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כניסת שבת: 16:19ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:34

ו‘ בשבט תשע“ט

פרשת בא 

ביטחון

האחרון  שבת  במוצאי  שארע  החמור  הירי  פיגוע  לאחר 

והסתיים בנס גדול, ניהלנו שיחות רבות עם המח"ט ועם 

מפקד האוגדה ודרשנו לפעול בנחישות ובכל דרך אפשרית 

על מנת להחזיר את הביטחון לאזורנו. הם אמרו כי הם נכונים 

בהמשך  התושבים.  על  להגן  הכוח  בכל  ויפעלו  למשימה 

השבוע נפגשנו עם האלוף נדב פדן, מפקד פיקוד מרכז, 

גם ממנו ביקשתי כי יעשו את כל המאמצים לאבטח את 

את  ולהחזיר  ליישוב  הגישה  ציר 

תחושת הביטחון. לצערי מופעלים 

הצבאית  המערכת  על  לחצים 

לפתוח את מחסום פוקוס לתנועת 

כלי רכב פלסטינים ואנו לוחצים 

הרלוונטיים  הגורמים  כל  על 

להמשך סגירת המחסום. בנוסף, 

של  תוספת  מהאלוף  ביקשנו 

שיסייעו  חכמים  ביטחון  מרכיבי 

בהגברת האבטחה בהגנה המרחבית. 

בתוך כך, הודינו לכוחות הביטחון שעבדו מסביב לשעון כדי 

לתפוס את החוליה שביצעה את הפיגוע בצומת גבעת אסף 

ובעפרה, יידעו המחבלים כי מצה"ל, המשטרה והשב"כ אי 

אפשר להסתתר. 

תחבורה

הופעלו  השבוע  מצדנו,  לחצים  ולאחר  טובה  בשעה 

הרמזורים בצומת גבעת אסף, כמו כן, אנו לוחצים על חברת 

הרמזורים,  והתקנת  זאב  בפסגת  העבודות  לזירוז  מוריה 

שבסיומן נחוש הקלה בעומסי התנועה באזור זה. כל זאת 

ואיכות  פתוחים  כבישים  לאפשר  שמטרתה  תפיסה  מתוך 

גדי  עם  פגישה  בנוסף התקיימה  חיים המגיעה לתושבים. 

'אגד תעבורה', אמרנו כי אין סיבה  פלג, מנהל אזור של 

שאוטובוסים לא יגיעו בזמן או לא יגיעו בכלל, אנו נמשיך 

לפעול כדי שהתחבורה לבית-אל תהיה טובה ונוחה. אבקש 

גלעדי  ומתנאל  ברהמי  דוד  התושבים,  לנציגי  להודות 

שהשתתפו בפגישה וייצגו את קולות התושבים. 

תוכנית מעו"ף

זכינו להצטרף לתוכנית מעו"ף של קק"ל שמטרתה  ב"ה 

העצמה חברתית, ערכית ותרבותית של הקהילה באמצעות 

של  ותכנים  חינוכיות  תוכניות 

הארץ  אהבת  אקולוגיה,  ציונות, 

שעבר  בשבוע  מנהיגות.  ופיתוח 

אגף  של  נציגות  לביקור  הגיעו 

 - ארביב  יצחק  בקק"ל,  החינוך 

בקק"ל  חינוכיות  תוכניות  מנהל 

תחום  מנהל   - מגנאגי  וניסים 

מעו"ף, ערכנו להם סיור במועדון 

ווליום,  ובמרכז  החדש  הנח"ל 

והם התרשמו מאוד מכל העשייה בתחום הנוער. בהמשך 

יפורסמו פרטים נוספים בנוגע לפעילויות לקהילה ולנוער 

במסגרת התוכנית. 
שבת שלום!
שי אלון, 
ראש המועצה.

נפגשנו עם אלוף הפיקוד 
וביקשתי כי יעשו את כל 

המאמצים לאבטח את ציר 
הגישה ליישוב ולהחזיר את 

תחושת הביטחון

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   

מעל ל-100 עסקים כבר הבטיחו את מקומם באלפון החדש!          ומה אתכם? 

עוד לא התעוררתם? מיקומים אחרונים!

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

כל העסקים - כל נותני השירותים - כל התושבים
באלפון החדש!

פרטים בעמוד 16
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צור,  מינה  בבית   15:30 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 

שכונת דוד.

יתקיים  א'  בשכונה  לנשים  'בא'  השבוע  פרשת  שיעור 

בשעה 12:40 בבית פרידה צבירי, רחוב דקלה 7, לעילוי 

נשמת אימּה שרה לאה ע"ה.

יום  'על הסדר' בכל  שיעור קבוע לנשים בפרקי אבות, 

'אוהל  הכנסת  בבית   20:30-21:30 השעות  בין  ראשון 

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

מאת  ז"ל,  בשמת  נשמת  לעילוי  בשבת,  לנשים  שיעור 

אמירת   .15:30 בשעה  בע"ה  יתקיים  אדרי.  ניסים  הרב 

תהילים 10 דק' לפני השיעור.

שיעור לנשים בשבת מאת הרב יהודה דנה בשעה 13:15 

בבית הכנסת 'אוהל חיים'.

 The English Shabbat Shiur will be by.
  Shira Mantel at the home of  Rozy Zukowsky,
HaTechiya 10 at 3:15 For WOMEN only.

אגד תעבורה

ישיבה  המועצה  מנכ"לית  אצל  התקיימה  שעבר  בשבוע 

האוטובוס  ובקווי  אל  בבית  הציבורית  התחבורה  בנושא 

שמפעילה חברת אגד תעבורה.

אגד  של  איזור  מנהל  פלג,  גדי    - גם  נכחו  בפגישה 

תעבורה, דוד ברהמי ומתנאל גלעדי, תושבי היישוב.

מטרת השיחה הייתה לשקף לאגד תעבורה את המתרחש 

בקווים 140 ו-141 ובעיקר להעלות את המודעות שלהם 

לגבי איחורי נהגים לתחנות ואף אי הגעתם כלל לתחנה.

