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כניסת שבת: 16:32ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:46

כ‘ בשבט תשע“ט

פרשת יתרו 

בנייה

"קשת  מנהלת  ראש  הינדי,  עופר  אל״מ  עם  נפגשנו 

צבעים" בפיקוד מרכז, ונתבשרנו כי בשעה טובה פונה 

החדש.  למשכנם  עברו  והחיילים  מיושביו  מג"ב  בסיס 

בעז"ה  יח"ד,   300 לבניית  המיועד  בכך התפנה השטח 

החברה  תחל  כחודש  בתוך 

פיתוח  עבודות  את  המנהלת 

התשתיות, מים, ביוב וחשמל 

מג"ב,  בסיס  פינוי  באזור. 

רבה,  עבודה  בו  שהשקענו 

הינו עוד צעד חשוב המקרב 

אותנו לעבר היעד של בניית 

300 יח"ד. לפנינו עוד כברת 

עושים  אנו  אולם  דרך, 

ומרכזים  כבירים  מאמצים 

מאמצים כל הזמן על מנת לזרז את הבינוי לטובת מאות 

הודינו  הללו.  לדירות  להיכנס  הממתינות  המשפחות 

לעופר הינדי על השלמת פינוי מחנה מג"ב וביקשנו ממנו 

יח"ד   350 בינוי  לטובת  פינוי בסיס חטמ"ר,  לקדם את 

נוספות, אשר עברו הליך תכנוני במשרד הבינוי והשיכון 

וצריכים לעבור הליכי תכנון נוספים של הדרג המדיני.

ט"ו בשבט

בשבט  ט"ו  את  חגגנו  השנה 

בטקס נטיעות משותף עם מחנה 

ישיבת  תלמידי  איו"ש.  מג"ב 

עם  עצים  יחד  נטעו  בנימין  מטה 

לוחמי מג"ב איו"ש במחנה החדש 

בנטיעות  לאחרונה.  עברו  שאליו 

השתתפו גם מפקד מג"ב איו"ש, 

את  שבירך  פלד  יזהר  ניצב  תת 

הקשר היפה שנוצר סביב נטיעות ופריחה. כמו כן, כמידי 

שנה, התקיימו נטיעות של ילדי הגנים ובתי הספר בעלייה 

לשכונת פסגת יעקב. 

בברכת שבת שלום,

שי אלון,

ראש המועצה.

 בשעה טובה פונה בסיס 

מג"ב מיושביו, 
בכך התפנה השטח 

המיועד לבניית 300 יח"ד

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   

השבוע - סוגרים את האלפון!

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

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

 הזדמנות אחרונה 
בהחלט לשנתיים

 הקרובות 
 תשע"ט-תש"פ!

פרטים בעמוד 16

מכרז

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

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

2. מילוי מקום עו"ס משפחות - 100%-75% משרה.

3. עו"ס לסדרי דין - 50% משרה

4. מדריכה במועדונית בנים - 100% משרה

www.bet-el.info :פרטים מלאים באתר המועצה 
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צור,  מינה  בבית   15:30 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 

שכונת דוד. 

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

בבית משפחת ספרא, בשעה 15:40, מאת אסתר סולטן. 

אמירת תהילים בשעה 15:30.

שיעור פרשת השבוע לנשים בשכונה א' יתקיים בשעה 

1, לעילוי נשמת  12:40 בבית מרים שרעבי, רחוב שקד 

אימה - רחל בת רצון ז"ל.

שיעור לנשים בשבת מאת הרב יהודה דנה בשעה 13:15 

בבית הכנסת 'אוהל חיים'.

)מעל  א'   10 האגוז  רחוב  זריהן,  אליהו  בבית  שיעורים 

למשפחת עמרם( שכונת גינות בית אל: 
* בימי שני בשעה 20:30 ב'ראשית חכמה' עם הרב אביהו שוורץ. 
* בימי חמישי בשעה 20:00 ב'תניא' עם הרב ראובן האס. 

