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כניסת שבת: 16:09ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:24

כ“א בטבת תשע“ט

פרשת שמות 

בנייה
המקומית  ובניה  תכנון  בוועדת  אושרו  טובה,  בשעה 
הן  מאוד  משמעותיות  תב"עות  לאחרונה,  שהתקיימה 
לפיתוח היישוב והן להסדרת שכונות קיימות, זאת לאחר 
עבודה מאומצת מאוד של הנהלת המועצה מול המנהל 
שנים.  כשלוש-ארבע  במשך  השיכון  ומשרד  האזרחי 
התב"עות שאושרו בשלב ראשון בוועדה המקומית יצטרכו 
לעבור הליכים תכנוניים נוספים במנהל האזרחי באישור 

הדרג המדיני, כמובן שאנו עושים 
ולזרז  לקדם  המאמצים  כל  את 
את אישור התב"עות הללו באופן 
הדרג  על  ללחוץ  ונמשיך  סופי 
המדיני לקידום התב"עות הללו. 
התב"עות  אישור  של  זה  צעד 
מאוד  חשובה  דרך  אבן  הינו 
הסדרת  לאחר  היישוב,  לפיתוח 
באופן  קיימות  לשכונות  התב"ע 

סופי יוכלו התושבים לבצע עסקאות קנייניות בצורה קלה 
יותר. רק בכדי לסבר את האוזן, נציין כי במדינת ישראל 
הגדולה )לא ביו"ש(, לוקח בין 10-15 שנים לאשר תב"ע 
חדשה או הסדרה של תב"ע קיימת. הסדרת כל התב"עות 
הללו הינן חלק מתוכנית אב 'מכפיל בית-אל' של בניית 

כ- 1000 יחידות דיור. 

להלן פירוט התב"עות שאושרו בוועדה המקומית לתכנון 
ובנייה: 

תב"ע  הסדרת   –  )218/20 )תב"ע  בית-אל  משכנות   •
לשכונות קיימות, מלבד שכונת משכנות, התב"ע כוללת 
 100 כ-  סה"כ  וניצנית,  בית-אל  ניצני  נוף,  שכונת  את 
יחידות דיור. עבודת האדריכל של הכנת תשריט ותקנון 

הסתיימה, בימים אלו מכינים 'נספח תנועה' ולאחר אישור 
קמ"ט תחבורה את הנספח, ניתן יהיה להגיש את התב"ע 
באופן  התב"ע  אישור  לאחר  האזרחי.  במנהל  להפקדה 
סופי יוסדר כל נושא אספקת החשמל מול חברת החשמל.
הסדרת   –  )218/4/1 )תב"ע  צור  אל-מעוז  בית  גינות   •
תב"ע לשכונה קיימת, סה"כ כ- 85 יחידות דיור. עבודת 
האדריכל של הכנת תשריט ותקנון הסתיימה, בימים אלו 
לאישור קמ"ט תחבורה שלאחריו  תנועה'  'נספח  מועבר 

ניתן יהיה להגיש את התב"ע להפקדה במנהל האזרחי.
שכונות חדשות: 

 –  )218/18/1 )תב"ע   חטמ"ר   •
דיור  יח"ד   350 לבניית  תוכנית 
2000 מ"ר של שטחי מסחר,  וכ- 
שעתידה  ציבור,  ומבני  פארקים 
להבנות היכן שממוקם כיום בסיס 
בעבר,  שפרסמנו  כפי  חטמ"ר. 
ההליכים  את  עברה  התב"ע 
השיכון,  במשרד  התכנוניים 
בעידודו של שר השיכון. במפגש 
עם ראש הממשלה, וכן עם שר השיכון ושר האוצר, ביקשנו 
100 מיליון ₪ לפינוי בסיס חטמ"ר, כרגע ישנו רצון טוב 
מצד כולם לקדם את זה, אנו נמשיך ללחוץ על הקצאת 

הסכום הנ"ל כפי שעשינו בפינוי בסיס מג"ב.
בהמשך   –  )218/19 )תב"ע  בנימין  מטה  בנ"ע  ישיבת   •
להתפתחות הישיבה וגידול במספר התלמידים, המועצה 

הסדרת כל התב"עות הללו 
הינן חלק מתוכנית אב 

'מכפיל בית-אל' של בניית 
כ- 1000 יחידות דיור

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

שיעור פרשת השבוע לנשים בשכונה א' יתקיים השבת 
לעילוי   ,3 פריגן  רחוב  פרומין,  רחל  בבית   12:40 בשעה 

נשמת סבתּה צינא ע"ה.

הבקשות  שירת  איום"  לא-ל  שירה  ישראל  נא  "יאמר 
'שמות'  פרשת  זו,  שבת  בערב  ירושלמי  ספרדי  בנוסח 
תתקיים בשעה 20:00 בבית הכנסת 'אהל חיים' בשכונה 

ב'. כולם מוזמנים!

