  גם השנהלהצטרף 

 תשלום.ללא  –אמנות  לסדנאות
 נה בחרנו להתמקד באומנות הפסיפסהש

 עם האומנית רבקה עסיס.
 

 סבאתר המתנ"ההרשמה לסדנאות תאריכי הסדנאות ו
 

 !ח"תשע בסדנאות השתתפו שלא לנשים עדיפות תנתן שימו לב*
 .אחת סדנא רק לבחור ניתן**

 
 

 

 

 

 ע יצירה זוגית"" ע
 נשואיםת לזוגולמי מיועד: 

 
 מפגשים 3

בני הזוג הסדנא יכינו במסגרת 
 משותפת. ת פסיפסיציר

 

 ע "ותיקות יוצרות"ע
 ת הישובלוותיקולמי מיועד: 

 
 םמפגשי 3

הסדנא תכין כל אישה במסגרת 
 לעצמה. ת פסיפסיציר

 

 ע "נשים יוצרות" ע
 ומעלה 18נשים מגיל למי מיועד: 

 
 םמפגשי 3

 
הסדנא תכין כל אישה במסגרת 

 יצירה לעצמה
 

 ע "יוצרות קהילה" ע
 מפגש בין דורי

 לאם ולבתלמי מיועד: 
 )12(מעל גיל 

 

 מפגשים 3
 

 למען יצירהבהם נכין יחד 
 הקהילה

 

 "Gi�ed" "הקרנת הסרט "חיבור פשוט
שמחה  חיים,  מלאת   – לחלוטין  רגילה  נראית  אולי  ה-7  בת  מרי 
ושובבה. אך היא גרה בעיירת חוף ציורית בפלורידה עם דוד שלה, 
לעצמם.  בנו  שהשניים  החיים  ואת  אותה  שאוהב  צעיר  רווק  פרנק, 
כשמורה חדשה מגיעה לכיתה של מרי היא מגלה מהר מאוד את מה 
דופן  יוצא  כישרון  עם  מחוננת  ילדה  מרי  תמיד,  ידע  שפרנק 
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



yedion@bet-el.muni.il  |7 ידיעון פרשת ויחי תשע”ט

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

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 -   ערב גברים מספרים סיפורי א"י. 

2. מוצ"ש תצוה י"א אדר א' 16. 2 - ערב נשים מספרות סיפורי חורף. 

3. מוצ"ש פיקודי ב' אדר ב' 9.3 - ערב גברים מספרים סי"פורים".

4. מוצ"ש תזריע א' ניסן 6.4 - ערב נשים מספרות סיפורי חרות. 

5. יום רביעי ל"ג בעומר י"ז אייר 22.5 - ערב גברים מספרים 
                                                        סיפורי אש/מדורה/ מתח.

6. יום רביעי כ"ג סיון 26.6 ערב נשים מספרות 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 דמי השתתפות (רצינות):

 100 ש"ח לשנת פעילות: 

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!!!

 

קהילה מטיילת 
 "עקבות דוד המלך בעמק האלה"

נצא בע"ה ביום ראשון, י"ד בשבט, 20.1.19, 
לשפלת יהודה, בעקבות דוד המלך.

גולת הכותרת של היום - ביקור בחורבת קייפא שבה נמצאה 
לאחרונה עיר מימי דוד המלך המעוררת פולמוס גדול במחקר. 

(הקפצה בג'יפים, לא לדאוג...)
נבקר גם בתל בית שמש ובעזקה עם התנ"ך ביד.

בין לבין נסייר במרכז המבקרים של המשטרה ואפילו נאכל 
צהריים במסעדה של השוטרים.

בהדרכת חזקי בצלאל.
פרטים נוספים בהמשך.

תשלום: 120 ₪. הרשמה במתנ"ס – 02-9706600.

פלדקרייז לנשים
הינך מוזמנת לחזור אל התנועה הטבעית, 

לשנות ולשכלל הרגלי תנועה 
דרך שיטת פלדנקרייז.

בשיעורי פלדנקרייז התנועה רכה ונעימה, 
מתאימה לכל גיל בכל מצב (גם בהריון ולאחר לידה).

 מועיל לבעיות פרקים, נשימה,
 פריצת דיסק, רצפת האגן ועוד...

בואו להתרשם בימי רביעי בשעה 19:30 
בחדר התנועה של המתנ"ס.

חדש... חדש... חדש
מקהלה לבנות בניצוחה של דפנה חסדאי. 

(דפנה מנצחת על 9 מקהלות בארץ) 
במקהלה נלמד תרגילי פיתוח קול מתקדמים ונשיר שירי אמונה 

וגאולה בהרמוניית קולות!
המקהלה מיועדת לבנות מוסיקאליות המעוניינות

 להוציא את כישורן בקדושה!
נופיע בערבי נשים ובטכסים בבית הספר. 