כיבוד למשתתפים. 
פרסים  עם   13:45 בשעה  לילדים  תהלים  שבת  מידי   *

מיוחדים. לפרטים: 0522-286523. ברוכים הבאים!

שיעור הלכה לנשים 'צורבא דרבנן' בנושא הלכות שבת, 

זוהר,  בן  בשמת  בבית   13:30 בשעה  שבת  מידי  מועבר 

שכונת אבן פינה 14\3, על ידי תהילה בלכר.

 The English Shabbat Shiur will be by Mendel
 Brightstein at the home of  Tsipora Abramson, Teana
4, Nitzanit, at 3:30 Open to both men and women.

עדכונים לתושבים בשוטף ובאירועים מיוחדים

כחלק מהתייעלות השירות והמידע לתושבים אנו מתכננים 

ולאירועים  שוטפים  לדיווחים  ווצאפ  קבוצות  לבנות 

מיוחדים וחירום. 

ניתן להתקשר למוקד, לטלפון מספר: 02-9700555 על 

לשלוח  ניתן  נכון.  מעודכן  שלכם  שהטלפון  לוודא  מנת 

או  עדכון  את   batelw@bet-el.muni.il לכתובת  מייל 

הבדיקה ניתן יהיה לעשות עד לתאריך 31.1.19.

תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה!

אליהו מרגל, מנהל מוקד בית-אל.

---

למכירה: רכב מסוג דאציה דגם דאסטר, שנת 2016

98,700 ק"מ. תוקף הטסט עד 27.3.19.

לפרטים ניתן לפנות לאליהו 0525-666675.

במייל   27.1.19 עד  להגיש  ניתן  מחיר  הצעות 

מועצה  בבעלות  הרכב   mazrechesh@bet-el.muni.il
מקומית בית אל. 

מכרז 01.2019
מכרז למתן שירותי גביה למועצה מקומית בית אל

מועד אחרון להגשה עד 14.2.2019

 www.bet-el.info - פרטים נוספים באתר

במימון ובפיקוח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

לפרטים והרשמה:
מעוף אריאל

076-8844899
ariel@4.maof.co.il
www.sba.org.il

קורס קידום ממומן 
בפייסבוק ובאינסטגרם

מעוניינים ללמוד איך להשתמש ברשתות 
החברתיות לטובת העסק שלכם?

גיבוש אסטרטגיית 
שיווק בפייסבוק

יצירה וניהול של 
קמפיינים שונים

 מעקב אחר תוצאות - בניית קהלים
דוחות ואופטימיזציה

שיווק וקידום 
באינסטגרם

20.2.19 ׀ ימי רביעי ׀ 17:15-21:00
8 מפגשים | 780 ₪ 

בחממה להתחדשות, שער בנימין

למידע נוסף ובקשות בנוגע להסדרי נגישות 
076-8844899 

מועצה אזורית מטה בנימין

בין הנושאים הנלמדים:

הקורס הזה בשבילכם!
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שבת שלום ומבורך 
דוד ניזרי, מנהל מחלקת דת.

תענית דיבור- שבת פרשת יתרו בבית הכנסת 'אהל חיים' (מקלט אשדר)
כבכל שנה בימי השובבי"ם, נקיים בע"ה שבת תענית דיבור, עם אמירת 3 פעמים כל התהלים. 