אנו מקווים כי הצלחנו להעביר את המסר וכי אגד תעבורה 

יצליחו להסיק מסקנות וישפרו את השירות והקווים.

ולדווח  לעדכן  הישוב  תושבי  לכל  קוראת  אני  זו,  בהזדמנות 

בזמן אמת על תקלות/ שיבושים/ איחורים בהם אתם נתקלים 

באתר משרד התחבורה:

https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/compl-pbl/
plaint-public-transport-form

ולעדכן  ניתן ליצור איתי קשר בטלפון או במייל  בנוסף, 
 mazrechesh@bet-el.muni.il – אותי גם במקרים הללו. מייל

טלפון – 02-9700543.
שבת שלום! 
רותם יפה, מזכירת גזבר, 
מנהלת רכש ופרויקטים. 

שלום לכולם. 
בעז"ה בימים הקרובים, לאחר תקופה ארוכה של חוסר, 

יכנסו לעבודה רכז נוער חדש לכיתות ז' וח' ורכז הרכבים 

לווליום. 

עקבו אחר הפרסומים. 

בשבט  לט"ו  פעילויות  לכם/ן  מארגנים  היקרים  הרכזים 

אל תפספסו! פרטים אצל הרכזים.  

שבת שלום!

מתניה שנרב, מחלקת נוער.

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

הורים יקרים, להזכירכם: 
החלה  תש"פ  הלימודים  לשנת  לגנים  הרישום  תקופת 
ביום שני, ר"ח שבט ותימשך עד ליום ראשון, כ"א בשבט.
המועצה:      באתר  שמופיע  הקישור  דרך  להירשם  יש 
מראש,  בתיאום  חינוך,  ובמחלקת   www.bet-el.info

בטלפון: 9700512.
להלן תאריכי הלידה של חייבי הרישום לשנת הלימודים תש"פ: 

גיל 3: גן טרום טרום חובה: 1/1/16-31/12/16.
גיל 4: גן טרום חובה: 1/1/15 - 31/12/15.

גיל 5: גן חובה: 1/1/14 - 31/12/15.
נא להקפיד על רישום כל הפרטים במדויק ובזמן.

שבת שלום!
ליאת טדגי, 
מנהלת גיל הרך.
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שבת שלום ומבורך
דוד ניזרי,

מנהל מחלקת דת.

טבלת מחירון מקווה עם צ'יפ (תשע"ט- שנה מעוברת)
    :שימו לב!! הכניסה לטבילה במקווה גברים, מתבצעת באמצעות המכונה בכניסה למקווה.אפשרויות התשלום

במזומן- במטבעות     באשראי     בצ'יפ ניתן לרכוש צ'יפים ב- 20 ₪ במחלקת גביה.                      

זכאים להנחות:
בחור ישיבה - עם אישור ראש הישיבה.  |   אברך - שלומד שני סדרים לפחות, עם אישור ראש הישיבה. | ילד - עד גיל 18. 
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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הילולא לזכר הצדיק רבי לוי סעדיה נחמני זצ"ל
תתקיים ב"ה במוצש"ק פרשת הזה,
 ליל ז' בשבט (יום פטירת הצדיק)

בבית הכנסת היכל גבריאל בשעה 20:00
בתוכנית:

 מתורתו של הרב - מפי תלמידו הרב שבתי סבתו.
 מנפלאותיו - סיפורים אישיים של אנשים שנושעו מברכתו.

 את הערב ינעימו בפיוט שירה וצלילים, הרב ניסים אדרי 
 והרב  זיו רווה.

כיבוד קל יוגש במקום            עזרת נשים פתוחה
בואו בשמחה!






חודש שבט בבית מדרש 
לצעירות בבית אל

לע"נ יהונתן אלימלך לוין ז"ל
בימי חמישי בערב

בעזרת הנשים בבית כנסת ניצנית
בין השעות 21:15-23:00

בתוכנית אי"ה:
21:15 - סדרת לימוד עם תהילה 
בלכר בנושא: 'השאיפה לקודש 

בימינו'.
22:10 - לימוד בספר 'בני מחשבה 

טובה' עם הרב אלחנן לוין.

מוגש כיבוד קל * השתתפות 
בהוצאות: 20 ₪.

לפרטים: יפעת, 054-4646261.
כולן מוזמנות בשמחה!

הצטרפו ללימוד חמישי בלילה במדרש אליהו למטה.

שיעור הלכה מפי הרב יהודה דנה
21:45  ערבית

22:00-22:40 שיעור באור החיים הקדוש 
כיבוד עשיר וחמין בשפע.

לא מוצאים זמן לקביעת עיתים לתורה? 

מחפשים שיעור פרקטי ומועיל? 

בשבת פרשת יתרו תתקיים שבת תענית דיבור. פרטים  בהמשך. 

תושבים יקרים, מערכת בקרת הכניסה למקווה גברים התחילה 

לפעול. למערכת הבקרה יש מספר יתרונות: 1. בטיחות- אי 

אפשר להיכנס למקווה ללא מעבר דרך הקרוסלה. 2. אמצעי 

תשלום ידידותי וחדשני- במזומן או באשראי.

השימוש  לגבי  זה,  בידיעון  וכן  במקווה,  מפורט  פרסום  קיים 

העומדות  השונות  והאופציות  הבקרה,  במערכת  בצ'יפ, 

לרשותכם: 

חד  כניסה  שתבחרו/  כניסות  מספר  חודשי/  שנתי/  תשלום 

פעמית. 

הבהרות כלליות: 

1. הצ'יפ הינו אישי ולא ניתן להעברה.

2. המנוי הוא לטבילה אחת ביום. בעלי מנוי חודשי או שנתי, 

זכאים לכניסה נוספת בערבי שבת ויו"ט.

3. מנוי חודשי מתחיל בראש חודש ומסתיים ביום האחרון של 

החודש. )לא כולל היום הראשון של החודש החדש(.

4. חדש!!! טבילה בשבת - חינם!!!

הטבות לחודשיים הראשונים:

5 כניסות נוספות למנויים שנתי וחודשי.

אנו מתנצלים מראש על עיכובים או תקלות שיתכן ויהיו. עשינו 

מאמצים רבים כדי למנוע תקלות.