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

חיים'. מוסרת השיעור: ענת גרינוולד. באנה בשמחה!

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

בשעה  שבת  בכל  שבת  בהלכות  לנשים  צורבא  שיעור 
13:30 בבית בשמת בן זוהר, שכונת אבן פינה. מעבירת 

השיעור: תהילה בלכר. מוזמנות בשמחה!

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

 The English Shabbat Shiur will be by Yehuda
Zaks at his home, HaNatziv 15 at 1:15.

מכרז:

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

1. מילוי מקום עו"ס התמכרויות נוער - 75% משרה

2. מילוי מקום עו"ס התמכרויות מבוגרים ועו"ס חרום         

                                               - 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

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

בינוי של פנימיות  יחד עם מועצת מטה בנימין מקדמות 
וכיתות נוספות בישיבה. 

המצב הביטחוני
השבוע הגיעה מירי רגב, שרת התרבות והספורט, לזירת 
הפיגוע בצומת גבעת-אסף, השרה אמרה כי היא "באה 
לומר  גם  באתי  ההתיישבות.  ואת  התושבים  את  לחזק 
מדיניות  ובעד  והבדיקות  החסמים  החזרת  בעד  שאני 
הגלעד  ליד  תהילים  פרק  יחד  קראנו  מחבלים".  גירוש 

הורים לילדי הגנים
תקופת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים התש"פ תחל 
ביום שני, א' בשבט התשע"ט )7 בינואר 2019( ותימשך 
עד ליום ראשון כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(.

הרישום יתבצע באתר המועצה ובמחלקת חינוך.
ובשלט  במודעות  בידיעון,  הפרסומים  אחר  עקבו  אנא 

הדיגיטלי והבטיחו את מקום ילדיכם בגן.
בברכה,
ליאת טדגי, מנהלת הגיל הרך.

בית ספר בית אל בנות
משתתף בצערה של חברתנו אורית סגל היקרה

בפטירת אימה, רחל ששר ז"ל.
מן השמים תנוחמו ולא תדעו עוד צער.

משפחת בית ספר בית אל בנות.

שהוצב במקום לזכר החיילים יובל מור יוסף ז"ל, ויוסי כהן 
־ז"ל, שנהרגו בפיגוע שארע במקום לפני כשבועיים. בהז

דמנות זו, אבקש לחזק את ידיה של שרי ארביב שניצלה 
מהפיגוע, ולהודות לה על שהזעיקה עזרה למקום הפיגוע 

וסייעה לגורמי הביטחון בשחזור פרטי האירוע. 
בברכת שבת שלום,
שי אלון,  ראש המועצה.
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יהודה גנץ ועטרת קרמר

שבת שלום ומבורך
דוד ניזרי,

מנהל מחלקת דת.

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.

בברכת התורה,
 משפחות מרדכי, דיל, נמדר.

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!

"יאמר נא ישראל שירה לא-ל איום"
שירת הבקשות בנוסח ספרדי ירושלמי 
בערב שבת זו, פרשת 'שמות' תתקיים 
בשעה 20:00 בבית הכנסת 'אהל חיים'.

כולם מוזמנים!

טבלת מחירון מקווה עם צ'יפ (תשע"ט- שנה מעוברת)
מר"ח שבט הכניסה לטבילה במקווה גברים, מתבצעת באמצעות המכונה בכניסה למקווה.

אפשרויות התשלום: במזומן- במטבעות, באשראי, או בצ'יפ. 
ניתן לרכוש צ'יפים במחלקת גבייה אצל יחזקאל ב- 20 ₪ דמי פיקדון

זכאים להנחות:
בחור ישיבה - עם אישור ראש הישיבה.  |   אברך - שלומד שני סדרים לפחות, עם אישור ראש הישיבה.

חייל - בשרות חובה.                                   |   נכה - עם תעודת תו נכה.
סטודנט - לתואר ראשון, לא עובד.  |   גמלאי - עם תעודת אזרח ותיק. 