תושבי היישוב מוזמנים!!
בסיום אמירת התהלים נקיים בע"ה סעודה שלישית משותפת בבית הכנסת. הציבור היקר מוזמן לסעודה

 (גם מי שלא השתתף בתענית)
לו"ז השבת:

5:35 - שחרית – (קרבנות) 
5:50 -(הודו) 

6:32 - נץ  
קידושא רבה

קריאת תהלים פעם ראשונה
סעודת שבת (כל אחד בביתו)

בברכת התורה, גבאי ביהכנ"ס "אהל חיים"

11:50 - תהלים פעם שנייה 
14:10 - מנחה  

14:35 - קריאת תהילים פעם שלישית  
16:50 -סעודה שלישית משותפת (בבית הכנסת, שקיעה 17:10)

17:46 - ערבית צאת שבת  
שיחה בענייני שובבי"ם ופרשת שבוע- הרב ארן בן דוד

שיעור קצר בזוהר הקדוש
תפילה לאחר תענית שובבי"ם

לכל אנשי החינוך

החמ"ד.  הנהלת  אל  בבית  תבקר  הקרוב  שלישי  ביום 
הביקור  בביקור.  להשתתף  מוזמן  החינוך  אנשי  ציבור 

יתקיים באולם פסיפס ובמוסדות החינוך.

מנחם לב,

מנהל מחלקת חינוך.

-----

ההורים לילדי הגנים לידיעתכם:

הבאה  הלימודים  לשנת  הילדים  לגני  הרישום  תקופת 

תש"פ תסתיים ביום ראשון הקרוב 27/1/19!

הזדרזו להירשם!  

בגנים  במסיבות  בשבט  ט"ו  את  חגגו  הגנים  ילדי   **

ובנטיעות ססגוניות יחד עם ילדי בתי הספר. 

ליאת טדגי,

מנהלת גיל הרך.

תלמוד תורה שער השמים

ניתן  בעיצומה,  הלימודים תש"פ  לשנת  ההרשמה  בס"ד 

מזכירות  או דרך  להירשם דרך הקישור באתר המועצה 

תלמוד התורה.

כיתות ב'-ח' סיימו לחזור על ספר שופטים, ומיד התחילו 

בחוברת  בחרו  רבים  תלמידים  שמואל,  ספר  על  חזרות 

שמואל.  ספר  על  שאלות  מ-350  למעלה  עם  רשות 

ובכך  החופשי  בזמנם  השאלות  על  עונים  התלמידים 

חוזרים על לימודם בצורה מיטבית.

תלמידים  גבוה,  להילוך  נכנסה  ביחד"  "צומחים  תכנית 

רבים מקבלים שעות חניכה ושעות עזר לימודי.

אתו  לעשות  שרון  יוסי  לרב  כיתות  הולכות  שבוע  מידי 

יצירה בעץ וגם ללמוד תורה, התלמידים נהנים.

את  שמתכנן  לאדריכל  והערות  תיקונים  הוגשו  השבוע 

בניין תלמוד התורה.

שבת שלום!

הרב יעקב בנימין, מנהל תלמוד התורה 'שער השמים'.

טלפון: 02-9975737 | פקס: 02-9972099 | 

 ttsh364@gmail.com :מייל

משפחת בית ספר בנות

משתתפת בצערה של חברתנו לצוות

נחמה ויס היקרה ומשפחתה

בפטירת אימה, מזל שרעבי ז"ל.

מן השמים תנוחמו ולא תדעו עוד צער.
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"ביקורים של שמחה"
לעילוי נשמת עמי שגב ז"ל 

סובלים  ומעלה   75 בני  ישראל  מתושבי   42%

מבדידות!

לך  שמחכים  ותיקים  אזרחים  יש  אל  בבית  גם 

שתצטרפי לפרוייקט "ביקורים של שמחה"

הותיקים  לאזרחים  לסייע  היא  הביקורים  מטרת 

להכניס רגעים של ענין ואושר בחייהם.

המתנדבים יציעו אוזן קשבת ותמיכה. אנו קוראים 

לכם להצטרף אלינו למאגר המתנדבים.

לפרטים ניתן לפנות לאסתר שגב, -0547

535080 | דבורה דהאן, 0509-733640 | אסנת 

שמח, עו"ס אזרחים ותיקים, 0527-203061.

שלום וותיקים יקרים.