בימי שלישי בשעה 17:30 במרפ"ד. 
מחיר לחודש: 100 ₪.         
הרשמה באתר המתנ"ס.      
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הסדנא תכין כל אישה במסגרת 

 יצירה לעצמה
 

 ע "יוצרות קהילה" ע
 מפגש בין דורי

 לאם ולבתלמי מיועד: 
 )12(מעל גיל 

 

 מפגשים 3
 

 למען יצירהבהם נכין יחד 
 הקהילה

 

נשים יקרות בואו להצטרף לחוג זומבה 
של אסתר סולטן, בימי ראשון בשעה 20:30 

שבת שלום! בחדר החוגים של המתנ"ס.
רותי פרץ, רכזת החוגים במתנ"ס.
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נח“לנח“ל

סניף בית אל, מה קורה?
לא  ולכן  ארבע  בקריית  בסמינריון  נמצאים  אנחנו  השבת 

יתקיים סניף.
'חודש תפילה' - סיימנו את החודש במוצ"ש האחרון באבות 
ובנים בלימוד על משמעות התפילה ואת דברי חובת הלבבות 
שעיקר התפילה היא הכוונה. מקווים שנהניתם מכל החודש. 

בקרוב אנחנו פותחים בחודש נושא מטוטורף! בנושא...
חברות תשע"ט- כרגע מספר המשלמים: דביר- 17\ הראל- 
25 \ נווה- 18\ מעוז- 14\ נחלה- 16, השבט שיגיע עד מסע 
ט"ו בשבט למספר הגבוה ביותר של משלמי חברות (מספר 
יקבל  לגודל השבט כך שיש לכולם סיכוי)  ביחס  המשלמים 

לכל החניכים חם- צווארים איכותיים.
מסע ט"ו בשבט- בקרוב אנחנו פותחים את ההרשמה למסע, 
חניכים   100 מעל  להפציץ!  הולך  אל  בית  סניף  לב  שימו 
הולכים לצאת, אז בואו נראה מי השבט שיוביל את ההרשמה, 

פרטים בקרוב.
כספי  בפרס  דביר  שבט  זכה  שעבר  שבוע  נוכחות-  מבצע 

מכובד לטובת השבט, קדימה התחלנו את 'פרס טבת'.

בצפייה לבניין אריאל! לסקר, אסבן, צוות תשע"ט.

סניף בית-אל כפרות עליכם!! 
שבת שלום!

אם חשבתן שנכסנו עמוק לשגרה אז טעיתן 
ובגדול :) כי הנה מגיע המסע של השנה... מסע 

ט"ו בשבט!!! יהיה אורות (פרטים אצל 
המדריכות) ההרשמה ממש עכשיו באתר של 
התנועה וכמובן שמותנית בתשלום חברות אז 

רוצי לשלם מסים ולהירשם למסע כי אין מצב 
לפספס אותו!! השבוע היה שבוע המקדש 

תנועתי שנזכה כולנו לבנות ולראות בבניין בית 
המקדש במהרה בימינו.

לו"ז לשבת:
20:00 - פעולת חב"ב.

14:00 – מבזק.
14:30 – מפקד.

בציפייה לבניין אריאל ובשורות טובות!

צוות קומונה ורעותי

אריאל בניםאריאל בנים

נחלwים מתוקים מדבש!
היה  לא  ארוכים שבהם  אחרי שבועות 
(מתנצלים  בידיעון  נחלwית  פינה 

ממש) חזרנו בגדול- 
חם  מרק  אכלנו  שלישי  ביום  השבוע 
וטעים לכבוד החורף הסוער והגשמים 

שה' בירך אותנו בהם!!!
תודה לכל העוסקים בהכנות.

לחנוכת  ומצפים  מתרגשים  אנחנו 
שמתקרבת  שלנו  החדש  הבניין 

ומתקרבת. פרטים בהמשך...
ניפגש בשבת כרגיל בשעה 13:00.

השמיים  מעד  (יותר  המוןןן  אוהבים 
ובחזרה) ומחכים לראותכם.

ד"ש לאביה ולעודד. 
סתם כי הם מתוקים.

שבת שלום! 

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

מורה לגיטרה
באולפן הקלטות מאובזר ונעים

052-8308105

אריאל שולדמן

volumetzipi@gmail.com | 058-717-4356 | ציפי אפשטיין )כהנוביץ( | נוה יעקב ירושלים

ווליום. לא רק אולפן הקלטות. 
מקום קסום מעולם אחר יצירה חידוש ואהבה.
עם ציוד מתקדם ביצוע מושלם ויחס קולע,

נגשים לכם חלומות.