      * הצ'יפ הינו אישי ולא ניתן להעברה.      * ניתן לטעון את הצ'יפ במכשיר הכניסה למקווה.
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לקחי אירוע שהתרחש השבוע:
ביום ב' בלילה בסביבות השעה 21:20 עלתה טרמפיסטית 

בחיזמה על רכב שנסע לבית אל.
לפני שעלתה ניסתה להתרשם מהנהג שאכן מדובר ביהודי 

ואז עלתה למושב האחורי.
היו  כשברקע  חדשות  ברדיו  נשמעו  לרכב  העליה  בזמן 

דיבורים בערבית.
הנהג הגיע לגבעת אסף, פנה לכיוון בית אל והחל להאט 
מעט את הרכב ליד החיילים. התקדם עוד 100 מטר למקום 

שהתאורה איננה מאירה ואז הוציא מתיקו אקדח.
הנוסעת ניסתה לפתוח את דלתות הרכב במטרה לברוח 

לכיוון החיילים אך הדלתות היו נעולות.
ובעוד  הדלתות  את  מיד  שיפתח  לנהג  צעקה  הנוסעת 

האקדח בידו הוא פנה אליה שתירגע ושהכל בסדר.
היא נלחצה עוד יותר והתחילה להתעמת איתו מתוך ודאות 
שמדובר במחבל. הוא עצר את הרכב, פתח לה את הדלת 

ומשם היא רצה לכיוון הלוחמים.
הוכרז מצב חירום וכח לוחמים ליד מחסום בית המשפט 

עצר את הרכב.
התברר שמדובר בתושב תמים שביקש להניח את אקדחו 

זמין בגלל המצב.
לקחים:

- עליה על טרמפ מסוכנת מאד עקב ריבוי התרעות בדבר 
כוונות חוליית מחבלים לממש פיגוע חטיפה חלילה.

ותוודא  סיכון  תיקח  אל  טרמפ  על  לעלות  החלטת  אם   -
לחלוטין שמדובר ביהודי.

- נהג שעצר לטרמפ!
א. יישר כח על החסד שאתה עושה.

ב. קח בחשבון שבתקופות כל כך רגישות סף החשדנות עולה 
ותן לטרמפיסט שלך את המידע שאכן הוא בידיים טובות.

ג. הימנע ממעשים שעלולים להלחיץ כמו נעילת דלתות או 
הוצאת נשק ולכן לפני פעולה כזו עדכן את נוסעיך בדבר 

כוונתך ושיקולך.
בברכת "ושב יעקב ושקט ושאנן".

שבת שלום ומבורכת!
יהודה דנה, מנהל מחלקת ביטחון.

מרכז גישור/ קול התו"ר

ּר ִהֵנה אני ׁשוֵׂלח ְמַבֹשֵ

ִכּי הּוַקם ֵמְרַּכז ַהֶגֶשׁר

ַגם ְּכְשַׁהִריב דׂוֶאה ַּכֶנֶשׁר

ָתִמיד ִניָתן עליו לַפֵׁשּר.

ִהֵנה אני ְמַׁשֵּגר ֶשֶׁגר

ִּכי הּוּקם מְרַּכז הֶגֶשׁר

ְלהֹוִסיף ְּבֶרֶגׁש ּוְלהוריד ְּבֶגֶרׁש

ִּכי את ַהֶקֶשׁר ִניָתן לְׂשרֹג

ואין צורך לְׂשׂגר.

ראה הבט ָוׁשּור

עוד תועלת לִגיּׁשּור

כשבין שכנים עננים ְלִחיּׁשּור

לסתור ביניהם כל חומה וׁשּור

אך לא לִפסּול אלא לִכיׁשּור.

מתניה יוסף הראל.

מרפא 
הבושם

לפרטים:
050-5172564

חדש! בשמת

מיילדת וארומתרפיסטית מעבירה 

קורסי הכנה ללידה

 עיסוי נשים ונשים הרות

 תיכנון משפחה

 עיבוד חווית לידה

זירוז לידה טבעי

סדנא להכנת בושם טבעי, 

סדנת צ'יקונג לנשים

סופר סת''ם ומגיה מוסמך
- כתיבה נאה בכל סוגי הכתבים 

- הידורים מיוחדים ונדירים

-  הגהת גברא ובדיקת מחשב  

- בתי תפילין ורצועות מהיצרנים המובחרים

- עבודה מדוייקת - שקיפות - אחריות 

otvehadar.co.il .0556-609614  ,ברוך דנון
 מוסמך מטעם ועד משמרת סת''ם ולשכת הקודש 
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0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

"דע לך שכל עשב ועשב, 
יש לו ניגון מיוחד משלו" 

(רבי נחמן מברסלב)

נשים יקרות!
לכבוד ר"ח שבט הבא עלינו לטובה, הנכן 

מוזמנות לערב התוועדות נשית, מתוך אחדות.
בתאריך כ"ט בטבת, 

בשעה 20:00 באולם התרבות.
בתכנית:

• ניגוני נשמה חסידיים, בהרכב מוזיקלי ייחודי.
• שיעור בנושא צמיחה רוחנית לאור החסידות,  

  מפי נצחיה לחיאני.
• שירי צמיחה בליווי מצגת, בעריכת אפרת רז.