בכל תקלה, בעיה, הארה והערה ניתן לפנות למשרד מחלקת 

דת: 9700518

בברכה,

דוד נזרי, מנהל מחלקת דת.
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0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

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

ותיקים יקרים,
רשמו לפניכם, השבוע נשמע שתי הרצאות:

יצירת חיים - סיפורו המופלא של גטו טריזנשטאט עם 
מיכל שיוביץ

הרצאה המתארת את סיפורו המופלא של גטו טרזינשטאט 
שבצ'כיה ומתמקדת בעשייה החינוכית במקום. ההרצאה 
חושפת את סיפורו של המקום דרך "עיניו" של פיטר גינז 
נער בן 14, אשר שהה במקום ואף כתב יומן שנחשף ויצא 

לאור לפני מספר שנים.

גיל  במועדון   ,19:15 בשעה   13/1 בשבט  ז'  ראשון  יום 
הזהב. עלות: 15 ש"ח.

ואילנות  עצים  על  מרתקים  סיפורים   - מספרים  עצים 
מיוחדים בארץ ישראל עם אביתר ליכטמן

לקראת ט"ו בשבט "נצא" למסע ציוני - היסטורי נתחבר 
לעצים וסיפורים בעלי שורשים מהעבר, לצד חיבור להווה 
וקשר לעתיד. נשמע על הברוש של הרצל שעשה הסבה 
הפיקוסים  בין  העותמאני  הקשר  על  ארז,  לעץ  והפך 
על  ניצנה.  בחבל  האיקליפטוסים  לבין  ישראל  במקווה 
אלון רחוק שהיה מושא געגועים, ועל ארז ותאנה קרובים, 
שנתנו מזור לגעגוע. ונסיים את מסעינו בדקל אבשלום, 
שצמח בודד במדבר, והפריח בארץ ישראל חוטרים רבים.

גיל  במועדון   ,19:15 בשעה   16/1 בשבט  י'  רביעי  יום 
הזהב. עלות: 15 ש"ח. 

ערב הוקרה למתנדבים וותיקים

השבוע קיימנו את האירוע השנתי הגדול של ותיקי בית 
אל, ערב הוקרה למתנדבים וותיקים.

הערב היה מאוד מוצלח, שלוש קבוצות מתנדבים קבלו 
תעודות הוקרה קבוצתיות ושני מתנדבים אישיות.

שיא הערב היה מופע מוזיקלי - בוכרי של משפחת אלייאב 
שגרפו תשואות רבות וקבלו מחמאות מכל מי שנכח שם.

חבל שהנוכחות של הציבור הוותיקים הייתה מעט דלה. 
מי שלא הגיע - הפסיד!

מה את/ה רוצה להנחיל לדור הבא?

דורי"  הבין  "הקשר  בפרויקט  יוצאים  אנו  אלה  בימים 
- תלמידי  הנוער  לבין  הישוב  וותיקי  בין  שמטרתו לקשר 

בית הספר בנים. הפרויקט ביוזמת בית התפוצות.

פעילות זו מתקיימת בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים 
ובית הספר בנים בבית אל.

הרעיון הוא שהוותיקים יספרו את סיפורם לנערים השותפים 
להם בפרויקט וביחד ייצרו מסמך שיועבר לבית התפוצות.

פרטים נוספים אצלנו.

מחכות לכם, 
אילה וטילי.

קייטרינג  להודות
טוב

בטעם של בית

אילנית קארו | 052-8209931 | בית 02-9975662
Eilanit12@gmail.com

כשר למהדרין

ב"ה

לבחירתכם תפריט בשרי או חלבי

אם אתם רוצים אירוע טעים
שירות אמין, אחראי ואיכותי,

 הקפדה על עריכה והגשה אסתטית,  
והעיקר - יחס אישי מכל הלב

אנחנו כאן לשרותכם!
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הישארות שנה נוספת בגן חובה

הורים יקרים שלום!

על מנת לתת לילדים את המענה ההולם בנושא המעבר 

מגן הילדים לבית הספר, אנו רואים בהישארות תשובה 

אחת ממכלול של מענים אפשריים שלוקחים בחשבון את 

לו  לסייע  והקהילה  הבית  את משאבי  וכן  הילד  מאפייני 

וזו שבה הוא אמור  במערכת החינוכית שבה הוא לומד, 

ההישארות  שבהן  נסיבות  קיימות  בלימודיו.  להמשיך 

היא הפתרון ההולם וישנן כאלו שבהן ההישארות איננה 

הפתרון הנכון. אם יש לכם התלבטות לגבי המוכנות של 

צוות  אנחנו,  הגננת.  עם  לשתף  רצוי  א',  לכיתה  ילדכם 

השירות הפסיכולוגי החינוכי, נשמח לעזור לכם בתהליך 

הזה. ניתן לקבוע שיחת התייעצות, בתיאום עם הגננת. 

צוות שפ"ח בית-אל.

1. חיסון כלבים – שימו לב לשעה
וטרינר המועצה יגיע ליישוב ביום ראשון, ז' בשבט, 13.1, בין 
השעות 10:00 ל-11:00, ויקבל תושבים ברחבת המועצה.
חובה לשלם מראש על החיסון במחלקת הגבייה במועצה.

מחלקת  בדף  המועצה,  באתר  מפורסם  החיסונים  תעריף 
שפ"ע )כניסה לדף המחלקה בסרגל העליון - "מחלקות 

המועצה"(.
בשנה!  פעם  שברשותכם  כלב  לחסן  חובה  להזכירכם: 

כלב לא מחוסן מהווה סכנה לציבור.

2. שקיות כתומות רב שימושיות
לפני כחודש וחצי חילקנו בבתי התושבים שקיות רב שימושיות 
האריזות  את  לקחת  לתושבים  לעזור  שנועדו  כתומות, 

שברשותם למיחזור בפח הכתום הקרוב למקום מגוריהם.
מי שלא קיבל שקית כתומה, מוזמן להגיע למשרד מחלקת 

שפ"ע ולקחת.