השבוע נשמע הרצאה בנושא 'ארון הבגדים החרדי' עם 

האמנית ציפורה נוסבוים.

החרדי  הלבוש  עולם  עם  מרתק  הכרות  למסע  נצא 

והגארטל,  הקאפטן  השטריימל,  הצבעים,  )הגברי(, 

וקהילות.  והכיפות, לפי חצרות חסידיות עדות  התפירות 

וסרטונים  אותנטיים  צילומים  במצגת,  מלווים  ההסברים 

תיעודיים.

יום ראשון כ"א בשבט, 27.1, בשעה 19:15 במועדון גיל 

הזהב. עלות: 15 ש"ח.

מועצת מטה בנימין ובית אל ועמותת וותיקים בקהילה 

מזמינות אתכם להשתתף באירוע השנתי החגיגי:

תרבות ישראלית מחברת
בתכנית:

התכנסות

ברכות

"היהודים והישראלים, שתי קבוצות במדינה אחת" - 

עמית סגל

מופע מחווה לשירי אריק איינשטיין עם להקת טרנזיסטור

השירים המוכרים והאהובים בשילוב סיפורים על האיש 

והיצירה.

בשעה   29.1 בשבט,  כ"ג  שלישי,  ביום  יתקיים  האירוע 

18:00 באודיטוריום של אולפנת עפרה.

עלות כרטיס: 50 ש"ח.

עלות:  הפיס.  מאולם   17:30 לאירוע תצא בשעה  הסעה 

20 ש"ח.

ניתן להירשם אצל אילה כהן, 0523-257798, בהודעה בלבד.

מה את/ה רוצה להנחיל לדור הבא?

הנכם מוזמנים להירשם לתכנית הקשר הרב דורי.

התכנית ערכית חינוכית בה התלמידים ובני הדור השלישי 

לומדים יחדיו, מגשרים בין הדורות, חוקרים ומתעדים סיפורי 

חיים ומורשת, בשילוב הטכנולוגיה והסביבה המקוונת.

השעות                      בין  חמישי,  בימי  יתקיימו  מפגשים   10

 .10:30 - 9:00

בבית  לטיול  מאורגנת  בהסעה  נצא  התכנית  בסוף 

התפוצות.

מפגש פתיחה יתקיים ביום חמישי  כ"ד שבט 30/1 באולם 

הכינוסים בביה"ס בית אל בנים

ניתן להירשם אצל אילה כהן, 0523-257798, בהודעה בלבד.

כולם מוזמנים! אילה וטילי.
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אסור לו לשתות. אני לא מרשה לו. אבל אני יודעת שהוא שותה 
בעיר.  בבית,  במסיבות,  החבר'ה,  עם  בשבוע  פעמיים  פעם 
בטיול השנתי הוא הגניב בירות, וודקה. העיפו אותו הביתה. בכל 
הזדמנות שיש אלכוהול בסביבה הוא מסתער, הוא פשוט מת על 

זה, הוא ממש לא יכול לעמוד בפיתוי. 
כמו  אני  גם  שוקולד.  עם  אצלי  כמו  זה  זה.  איך  יודעת  אני 

מכורה. ברגע שמדובר בשוקולד, אין לי מעצורים. 
אבל שוקולד זה לא אלכוהול, אני לא יודעת מה לעשות כדי לעזור 

לו להתגבר על זה. 
כשזה נוגע לאלכוהול הוא לא שולט בזה...

עלול  שזה  חוששים  או  הבעיה  את  מכירים  אתם  אם 
לקרות גם לילד שלכם: עישון, מסכים, אלכוהול, אכילה. 
אם התיאור הזה מוכר לך, אם את מחפשת תשובות, מה 
התמכרויות-  בנושא  לכנס  בואי  זה,  עם  לעשות  אפשר 

כלים לטיפול, התמודדות ומניעה בגישת שפר.