הערב כולו מוקדש לקהילה בהתנדבות נשות 
היישוב היקרות, ללא תשלום,

 במסגרת 'בונים קהילה'.
יוגש כיבוד קל.
בואנה בשמחה!

המעוניינות להשתתף בארגון הערב, 
ניתן לפנות במייל:

oskehila@bet-el.muni.il

דרוש מלווה למשפחות בבית אל 
עם תחושת שליחות חברתית.

- עדיפות לתואר ראשון.
- היכרות עם קהילת בני המנשה.

- יכולת הבעה טובה בעברית ואוריינות מחשב.
- ניידות וגמישות.

היקף עבודה לפי שעות - עד 22 שעות שבועיות.
naomi.kedem@mosaica.org.il :קורות חיים

ותיקים יקרים,
הנכם מוזמנים להרצאה הבאה עם מיכל שיוביץ במועדון 
ומצוות  אמונה   - ומאמינים..."  מקווים  "ואנו  הזהב.  גיל 
הרוחנית  בעמידה  העוסקת  הרצאה  השואה.  בתקופת 
אנושיים  תת  בתנאים  מצוות  קיום  השואה,  בתקופת 
כ"ב  ראשון,  יום  אנוש.  וצלם  אישית  זהות  על  ושמירה 

בטבת, 30.12, בשעה 19:15.

שבת שלום! אילה וטילי. 

צעירים וצעירות רווקים ורווקות,
מרחב לקידום תעסוקה במחלקה 

לשירותים חברתיים 
בשיתוף מרכז צעירים "אופק" בית אל
מזמינים אתכם ואתכן לערב היכרות!

מתי? במוצאי שבת פרשת "בא", ו' שבט 12.1
איפה? במרכז צעירים בשכונת הואדי

מה בתכנית? 
19:45 פתיחה וכיבוד קל

שיחה   - הסיכויים"  כל  נגד  להצליח  "איך   20:15
בחיים,  בחירה  על  אישי  סיפור  אשור,  חגית  מאת 
הצבת מטרות והדרך להגשים אותן למרות הכל...

אז בואו ותביאו איתכם חברים!
ניפגש...

עו"ס יעל לנדסמן - 054-2364318

הנכם מוזמנים לערב הוקרה לכבודם של וותיקים מתנדבים.
האירוע יתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ט בטבת 6.1

בשעה 19:00 באולם פסיפס.

                      

כולם מוזמנים

ערב הוקרה לוותיקים

בתכנית: 
ארוחת ערב חגיגית, 

ברכות

חלוקת תעודות הוקרה
מופע משפחת אלייאב 

"שלושה דורות על במה אחת"
עלות: 30 ש"ח למשתתף 
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עם שו"ת           
רינה אידו,
מנהלת המחלקה לשירותים 
חברתיים במועצה

מהו אירוע חירום קהילתי?

מהו תפקידה של המחלקה לשירותים 
חברתיים בשעת חירום?

איזה סיוע ניתן למשפחה אשר מתמודדת עם מצב חירום?

ומה בנוגע לסיוע ולהתערבות ברמה הקהילתית?

מהו תפקידם של מתנדבים בשעת חירום?

אם אני רוצה להתנדב לשעת חירום, למי עלי לפנות?

השבוע התארחה במדור השו"ת רינה אידו, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים. בשו"ת הבא )פרשת 'וארא'( תתארח במדור השו"ת מירי פקטור, רכזת התיירות 
במועצה. שאלות למירי ניתן לשלוח לדוא"ל: Tourism@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, כ"ח בטבת, בשעה 9:00.

אשר  אירוע  הוא  חירום  אירוע 

כמו,  היום-יום,  שגרת  את  מפר 

דרכים  פיגוע,תאונת  וחלילה,  חס 

קשה, שריפה ואסונות טבע, כגון: 

סופת  אדמה,  רעידות  שיטפונות, 

שלגים וכדומה.

אחד  הוא  קהילתי  חירום  אירוע 

שיש  לעיל  המוזכרים  מהאירועים 

 - בקהילה  השפעה  מעגלי  לו 

משפחה, חברים, שכונה, תלמידים, 

מורים וכולי.

המחלקה  צוות  חירום  בשעת 

המשפחתית- ברמה  הן  מסייע, 

הקהילתית.  ברמה  והן  אישית 

אירוע  על  מידע  קבלת  לאחר 

וממפים  בוחנים  אנו  חירום 

מקבלים  הפגיעה,  מעגלי  את 

עדיפויות  סדרי  לגבי  החלטות 

הפנימי  מהמעגל  טיפול,  במתן 

לחיצוני.

המחלקה מקצה צוות מקצועי לטיפול ראשוני בנפגעים ובמשפחותיהם, בתיאום 

עם הצוות הרב מקצועי המטפל באירוע, כגון: גורמי רפואה, ביטחון, חינוך, דת 

ועוד. הטיפול הראשוני כולל:

1. מתן עזרה נפשית ראשונית.