3. מזיק חדקונית הדקל
בבית אל קיים מזיק הנקרא חדקונית הדקל, המזיק פוגע 

בעיקר בעצי דקל קנרי.
מזיק חדקונית הדקל הינו זחלי החיפושית אשר אוכלים 
לנפילת  הלולב,  להתייבשות  הגורם  דבר  העץ,  לב  את 

"הכתר" ולמות העץ.
המזיק חדקונית הדקל תוקף בכל רחבי הארץ, והוא נמצא 

גם במספר עצים בבית אל.
אנו ביצענו הדברה בכל עצי הדקל הקנרי אשר נמצאים 

בשטח הציבורי על ידי מדביר המוסמך לכך.
אנו ממליצים לכל מי שיש לו דקל קנרי לבצע גם הוא 

הדברה על ידי מדביר המוסמך לכך.
הדברה של המזיק בזמן, תציל את העץ ותימנע את מותו.
פרטים למציאת מדביר או חומר נוסף ניתן למצוא באתרי 

האינטרנט או בפרסומים.
שבת שלום!
עודד ספיר,
מנהל מחלקת שפ"ע.

1. ספריית פינת החי: לאחרונה התקבלה תרומה נדיבה 

עבור רכישת ספרים לספרייה במרכז הלמידה של פינת 

ספרים  מבקשים  אנו  הספרייה,  את  להרחיב  כדי  החי. 

במצב טוב בנושאי בעלי חיים, טבע, איכות הסביבה וכו' 

שמתאימים לילדים ולנוער.

2. מכרז לעובד/ת: דרוש/ה עובד/ת לעבודה בפינת החי. 

3 פעמים בשבוע )אחד ביום שישי(, 3 שעות ביום. טיפול 

אצל  פרטים  האכלה(.   + כלובים  )ניקוי  החיים  בבעלי 

tuviav@netmedia.net.il טוביה, 0545-665024 או

שבת שלום! 

טוביה ויקטור.

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 

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697
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עם שו"ת           
ליאת טדגי,
מנהלת מחלקת הגיל הרך במועצה.

הלימודים  לשנת  הילדים  לגני  הרישום  תקופת  חלה  מתי  עד 
תש"פ?

האם קיימים צהרונים לכל הגילאים?

האם יפתח גן נפרד לבנים או לבנות?

אנחנו מתלבטים אם להעלות את הבת שלנו לכיתה א' או 
להשאיר אותה שנה נוספת בגן. מה עלינו לעשות?

לרשום את הבת שלי באתר אך קופצת הודעה  ניסיתי 
שהיא לא  מופיעה במערכת. מה  זה אומר?

כיצד אדע שהרישום נקלט?

הבן הבכור שלנו יהיה בן שלוש לאחר החגים. האם הוא 
יכול לעלות לגן טרום טרום חובה גם אם לא יהיה גמול?

כיצד נרשמים?

השבוע התארחה במדור השו"ת ליאת טדגי, רכזת הגיל הרך במועצה. בשו"ת הבא )פרשת 'בשלח'( תתארח במדור השו"ת מיכל שרגא, מנהלת תחום מניעה במועצה. 
שאלות למיכל ניתן לשלוח לדוא"ל: meniaa@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, ז' בשבט, בשעה 9:00.

יש  גן.  בכל  הילדים  וכמות  דרישה  לפי  ייפתחו  צהרונים 

לב!  שימו  בצהרון.  מעוניינים  באם  הרישום  בטופס  לציין 

הרישום לצהרון הנו דרך המתנ"ס בלבד. יש לעקוב אחר 

הפרסומים של המתנ"ס.

פתיחת גנים נפרדים לבנים או לבנות תלויה בכמות הנרשמים. 

הרכב צוות הגן )מנהלת הגן וגננת הסבב( אינם ידועים. הגנים 

יפתחו לילדי טרום חובה –חובה בלבד ולא לגני טרום טרום חובה.

שלך  ת.ז.  מספרי  את  הזנת  שאכן  לבדוק  עליך  ראשית 

יש  כמועמדת  מופיעה  לא  הילדה  אם  שנית,  נכון.  ושלה 

לפנות למזכירות לעזרה.

תקופת הרישום החלה ביום שני, ר"ח שבט, והיא תימשך עד 

ליום ראשון, כ"א בשבט, 27.1.

תלינו  הקודם.  בידיעון  ברורה  במודעה  פורסמו  הפרטים  כל 

ואף חילקנו בתיבות הדואר  ובלוחות המודעות  שלטים בגנים 

פליירים עם כל המידע הנדרש. יש להקפיד על רישום בזמן. 

 בתחילת הקייץ יפורסמו השיבוצים לגנים.

המופיע  הרישום  אתר  דרך  היא  ביותר  והנוחה  הקלה  הדרך 

www. bet-el.info :בקישור באתר המועצה

לרשום  ניתן  אזי  האתר,  דרך  באפשרותכם  ואין  במידה 

במזכירות המחלקה, בתיאום מראש.

 

הרישום נקלט רק אם  תתקבל הודעה בסיום התהליך: "הבקשה 

נקלטה בהצלחה". הודעה זו תישלח גם לכתובת המייל שהוזנה. 

יש להדפיס את אישור ההרשמה.

ראשית, שיהיה בשעה טובה! עליכם לרשום אותו לגן דרך הקישור 

המופיע באתר המועצה ולפעול לפי ההנחיות. אמנם לפי הנחיות 

משרד החינוך הילד יכול לעלות לגן לא גמול, אך מומלץ בכל זאת 

להתחיל תהליך של גמילה מבעוד מועד כדי שתהליך ההסתגלות 

של הילד למסגרת הגן יהיה הרבה יותר קל ורגוע. 

ראשית, לכתחילה כל ילדי גן חובה אמורים לעלות לכיתה 

א'! אולם כאשר ישנו ספק אם הילדה בשלה לעלות אז יש 

לגן  לגן. הרישום  והן  הן לבית הספר  צורך לרשום אותה 

יתבצע במזכירות מחלקת חינוך בלבד, בזמנים שפורסמו.