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // בת מצוה // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימיארועים // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 

בת מצווה // בר מצווה // הפקות // ארועים // מסיבות // ימי הולדת // יום נישואים // שיר חתונה // עסקים // קליפים // סרטים // הופעות // הפתעות // הצגות 
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 80 הספר,  בית  ליד  היישוב  במרכז  מקסימה  יחידה 
לפרטים:                 לחודש.  ש"ח   1750 חדרים,  שלושה  מ"ר, 

.0556-655897

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

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

.0545-693033

דירת 4 חדרים מיוחדת בשכונה ב', 0528-971489.

בן  הנכד,  להולדת  ואילה  עמנואל  אלאלוף  למשפחת 
לחיים ואורה.

ושרית להולדת הנכדה, בת  אבשלום  למשפחת אסולין 
לתמר ורועי. 

דירות 4/5/6/8 חדרים, ברחבי היישוב. אבישג, 'לב הבית 
נדל"ן', 0528-971489.

תרומת דם חיים לאדם
השעות  בין  פסיפס  במועדון  בטבת,  י"ט  חמישי,  ביום 

17:00-22:00. נא להצטייד בתעודה מזהה.
מתחת לגיל 18 - יש להביא אישור הורים. זכו למצוות!

בהגשה  נסיון  בעלת  ובספרות.  בלשון  פרטיים  שיעורים 

לבגרות. חן סבתו, 0546-748632.

שקית,  בתוך  בהיר  חום  בצבע  ילדה  של  מגפיים  זוג 
יתקשר,                   אם  הישר  למוצא  נודה  הספר.  בית  באזור 

 .0545-444185

מעיל משובח, לא שחור, של נער או של נערה, 02-9979126.

משתתפים בצערה של חברתנו אורית סג"ל

בפטירת אימּה רחל ששר ז"ל

הלוויה התקיימה ביום שלישי, י' בטבת, בקרני שומרון.

יושבת שבעה בבית משפחת ששר, רחוב קניין הארץ 7, 
קרני שומרון. 

בפלאפל הישועות
בגטים מהכתר העליון

חדש! חדש! חדש!

מעורב הישועות

להזמנות 0535-317992

בס“ד

*מעורב הכשר מהדרין - רובין
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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

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

סייעת.   / סייע  דרוש  השמים'  'שער  התורה  לתלמוד 

עבודה נעימה וקלה, שכר כמקובל במועצה. לפרטים נא 

לפנות למזכירות תלמוד התורה, 02-9975737, או במייל: 

.ttsh364@gmail.com

'שער  התורה  לתלמוד  בעיסוק  פיזיטרפיסטית/מרפאה 

השמים', לעבודה של שעה-שעתיים עם תלמיד דיפרנציאלי. 

ניתן  פרטים   ttsh364@gmail.com לשלוח  נא  חיים  קורות 

לקבל במזכירות תלמוד התורה בשעות הבוקר, 02-9975737.

חנות המציאות
שמחים  הברית,  מארצות  לאה'  'יד  ארגון  עם  בשיתוף 

להודיע על הגעת משלוח חורף.
מבחר בגדי בסיס ומעילי ילדים באיכות ומותגים.

מוזמנים להתחדש! להתראות.
שעות הפתיחה: א'-ה': 10:30-13:00,ו: 8:30-10:00. ערב 

ד': 19:00-20:00.
מיקום: מול החשמלית, בחניית הגנים.

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
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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 בידיעון:

  שקפו את הקישוריות
"אני נוטה שלא להסכים עם הרב משה, כי אי אפשר ללמוד 

ההיסטורית  הדמות  את  בחשבון  לקחת  בלי  הרמב"ם  את 

ואת האתגרים שעמם הוא התמודד. שנינו מסכימים שהבסיס 

לכול ]אצל הרמב"ם[ הוא המחויבות ]לקיום המצוות[".

שני המשפטים קשורים זה לזה ביחס הנקרא ב"לשון לימודי 

הלשון" קשר של ויתור, ומילות היחס המתאימות לשקף אותו 

הן: "עם זאת", או "ואף על פי כן", וכדומה.

השימוש הגלוי במילות היחס המשקפות את סוג הקשר בין 

עניין לעניין מקל מאוד על הקורא, ועל כן 

הוא מומלץ. לפיכך זאת תהיה דמותו של הכתוב לעיל:

אפשר  אי  כי  משה,  הרב  עם  להסכים  שלא  נוטה  "אני 

הדמות  את  בחשבון  לקחת  בלי  הרמב"ם  את  ללמוד 

שנינו  התמודד.  הוא  שעמם  האתגרים  ואת  ההיסטורית 

מסכימים, עם זאת, שהבסיס לכול ]אצל הרמב"ם[ הוא 

המחויבות ]לקיום המצוות[".
 לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.

 שבת שלום לכולם! 
        learab@zahav.net.il ,'לאה רבינוביץ 

 


תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“




חנות לבנדר כאן בבית אל

אספקה דיו לכל 
סוגי המדפסות
מכירת מדפסות
אביזרי מחשוב

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

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088
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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!