2. סיוע בהודעה למשפחה ובאיתור קרובי משפחה.

3. ארגון תמיכה חברתית ונפשית למשפחה ביישוב או בבית החולים.

4. ארגון תמיכה פיזית ולוגיסטית למשפחת הנפגע בטווח הקצר ובטווח הארוך.

5. תיאום הטיפול בנפגעים עם גורמים מהיישוב ועם גורמי טיפול מקצועיים.

לאחר התערבות בחירום ובמידת הצורך תהיה עובדת סוציאלית שתלווה את 

המשפחה.

6. אני מזכירה שמי שנחשפו לאירוע על רקע בטחוני יכולים לקבל מענה טיפולי 

לילדים ולמבוגרים ללא עלות, על ידי מרכז החוסן האזורי שלנו – 02-5848604.

עו"ס הקהילתית של המחלקה פועלת לאורך כל השנה בחיזוק החוסן הקהילתי והלכידות 

החברתית, על מנת שיהוו בסיס בריא ואיתן להתמודדות הקהילה עם מצבי חירום. 

גם כאן, ההתערבות תתחיל במיפוי מעגלי הפגיעה הקהילתיים, חיזוק רשת הביטחון 

החברתית ותכנון מענים לכלל אוכלוסיות היעד.

מידע  דף  בהכנת  להשתתפות  נוגעות  חירום  בשעת  נוספות  קהילתיות  התערבויות 

לציבור, בארגון אספות  מנת לתת מענה טלפוני  על  למוקדניות  לתושבים, בחבירה 

קהילתיות  החלטות  או  הפגה  רגשי,  אוורור  מידע,  העברת  שונות:  למטרות  תושבים 

וכמובן, בהפעלת מתנדבים ורכזות שכונה בקהילה.

עקב ריבוי המשימות והמחסור בכוח אדם בחירום יש צורך בסיוע של אנשי מקצוע 

מתנדבים מהקהילה. המתנדבים היקרים מתפקדים כזרוע נוספת ומשלימה של הצוות 

המקצועי. ההיכרות העמוקה של המתנדבים עם הקהילה מהווה ערך מוסף אשר הינו 

קריטי לסיוע יעיל בשעת חירום. המתנדבים מקבלים הכשרה מהמחלקה על ידי אנשי 

מקצוע מומחים בתחומם, ובשעת חירום עובדים בתיאום מלא ובשיתוף עם הצוותים.

ניתן לפנות לעו"ס קהילתית ורכזת המתנדבים, אפרת רבינוביץ, 02-9415000.

ברצוני להודות מקרב לב לכל צוות העובדות הסוציאליות ולצוות המתנדבות שהתגייסו 

־ושסייעו בכל שעות היום והלילה בליווי המשפחות היקרות שלנו מהקהילה שנפגעו בפי

גועים הקשים האחרונים. רפואה שלמה לכל הפצועים!

תודה רבה לכל התושבים והתושבות שנרתמו לסייע למשפחות בכל מה שנדרש.

אין על תושבי בית אל! שנשמע כולנו בשורות טובות! 

בנושא: 'חירום'
עקב הפיגועים הקשים והאירועים הביטחוניים שהיו 

הערכות  בנושאי  יעסוק  השו"ת  באזורנו,  לאחרונה 

המחלקה והמענים שניתן לקבל בעתות חירום.
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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

תושבי בית-אל, שלום וברכה!

השבוע פתחנו וסגרנו את ההרשמה לסדנאות אומנות לקהילה, 

פרויקט במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. ב"ה 

יכולים  אנו  לצערנו  אך  לסדנאות,  איש   200 ל-  קרוב  נרשמו 

רואים  אנו  בלבד.  תושבים  כ-100  של  השתתפות  לאפשר 

בפרויקט זה ערך גדול וחשוב, ומודעים לעגמת הנפש ולאכזבה 

של אלה שלא זכו השנה להיכנס לפרויקט! אנו עושים מאמץ 

זה.  לקראת שנה הבאה להגדיל את התקציב לפרויקט מסוג 

אינני יכול להבטיח אך אני מבין את החשיבות ונעשה את מיטב 

המאמצים לקידום הנושא. 

אני מאחל למשתתפים הנאה רבה! 

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
המכללה - השבוע נכנסה לעבודה ליה חאיק כרכזת 'המכללה' 

תהיה  ליה  חסותנו.  תחת  בקרוב  שתפתח  תעודה  ללימודי 

את  לבית-אל  אלינו  להביא  ותדאג  הקהילה,  לצרכי  קשובה 

הפרסומים,  אחר  עקבו  לתושבים.  הרלוונטיים  הקורסים  מיטב 

פרטים יפורסמו בקרוב. בהצלחה. 