בגן  נוספת  שנה  להשאיר  אם  שההחלטה  לדעת  חשוב 

הגננת  עם  משותף  חשיבה  בתהליך  להתבצע  צריכה 

ובאישור של השפ"ח.  

ללא המלצת הגננת ואישור השפ"ח לא ניתן להשאיר שנה 

נוספת בגן.

יש  ואז   1/5/19 לתאריך  עד  להתקבל  צריכה  ההחלטה 

לבטל את הרישום המיותר. 

הורים שחוששים להעלות: זכרו שעד לתחילת כיתה א' יש 

יותר מ-8 חודשים!
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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

השבוע פתחנו את סדרת חוגי הפסיפס לקהילה בסדנא לזוגות. 

המפגש היה בהחלט איכותי, מקרב ובונה. רבקה עסיס המנחה 

– הביאה שפע של חומרים, והזוגות עבדו על יצירה משותפת. 

המשתתפים ציינו כי זהו כלי מיוחד ומעשי לחיבור זוגי, משהו 

על  שמחים  אנו  הזוגי...  הקשר  בחיזוק  מהמקובל  שונה  קצת 

הבא  שבוע  היישוב.  לתושבי  לתת  יכולים  שאנחנו  ההזדמנות 

בהמשך  בע"ה  ההצלחה  לאור  לזוגות,  קבוצה  עוד  תפתח 

נשתדל לפתוח קבוצות נוספות. 

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

בהערכות  הקק"ל,  עם  אינטנסיביים  במגעים  אנו  אלה  בימים 

להצטרפות לתוכניתם היוקרתית-מעו"ף. התוכנית תאפשר לנו 

פעילויות רבות לקהילה ולנוער בפרט. בט"ו בשבט נרגיש כבר 

את הניצנים של התוכנית. עקבו אחר הפרסומים. בהמשך אנו 

מקווים להוציא לפועל מבחר מתוך ההיצע הרחב של פעילויות 

זו  תוכנית  על  מידע  ולקבל  לקרוא  ניתן  המוצעים.  ואירועים 

באתר הקק"ל. 

עוד בכוונת – אירועי פורים, קייטנות פסח וטקסי חודש אייר.

אז שיהיה לכולם שבת חמימה ונעימה.

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

הורים יקרים!

הרישום לגנים נפתח בשעה טובה. 

חשוב לי להבהיר שרישום הגן אינו מהווה רישום לצהרון 

ויש להירשם לצהרון אך ורק דרך אתר המתנ״ס!! 

פתיחת הרישום לצהרונים לשנה הבאה יפורסמו בהמשך! 

אנא עקבו אחר הפרסום!!

בברכה, ליטל קסברג, רכזת הצהרונים 

אורה אופיר ובנה מנחם מספרים מזווית אישית ועם הרבה חן על הקושי 

והכאב, על נקודות של אור בתוך החושך, על הרצון לתת ולהאמין בטוב, 

ועל הצמיחה מתוך אמונה, בין הסיפורים הם שרים יחד מתוך השירים 

שמלווים אותם לאורך הדרך וממלאים בכוח ובתפילה.

 כניסה: 
20 ש"ח

בשעה 21:00
באולם תרבות

מוצאי שבת
 פרשת יתרו 

כ' בשבט, 26.1 
מנחה הסדר- בוסתן פרג'ון ולהקתו

 
  מאפילה לאורה 

 
מופע לנשים 

 על התמודדות עם מחלת נפש.מופע סוחף ומרגש
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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.

איך מדברים עם ילדים על כסף?

המרכז לצמיחה פיננסית מבית 'בנק הפועלים', 
'החברה למתנ"סים' ו'מרכז צעירים – אופק' 

שמחים להזמינכם לסדנה:

בהנחיית מירב פישר - 
מנחת הורים מוסמכת מכון אדלר ומשרד החינוך

יום רביעי, י"ז בשבט (23.1.19)
באולם התרבות- מתנ"ס בית אל

20:00 התכנסות וכיבוד קל
20:30 תחילת סדנה

הסדנא ללא תשלום ומותנית בהרשמה מראש באתר המרכז 

https://goo.gl/bSUUzp :לצמיחה פיננסית

פרטים נוספים באתר המתנ"ס

 מספר מקומות מוגבל

"אבל בא לי...                  
הצבת גבולות פיננסיים לילדים"

איך מחנכים אותם להתנהלות כלכלית נבונה?

האם כדאי ונכון לתת דמי כיס?
איך מציבים גבולות לילדינו תוך שמירה על יחסים תקינים?

מועדון שמע סיפור-"סּפרא וסייּפא"

ערב שמע סיפור "ספרא וסייפא"  (גברים מספרים)

'ארץ אהבתי'
שיתקיים בע"ה במוצ"ש 'בשלח', י"ג בשבט, 19.1 

בשעה 20:30  באולם התרבות. 

הכניסה חופשית. כל הציבור מוזמן!!

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: 

                    13.1 - השבוע מפגש גברים בלבד  

23.6  | 19.5   |  31.3  |  3.3  | 10.2  |

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

בקרוב

מכללת בית אל -
 ההזדמנות להתפתח קרובה אליך.

תושבי בית אל והסביבה

הצביעו והשפיעו - אילו קורסים ייפתחו?
בין המשתתפים יוגרלו שוברים ע"ס 300 ש"ח 

עבור הרישום לקורס*!
 חפשו את הסקר שלנו באתר המתנ"ס 

או סרקו את הברקוד המצורף

*בכפוף לתקנון המופיע באתר מתנ"ס בית אל
  

מכללה ללימודי מקצוע

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

ותעודה מגיעה עד אליכם!

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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דבר הרכזיםנוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

חוגים חוגים 

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

שח"ם איגוד השחקנים בישראל
סדנת משחק נדירה לנוער צעיר!! 

בנות ז'-ח'!
פרויקט לסדנאות קולנוע ברשויות 

מקומיות בשיתוף מפעל הפיס. עשרה 
מפגשים לקבוצה בהובלת שחקנית. 
תהליך מקוצר. בתוך העשרה שני 

מפגשים עם אומן אחר, כחלק מעולם 
הקולנוע. מפגש פעם בשבוע.