0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

פעילות קק"ל
בנים  ז'-ח'  לכיתות  פעילויות  שתי  ב"ה  השבוע  קיימנו 
ומעניינת  מאתגרת  פעילות  הייתה  קק"ל.  מטעם  ובנות 

לכל המשתתפים.

הפעילויות  ועל  העזרה  על  לקק"ל  להודות  המקום  זה 
הרבה  עוד  יש  שלנו.  היקר  לנוער  נותנים  שהם  הרבות 

הפתעות בהמשך, יש למה לצפות! 

קומונרים
הפ ומנהלי  הקומונריות  הקומונרים,  את  כינסנו  והשבוע 

רוייקטים המרכזיים ביישוב לשמוע על הפעילות בשטח. 
ותמיכה,  בעזרה  צורך  יש  תחומים  באיזה  בנוסף שמענו 

וכמובן נעשה ככל האפשר לעזור בכל פעילות. 
שבת שלום!
מתניה שנרב, מנהל מחלקת נוער.

איפה? במוזיאון הילדים בחולון.

מתי? ביום שני, כ"ב בשבט, 28.1, בין השעות 17:00 - 22:30.

עלות? מחיר מלא - 220 ₪. מחיר בהרשמה מוקדמת עד 
לתאריך 27.1 – 170 ₪.

מהמשתתפות  לאחת  הבמה  על  ייעוץ  יתקיים  בכנס 
המקומות  מספר  שלה.  הילד/ה  לגבי  להתייעץ  שתרצה 

מוגבל. כל הקודמת זוכה!
ההרשמה באתר שפר בלבד:

http://www.merkaz-shefer.org
לפרטים נוספים: 2-9944886 0 או במייל: 

info@merkaz-shefer.org

שבת שלום!
מיכל שרגא, מנהלת תחום מניעה.

 

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 

תריסים 

צבע

אינסטלציה  חשמל 
דשא

סנטטי

פרגולות 

נח - שיפוצים ותחזוקה054-2330070

שטיחים מקיר לקיר
PVC-פרקט ו

עבודות אלומיניום
בניה קלה
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עם שו"ת           
משיח מרדכי,
אחראי על יחידת מבני ציבור, גני ילדים, 
קראוונים והבריכה מטעם המועצה.

מה בנוגע לטיפול בקראוונים?

השבוע התארח במדור השו"ת משיח מרדכי, אחראי על יחידת מבני ציבור, גני ילדים, קראוונים והבריכה מטעם המועצה. בשו"ת הבא )פרשת 'משפטים'( תתארח 
במדור השו"ת מיכל סמואלס, מנהלת מחלקת הגביה במועצה. שאלות למיכל ניתן לשלוח לדוא"ל: menahelgvya@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, כ"א בשבט, 

בשעה 9:00.

למרות  שנים.   30 בני  הם  אל  בבית  הקראוונים 

ומחודשים  ישנים מאוד, הם מתוחזקים  שהקראוונים 

על ידי המועצה.  

מבנה  הקראוונים  לדיירי  לתת  היא  שלנו  התפיסה 

שמאפשר מגורים איכותיים ונעימים לכל אורך תקופת 

השכירות. זה מתבטא במענה מקצועי לפניות הדיירים 

המגיעות ליחידת מבני הציבור באופן ממוחשב, דרך 

המוקדניות שבמוקד העירוני ומזכירת מחלקת שפ"ע.

מגיע  עמר,  ויעקב  אליאס  עופר  היחידה,  צוות 

ביותר  הטוב  השירות  את  לתת  במטרה  לקראוונים 

לתושב, והוא מצוייד בכלים לטפל בתקלות.

בהזדמנות זו מספר הנחיות בטיחות לדיירי הקראוונים:

1. בטיחות אש:

א. להימנע מהשארת אש גלויה בקראוון ללא פיקוח 

מבוגר. 