ניצנים – קייטנת פסח באופק... מתחילים לגייס צוות  צהרוני 

ומדריכי חוגים. שימו לב לפרסומים. 

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.

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.

הכניסה 
חופשית!

לאילה רונד ומשפחתה תנחומינו בפטירת בעלך/אביכם היקר 
אוריאל (אורי) ז"ל

מן השמיים תנוחמו.

יוסי קרסנטי, צוות המתנ"ס – וכל משתתפי הקהילה המטיילת.

ערב השקת הספר 'מזבח הזהב'
העוסק בסוד פרשת הקטורת.

נכתב ונערך על ידי אריאל שלמה אלבז.

בתכנית: ערב לימוד מרתק ומעמיק לנשים על סגולותיה

 ועל כוחה של פרשת הקטורת

על ידי צופיה אלבז.

מוצ"ש וארא כ"ח טבת 5.1 בשעה: 20:30 באולם תרבות.

מובטחת חוויה ייחודית רב חושית.

כיבוד קל יוגש במקום. הכניסה חופשית!
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שבת שלום! שרי לרנר, 
רכזת התרבות במתנ"ס.

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: 

23.6  | 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!!!

צעירי בית אל! 

יש לכם הזדמנות להגשים את החלום 
הקהילתי שלכם

חלום שכונתי – יוזמות לקידום המרחב 
הפיזי

לקידום  יוזמות   – קהילתי  חלום 
הקהילה

יישום  ממענקי  ייהנו  הזוכות  היוזמות 
בסך 1,000-10,000 ₪ למיזם.

הארכנו את תאריך ההגשה עד 

יום שלישי ט' בשבט (15.1).

פרטים נוספים באתר המתנ"ס.

דרוש עובד/ת לחנות 

שכר גבוה 

דרישות התפקיד: 

שירות צבאי / לאומי חובה

מתן שירות אדיב ללקוח 

ראש גדול ויכולות ניהוליות 

אמינות ואחריות 

ימים א-ה בין השעות 14 - 19 

* אפשרות לחצי משרה

sbpmp12@gmail.com :קורות חיים

יוזמה חדשה - 'גלגלי חסד' – יד תמר בית אל 
לתושבי הישוב בעלי רכבים, שלום! "חוסנה של חברה נמדד ביחסה לחלשים 

שבתוכה"
הישוב  חברי  משפחות  המלווים   - אל  בית  תמר  יד   - עמותת  צוות  אנחנו 
יוזמים בזאת הקמת קבוצת whatsapp שתאגד  המאושפזים לתקופה ארוכה, 
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 על מנת 

לא להטריד את המשתתפים.
 מי שמעוניין\ת להיות רשום במאגר זה, יפנה אלי.

גם נהגים שיגיעו בקרבת בית החולים ולא בתוכו, ברכת ה' עליכם !

aaroncas@gmail.com 0505-524710 תודה 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
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סניף בית אל, מה המצב?
 התגעגעתם אלינו?

שימו לב! אנחנו לקראת שבוע עמוס:
חודש ארץ ישראל- פתחנו השבוע את החודש, בנושא 
'ארץ ישראל' הולך להיות חודש עמוס מלא בפעילויות 

תוכן ועשייה- אז כדאי לעקוב.
בשבט  ט"ו  מסע  עד  שיגיע  השבט  תשע"ט-  חברות 
(מספר  חברות  משלמי  של  ביותר  הגבוה  למספר 
המשלמים ביחס לגודל השבט כך שיש לכולם סיכוי) 
יקבל לכל החניכים חם - צווארים איכותיים, תלוי בכם!

מסע ט"ו בשבט-  ההרשמה למסע נפתחה, אין עוד 
הרבה זמן אוטוטו היא נסגרת אז מהרו להירשם באתר 
מי  חניכים,   100 מעל  יוצאים  אנחנו  השנה  התנועה, 

השבט שיוביל בהרשמה?
מבצע נוכחות- זכה כבר שבט דביר, בואו נראה איזה 

שבט יזכה בפרס לחודש טבת,
יאללה להפציץ בנוכחות בתפילות ופעולות שבת וחול.

לו"ז לשבת:
20:30 - פעולת חב"ב.

14:40 - מפקד מדריכים.
15:00 - מנחה מפקד ופעולות.

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

.