מספר המקומות מוגבל!!
לפרטים: שרהלה, 058-515-0160.

חב"ב אריאל בנות!

מדרשת חב"ב פתיחה במוצ"ש 
הקרוב בשעה 20:00 

באולם תרבות, 
בנושא 'לימוד תורה לנשים'.

מחכה לכן!
שבת שלום לכולן! גילת.

נוער צעיר בנות יקר!!

השבוע פתחנו שני פרויקטים – 
'גלים' ו'גרעין'! 

בטוחה בהצלחתכן! 
שימו לב להודעה על 

התאטרונוער, ההרשמה תהיה 
מהירה מאוד. לכל שאלה 

תתקשרו! 
פה תמיד! 

שרהלה.

שבת שלום נוער יקר!

חורף זה זמן טוב להיכנס לתוך 
עצמינו ולהתחבר אל הנפש שלנו. 

מאחל לכולכם חורף טוב עם הרבה 
עליות והתקדמות בחיים! 

שבת שלום, יהונתן

נוער בית אל בנים מה העניינים??
 אז ככה, אני הולך להיות הרכז החדש של מרכז  

  "ווליום", שזה מרכז חברתי שמיועד לנוער שאוהב לנגן   
  ורוצה להוציא את זה לפועל, ואני צריך אתכם, בשביל 

שנוכל ליצור הרכבים, לנגן ולהתקדם ביחד...
       מי שרוצה להירשם, יכול לעשות את זה בחינם 

דרך אתר המתנ"ס, ובתנאי שהוא רציני. 
אנחנו צריכים חבר'ה רציניים ואחראים בשביל שכל 

הרכב יוכל לתפקד כמו שצריך.
אז יאללה חבר'ה, ווליום בנים יוצא לדרך!!!

לשאלות ולפרטים,
אשמח שתתקשרו אלי...

משה רדזינסקי, 0586-122133.

מרוץ שליחים 'הר עמק'
מתנ"ס בית אל מארגן קבוצה למרוץ שליחים של הר העמק

 בתאריכים י"א – י"ב באייר (16-17.5.19)
השתתפות: 200 ₪ בלבד (מסובסד על ידי המתנ"ס)

המחיר כולל: 
• הרשמה לקבוצת הריצה.     • דמי הרשמה למרוץ.

• לינה במקום.    • הסעה.    • ביטוח אישי.
מיועד לגברים המסוגלים לרוץ 3 מקטעים של 8-10 ק"מ. 

האימונים לקראת המרוץ באחריות המשתתפים.
פרטים והרשמה באתר המתנ"ס

ההרשמה עד יום ראשון ז' בשבט 13.1.19 בשעה 9:00.
מינימום נרשמים: לקבוצה 8 משתתפים.

י הוריה של  "עמותת שיר הינה עמותה שהוקמה ע

שנרצחה בפיגוע דריסה בארמון  ' אג'חגהחיילת שיר 

.ז"הנציב בעשרה בטבת תשע

בעמותה זו מחלקים לזכרה מידי שבועיים סלי מזון  

. למשפחות הזקוקות לכך

' שלוחת בית אל'-אנו עמותת שיר 

פעילים  , רוצים להגיד תודה לכל המתנדבים ששותפים

!ועומלים בחלוקת סלי המזון באזורינו

ח שדואגות להקפיד להגיע בשמחה  -ובמיוחד לנוער בנות ז

.ובהשקעה ותורמות רבות באריזה ובהכנה של הסלים

חשובה ומשמעותית לעשייה  ח "בגמהתרומה שלכם 

בשפע יברך ה "מאחלים שהקב! המשותפת של כולנו

!של ברכה הצלחה וטוב בכל מעשה ידנו

.נשמח מאד לקבל עזרה כלכלית בתרומות
,כל המעוניין לקחת חלק בצורה כל שהיא

!קשרמוזמן ליצור 

050-7747713כהן ישראל : לפרטים
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נח“לנח“ל

נחלwים אהובים!
החורףף הגיע אלינו! הגשם בחוץ, ואנחנו בנחל הכתום והחמים 

שלנו, מגיעים עושים שמח! 
של  בכיכובו  המטורף  שף  המאסטר  היה  שבועיים  לפני  כן... 
הלב  את  לנו  שחימם  סולטן  איציק  של  בראשותו  הווי  צוות 

והבטן...
משחקים  לגן  הלכנו  בשבת,  שלנו  היפה  לנח"ל  הגענו  כרגיל 

עשינו משחקי גיבוש נחמדים ומלא מלא נהנינו.
אנחנו מקווים להתמיד בפינה שלנו בידיעון ולחמם את הידיעון 

שלנו!
עכשיו לפינה השבועית-  זהה את הנחלwי!! 

הוא פעיל מאוד בנח"ל!
פעיל מאוד בשבילי היישוב על ה-דו גלגלי.

תמיד מפתיע וכשהוא נמצא לכולם יש חיוך ענקקק/
הזוכה בפינה יזכה בניגון מיוחד בגיטרה ונשיקה במצח מאת #

ישראל_סבג
בפינת הד"ש השבועי- ד"ש לדידי מהעכברים.

מקווים לחמם ליישוב ת'לב ולהזרים מלאמלא כתום ברחובות. 

אוהבים בכמויות !
הרכזים- רינה רבקה, דידי ואיתן !

בני עקיבאבני עקיבא
סניף בית אל מהממות ביותר שבת 

שלום !
אלופות!  הבנות שנרשמו למסע, אתן  לכל  הכבוד  כל 

השבוע
היה יום שפ"ה יפ"ה סניפי היה ממש נדיר וחוויתי, כל

אפשר  סוף  סוף  בזכותכן  המרץ,  על  לכולן  הכבוד 
לראות

למבצע  היכונו  אל...  בית  סניף  וקירות:(  רצפה  קצת 
סניפי

מהאגדות...היו דרוכות לכל תרחיש !!
המדריכה:  את  הנהדרת-זהי  פינתנו  אל  הגענו  והנה 

-אוהבת
לאפות -מאוהבת בחניכות שלה בצורה משוגעת -קמה 

כל
בוקר לפני השמש בכדי להתארגן

לו"ז לשבת:
פעולת חבב- 20:30

מבזק- 14:30
מפקד- 15:00

בציפייה לבניין אריאל וחיבוק ענק
הצוות המתוקי ורעות :)

אריאל בנותאריאל בנות

סניף בית-אל 
התותחים והאלופים!
יישר כח לכל הנרשמים למסע!!

לו"ז לשבת:
20:30 - פעולת ערב.
15:20 - לימוד צוות.

15:40 – מפקד.

שבת שלום!
 תאיר.

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

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

aaroncas@gmail.com 0505-524710 תודה! אהרן קסטיאל

• 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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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

 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

תפילות בימי החול בבית הכנסת 'עוד יוסף חי' 
)'ראשית'(: 

שחרית - 6:15 | מנחה - 16:40 | ערבית - 17:20
חדש! תהלים לילדים בשבת בשעה 13:10.

ברוכים הבאים! הגבאים. 

בית פרטי בשכונה א', 8.5 חדרים. מרפסת סוכה גדולה. 

מטופחת.  גדולה  גינה  גדול.  בנוי  מחסן  גג.  מרפסת 

אישורי הרחבה + תוכנית אדריכלית. 1,850,000 ש"ח. 

שרה, 0547-375578. 

כשאת רוצה להיראות טוב מתמיד...
                                 

מיכל לנדוי
איפור מקצועי ותדמית נכונה
02-9975587 050-7445482

איפור כלות ואירועים 
      וסדנאות בהתאמה אישית 

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

מעל ל-100 עסקים כבר הבטיחו את מקומם באלפון החדש!
ומה אתכם? עוד לא התעוררתם? מיקומים אחרונים!

פרטים בעמוד 16

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

שבע  שבת  לרגל  'בא'  פרשת  לשבת  דירות  מחפשים 
ברכות. תודה! משפחת קולטה, 0559-986085.

מחפשים דירות לשבת פרשת 'בשלח', לכבוד שבת חתן 
של בנינו. תודה רבה! משפחת עטיאס, 0544-778882.

'בשלח',  פרשת  לשבת  א'  בשכונה  דירות  מחפשים 
לרגל בר המצווה של בננו. תודה! תומר ורעיה ישראלי,     

.0509-971187

בובה איכותית בתוך שקית, לפני מספר שבועות בתחנת 
יהודה.  בן  מול שכונת  בנות,  בית הספר  אוטובוס שליד 

יעל, 0548-776767.

 .North Face xl של חברת  במידה  לגבר  מעיל שחור 
שטרן, 0585-678679.

מטפלת מנוסה 
בתרפיות גוף-נפש:
פיענוח תירפיתי, פרחי 

באך, PBA - שיטת 
ריפוי אנרגטית ודמיון 
מודרך. בואי לקליניקה 
בבית אל. צפורה קולט 

052-3618218

קליניקה להסרת שיער בלייזר          

 VECTUS  רפואי עם המכשיר

טכנולוגיית הלייזר המתקדמת 

בעולם.

שרה 054-8540813 

חדש 
בבנימין!

לתושבי בית אל 20%
 הנחה עד 19/1/19



yedion@bet-el.muni.il                          | ידיעון פרשת בא תשע”ט12

אביה,  הנכדה  לנישואי  ומשא  יוסף  פרידמן  למשפחת 
בת לרבקה וחיים רביב, לאחיה בן-יצחק.

בשבח והודיה לה' יתברך
לרגל נישואי ילדינו

מוריה ונפתלי
אנו שמחים להזמין את הציבור

לעונג שבת בליל שבת פרשת 'בא' בשעה 20:30
באולם השמחות שמתחת לבית הכנסת המרכזי, בשכונה א'.

משפחות שפץ וקולטה.

 


תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“




חנות לבנדר כאן בבית אל
צילום תמונות 

פספורט
ופיתוח תמונות במקום

הדפסת מגנטים
 ועוד

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

קוראים יקרים שלום,

ניתן להשיג את כל ספרי עזרא יכין בספרייה.

בכני לתרומה  ספרים  להשאיר  לא  שוב:  מבקשים  ־אנו 

סה לספרייה! השבוע מישהו השאיר אנציקלופדיה שאנו 

לא צריכים בכניסה וזה ממש מטרד, נרטב בגשם ומאלץ 

אותנו לסחוב זאת לפח.

אביגיל.  עם  לתאם  נא  לתרומה  ספרים  ברשותכם  אם 

.libarybl@gmail.com ,אפשר גם במייל

בתודה מראש!

אביגיל וצוות הספרייה.

אזכרה לצבי'ה סט ע"ה
שבע שנים חלפו, מאז נלקחה מאתנו

בתנו ואחותנו האהובה
צבי'ה ע"ה

נעלה לקברה אי"ה בבית העלמין בבית אל,
ביום רביעי, י' בשבט )16/1/18 למניינם(

16:00 נפגש בבית העלמין, דברים לזכרה.
17:30 שיעור לעילוי נשמתה – הרב ראובן טובול 

        שליט"א, ראש מדרשת "שובה".

בביתנו דרך החלוצים 2, בית אל.
ציבור חבריה, חברותיה ומוקירי זכרה מוזמנים.

המשפחה

 

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

אם יש בך אהבה לנוער, אם נושא הנוער קרוב ללבך, 

 - בשינוי  האמונה  ואת  לפעול  הרצון  את  לך  יש  אם 

בסיכון  לנוער  מוגנות  מדריך  דרוש  איתנו!  מקומך 
אחר-הצהריים-ערב.  בשעות  עבודה  משרה.  ל-35% 
 * נוער.  בני  עם  טובה  תקשורת   * התפקיד:  דרישות 
 * שבוע(.  וסופי  )לילות  שגרתיות  לא  בשעות  עבודה 
גמישות והכלה. * ארגון וביצוע של פעילויות חברתיות. 
ניסיון  לבעלי  יתרון   * אישי.  וקשר  קבוצה  הובלת   *

בתחום הנוער.
שכר ראוי למתאימים! 