בני עקיבאבני עקיבא

סניף בית אל נשמות!
 איך המרגש?? מרגישות אותו?? את 
ההתרגשות העצומה באוויר לקראת 
מסע ט"ו בשבט!! מרגישות? הולכים 
ואוזלים להם ימי ההרשמה לקראת 
המסע... אז כפי שאומר הרב דודו: 

"מהר מהר שלא נחמיץ"
בפינה  לפתוח  החלטנו  ועכשיו... 
את  זהה  ששמה  ומרתקת  חדשה 
מספר  זו  בפינה  יוצגו  המדריך! 
בסניף  המדריכות  אחת  על  עובדות 
מדריכה  איזו  על  לנחש  ועליכן 
לאכול,  -אוהבת  העובדות!!  מוצגות 
לגבנ"צ  ובמיוחד על האש! -אלרגית 

-המוטו שלה: עם ישראל חי.
לו"ז לשבת:

20:15 - פעולת חב"ב.
14:00 – מבזק.
14:30 – מפקד.

שבת שלום! 
בציפייה לבניין אריאל צוות קומונה 

האלופות ורעותי.

.

אריאל בניםאריאל בנים

סניף בית אל האהובים!
השבוע התקיים בסניף שבוע יובל.

ביום שלישי קיימנו פעולות בנושא ובחמישי זכינו לצפות 
עם  פעילות  תתקיים  ובשלישי  בשבת  מיוחד.  בסרט 
את  לשכוח  לא  כמובן  בהמוניכם!!!  בואו  הנח"ל.  תנועת 

ההרשמה לנטיעות!!!!
'וארא' -  ניתן להירשם במזומן עד למוצאי שבת פרשת 
בשבט,  ב'  לתאריך  עד  ובאינטרנט   5.1.19 בטבת,  כ"ח 

.8.1.19
ועכשיו נחש מי:

צוות: הדרכה.
תחביבים- לצייר.

פאדיחה- אי אפשר לספור יש כל כך הרבה.
סיפור מצחיק- הייתי עם חברה ונשענו כזה על מכונית 
והאיש  החיים  של  צרחה  ודפקנו  התניע  היא  ופתאום 

הסתכל עלינו מוזר.
מקצוע אהוב- מגמה.
מאכל אהוב- פסטה.

את  ומכירים  ומשפחתי  בסניף-קטן  אוהבת  משהו שאני 
כולם.

לו"ז לשבת:
20:15 - פעולת חב"ב.

15:10 - לימוד מדריכים.
15:30 - 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

מורה לגיטרה
באולפן הקלטות מאובזר ונעים

052-8308105

אריאל שולדמן
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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

אמיתי  עם  שיראל  לנישואי  ודיצה  ירון  איתן  למשפחת 
שטיינר.

בן  הנכד,  להולדת  ורבקה  אשר  גרינולד  למשפחת 
לשרה ואורי. 

בן  אורי,  הנכד,  להולדת  ורונית  ארני  זינגר  למשפחת 
לשילה ועדיאל רוטקוביץ.

למשפחת סיימון יהודה וג'ודי להולדת הנכדה, אור, בת 
להדסה ודביר. 

למשפחות סיימון יהודה וג'ודי ואש מנחם ומרים להולדת 
הנכד, דוד, בן לאבישי וברכה.

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

נשמח לקבל דירות לשבת זו, פרשת 'שמות', לרגל שבע 
ברכות. בתודה מראש! ירון ודיצה איתן, 0528-997514.

לבירורים:  ביישוב.  ביטחוני  סיור  ברכב  לעבודה  עובדים 

 .050-9337433

דרושה ממלאת מקום קבועה לעבודה במועדונית בנות בימי רביעי 

בין השעות 12:30-18:00. לפרטים: ליאת כהן 052-5666324.

בשבח והודיה לה' יתברך
אנו שמחים להזמין את הציבור

לענג שבת
לרגל נישואי בתנו שיראל עם אמיתי שטיינר

בליל שבת פרשת שמות
באולם פסיפס בשעה 20:45

ירון ודיצה איתן.

דרוש עובד/ת לחנות 
שכר גבוה 

דרישות התפקיד: 
שירות צבאי / לאומי חובה
מתן שירות אדיב ללקוח 

ראש גדול ויכולות ניהוליות 
אמינות ואחריות 

ימים א-ה בין השעות 14 - 19 
* אפשרות לחצי משרה

sbpmp12@gmail.com :קורות חיים

                   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:

מוזמנת ליצור לעצמך את
 השנה שאת רוצה!

  תהליך ממוקד ומצמיח,
   בדרך המיוחדת שלך.

שרית אסולין  054-4200537  
אימון אישי ואימון לקראת חתונה 

  

איתך 
בדרך

שלך

גם את מבטיחה לעצמך "שהשנה זה סוף סוף יקרה!" 
                            ו... זה לא ממש קורה?
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אוזניות אדומות בשכונה הצפונית, 0584-067100.

בובה של קוף, נדלקת. שמעון, 0559-354513.

ביום שישי, כ"ז בטבת, 4.1, בית המרקחת סגור.