קו"ח לשלוח למייל:Osnoar@bet-el.muni.il לפרטים 

נוספים: 0508-865560.
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 וזרח השמש

ובא השמש

הכנה ליו"ד שבט: הסתלקות הרבי הריי"ץ
 וקבלת הנשיאות של הרבי מליובאוויטש.

 בברכת NOWשיח  בית חב'"ד בית אל
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שבת חסידית פר' בא, 

ב“ה

אורח הכבוד הרה"ח הרב רפאל בכר "ר' רפאל המלמד"   
בתוכנית: 

ליל שבת: תפילה בבית חב'"ד מדרש אליהו 

                  סעודה ראשונה באולם פסיפס (לנרשמים) 

20:15 - התוועדות לכול הציבור   

שבת בוקר: תפילה בבית חב'"ד (9:30). 

                      סעודה שניה באולם פסיפס (לנרשמים) 

13:30 - התוועדות לכול הציבור 

 15:30- שעת סיפור לכול ילדי הישוב עם צ'ופר 

ה
דע

מו
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מהו 'חלק כולל' במשפט?

ממש ממש מתנצלת שעליי לחבוש פעם נוספת את הכובע 

של 'המורה ללשון', אבל הפעם זה פשוט נחוץ.

ובכן: המשפט, כידוע, מורכב משני חלקים עיקריים, והם הנושא 

והנשוא, ואליהם נלווים בדרך כלל חלקים נוספים, המשלימים 

אותם. הנושא הוא תמיד שם עצם, והנשוא הוא בדרך כלל 

שם  משלימי  נקראים  העצם  לשם  הנלווים  החלקים  פועל. 

והחלקים הנלווים אל הפועל נקראים משלימי פועל. 

הפעם נתמקד במשלימי השם: "תאי האחסון למזוודות גדושים 

"תאי  של  השם  משלים  הוא  "למזוודות"  מקום".  אפס  עד 

האחסון", וכאשר נוסף אל המשלים פריט נוסף, כגון במשפט 

"תאי האחסון למזוודות ולמעילים התמלאו עד אפס מקום", 

הרי לפנינו "חלק כולל", כלומר משלים שם הכולל יותר 

מופיעה  כזה, אם לפני משלים אחד  מפריט אחד. במצב 

מילת יחס )ובמשפט שלנו היא "ל"( מילת היחס אמורה 

למזוודות  האחסון  "תאי  השני:  הפריט  לפני  גם  להופיע 

ולמעילים". 

זה ההסבר שביקשתי להוסיף בקשר למשפט מן השבוע 

שעבר. הבטחתי, ואקיימה:

"בימים שלאחר קום המדינה... הרגיש כהנא שהעם זקוק 

למוקדי עלייה לרגל ועבודת ה' חדשים".

"...העם זקוק למוקדים חדשים לעלייה לרגל ולעבודת ה'".
לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.

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

לצוות הוותיקות המפעילות את מועדון היולדות ולאפרת רבינוביץ' 
- תודה רבה על מועדון חם ומפנק מאוד, ארוחות בוקר מושקעות, 
ידיים מושטות לכל תינוק ותמיד פעילות מעשירה ומחכימה והכל 
במאור פנים ובלב גדול. תודה לכל המתנדבים שבאו להעשיר 

אותנו ללא תמורה ובתוכם לנשות הפלייבק של רבקה.

נהנות עד למאוד ומחכות לפעם הבאה!

שפרה אזולי, בתחן מרדכי ודסי שטרן.

תודה רבה לכל עשרות המשפחות 
שפתחו את ביתן לארח את מכינת 

נחל עוז ביישובנו, הם נהנו מאוד והודו 
לכולם. 

דסי שטרן.
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זה הזמן ליצור לעצמך 
את השנה הבאה עליך

 לטובה!

שרית אסולין 
  054-4200537 

אימון אישי ואימון לקראת חתונה

בס“ד

איתך 
בדרך

שלך

סודוקומבוך 

א. החומר ממנו היתה עשויה התיבה.
ב. שם המקום בו ראה משה את הסנה בוער.

ג. ידו של משה נהיתה מצורעת כ___.
ד. משה היה  ___ פה ולשון.

ה. " ___ נתחכמה לו".
ו. משה הסתיר את ___ מפני הסנה.

ז. משה שלח יד כדי___ בזנב הנחש.
ח. כשאהרן יצא לקראת משה הוא ___ בליבו.

ט. בנ"י הכינו מהתבן ___ ללבנים.
י. משה היה משבט זה.

ך. המצרים העבידו את בנ"י ב___.

ל. בו משה טמן את המצרי, שהכה את היהודי.
ם. אב ובתו.

ן. "ו ____ את הילדים".
ס. מערי המסכנות.

ע. מספר בנותיו של יתרו (רש"י).
ף. יוכבד הניחה את תיבת משה בין ה___.

ץ. "___ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן".
ק. מרים הביאה את יוכבד כדי ___ את משה.

ר. לשם ציווה פרעה להשליך את הזכרים.
ש. מטה משה נהפך ל___.

ת. תיבת משה היתה מצופה מבחוץ ב___.

חידון א' -ת' הפוך
התשובה לכל שאלה מסתיימת באות המופיעה בראש השורה.

4 9 1
1 4 7 2

6 1 4
3 5 2

7 3 8 1
9 6 8

8 7 9
3 5 2 6
7 5 1

התחלה

סוף

חידות לפרשה

מצאו בפרשה שלוש מילים רצופות 

שמתחילות ומסתיימות באותה האות.

מצאו בפרשה שתיים
מצאו בפרשה פסוקמעשר המכות.

בן שלוש מילים בלבד.

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

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:
על פי המפורט או בכפולות של 

משבצת הבסיס (4.5X5 ס"מ).

פרסומי שמחות ואזכרות אינם 
חייבים בתשלום. הניסוח אחיד.

פרסומי גמ"ח ותוכן אינם 
חייבים בתשלום ויפורסמו על 

בסיס מקום פנוי.
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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!

מיקומים אחרונים!עוד לא התעוררתם?מקומם באלפון החדש! ומה אתכם? מעל ל-100 עסקים כבר הבטיחו את 