בברכה, צוות 'לאומית'.

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

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

 ערב לימוד לכלל הציבור
בנושא חינוך ילדים

במלאת שנה לפטירתו של בננו
יהונתן אלימלך לוין ז"ל

נקיים ערב אזכרה ולימוד בנושא חינוך ילדים
ביום חמישי, כ"ו בטבת )3.1.19(
בבית המדרש באולפנת רעיה

סדר השיעורים:
20:00 - הרב משה אליה

21:00 - מו"ר הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א
21:30 - הרב חיים סולטן

ציבור הגברים והנשים מוזמן

בבניין ציון ננוחם, אלחנן ויפעת לוין

קוראים יקרים שלום,
מדי פעם נסקור בידיעון מדפים בנושאים שונים בספרייה. 

והפעם:
)כוננית  ולנוער  לילדים  ביוגרפיות  מדף  להכיר:  נעים 

מספר 1(.
במדף ספרים על אישים יהודיים שפעלו למען עם ישראל 
וכז'בוטינסקי  כהרצל  יותר  מוכרים  ישראל. חלקם  וארץ 

וחלקם פחות, כולל סדרת "ראשונים בארץ".
לקריאה נוספת: סדרת "הנועזים" של עודד בצר )מנוקד, 
במדפים הרגילים( סדרת ילדים אלמונים של גלילה רון 

פדר )במדפים הרגילים(.
היטב.  שקוראים  ומעלה  ה'  מכיתות  ילדים  מתאים:  למי 

מתאים גם לנוער ולמבוגרים שמתעניינים בנושא זה.
מומלץ במיוחד: לב קטן גדול /הראל-סיפורו של הרצל, 
לעולם תהיה עצמך/אסתר זיו-ענבר-סיפורה של הנרייטה 

סולד.
מדפים בנושאים קרובים: מדף סיפורי ארץ ישראל.

נ.ב.
להחזרת  תזכורת  הודעות  מקבלת  שאינה  משפחה 
ספרים/איחורים/הזמנות, נא לפנות אלינו לעדכון כתובת 

הדוא"ל.
בברכה,
אביגיל וצוות הספרייה.
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 קישוריות 2
"'זו בוודאי לא הצעה שלמה'. לטענתם, 'בנט לקח את ההנחיה 

של ראש הממשלה למקומות אחרים'"
שתי טענות להם ל'גורמים במשרד ראש הממשלה', ואפשר לנחש 
מהו הקשר הלוגי בין שתי הטענות, אבל את הקשר הלוגי הזה לא 
שיקף הכותב במילת היחס הנאותה. בלי מילת היחס הנטייה היא 
להבין כאילו המשפט השני הוא פירוט של הראשון, אבל לו כך 
היה אכן היינו אמורים למצוא במשפט השני פירוט של מה שהיה 
מצופה מבנט כדי להשלים את ההצעה. תחת זאת הכותב פשוט 

זאת,    מציין  הוא  אין  אחר.  ממין  מוסיף טענה 
זה הכשל. 

הנה מה שהוא היה אמור לכתוב, כדי לשקף נאמנה את הקשר 
הלוגי של הוספה גרידא:

"'זו בוודאי לא הצעה שלמה'. טענה נוספת טענו הגורמים, 
והיא: 'בנט לקח את ההנחיה של ראש הממשלה  

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

“




דיו ישיר בית אל \ לבנדר

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

תרומת דם - חיים לאדם

תודה לאכסניה – אולם פסיפס. 
לראש המועצה שאפשר את האולם.

תודה גדולה לתורמים היקרים: 
לאברכים ובחורי הישיבה הגבוהה!

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

• 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

אשר פינתם מזמנכם לתרום בתקופה 
קשה זו של מחסור חמור בדם.

זכיתם להגיע לשיא חדש, שתזכו תמיד 
להיות מהנותנים.

זכו למצוות! תבורכו מפי עליון.
יעל שנרב. 
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  מצאו את ההבדלים

סודוקו  חידות לפרשת שמות
1. מה משותף ל: לוט, הגר, יעקב ומשה? 

2. צפורה אשת משה רכבה על חמור. 
   ציין 2 נשים אחרות בתורה שרכבו על גמל.

3. כיצד נקראים בפרשתנו: 
    א. מילדות ב.מקום השקיית הצאן ג. אבן 

קשה?
4. "ותשלח את אמתה". ציין שני פירושים לכך?
5. על שתי נשים נאמר בתורה: "ותרא...כי טוב".
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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 15.1.19.  
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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המכירה תתקיים באולם פסיפס בישוב בית אל ב‘ 
יום חמישי 3/1/19 כ“ו בטבת בין השעות 15:00-21:00

לפרטים
052-4617002  