ב. חימום לחורף - מומלץ לא להשתמש בתנורי גז, 

נפט או ספירלה.

ג. בקיץ - לחרמש עשבים וקוצים מסביבות הקראוון.

2. בטיחות גז:

א. להשגיח על תקינות מערכת מיכלי הגז והכיריים.

ידי  על  להתבצע  צריך  הגז  במערכת  שינוי  כל  ב. 

טכנאי גז מוסמך.

ג. ספק מיכלי הגז צריך להיות מורשה מוסמך לכך.

- כ-140 קראוונים למגורים ב-4 שכונות ברחבי היישוב.

- 17 גני ילדים.

- 4 מועדוניות.

- כל מבני הנוער.

- משרדי המועצה המקומית בית אל והמחסנים שלה.

- מבנה התפתחות הילד.

- מרכז המבקרים.

- הבריכה.

- המקוואות ובית העלמין )בשיתוף עם מחלקת דת(.

- המקלטים )בשיתוף עם מחלקת ביטחון(.

- גיבוי למבני מוסדות החינוך.

בבריכת השחייה יש שלושה תפקידים ראשיים: מנהל בריכה, מציל/ה ומפעיל בריכה.

אפרט על נושא מפעיל הבריכה, שזהו תחום אחריותי: ראשית לשאלה הנפוצה - כל כמה 

זמן מחליפים את מי הבריכה? התשובה: אף פעם. ומדוע? כל מי הבריכה מטופלים 24 

שעות ביממה לכל אורך עונת הרחצה ללא הפסקה ומגיעים לרמות איכות מים גבוהות 

ביותר בהתאם לפיקוח של משרד הבריאות. מי הבריכה נשאבים לחדר המכונות לתוך 

מסנני ענק, ומוזרמים חזרה לבריכת השחייה לאחר שהוכלרו, חוממו ויוצבה החומציות של 

המים. המערכות המורכבות בחדר המכונות מתופעלות על ידי בקר ממוחשב ומפוקחות 

בהתאם לכל אורך היממה. 

ובאיכות  חמימה,  נעימה,  שחייה  חווית  שמעניק  זה  בתפקיד  רבה  חשיבות  רואה  אני 

תברואתית גבוהה לשוחים ולשוחות במשך כל עונת הרחצה.

1. תחזוקתי - מענה לבעיות תחזוקה המגוונות, על ידי הצוותים.

2. לוגיסטי - סיוע למוסדות בתחזוקה מיוחדת, וכן בהקמת אירועים.

3. שדרוגים - שיפוץ ושדרוג מערכות שונות בתוך המבנים.

מהם תחומי האחריות של היחידה, בתוך מחלקת שפ"ע? 

האם תוכל להרחיב בנושא הבריכה? 

מה הטיפול שהמחלקה מספקת למבנים ולמוסדות?

לשירותכם 
תמיד 

בשמחה!
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תושבים יקרים שלום.

ועדת היגוי יום העצמאות – אמנם יום העצמאות נראה לכם 

רחוק אך אנחנו כבר צוללים לתוך ההכנות לטקס, לגיוס 

במאי ועוד.

הקהילה  מתוך  נעשה  הקהילה  שבניין  שלנו  התפיסה  מתוך 

של  מלא  שיתוף  להיות  שחייב  לנו  ברור  ומכוחה!  עצמה 

התושבים בקבלת ההחלטות בכל הנוגע לנושא ולאופי הטקס 

השונות  הווצאפ  בקבוצות  העברנו  האחרונים  בימים  ולכן 

ביישוב ובאתר המתנ"ס בקשה מכם, חברי קהילת בית אל, 

לבוא ולהצטרף לוועדת ההיגוי שתשב בעוד כשבועיים! 

ביישוב  נציגים מכל שכבות הגיל  חשוב לנו מאוד שיהיו 

ומכל השכונות.

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

אנא ראו קריאה זו שלנו כאישית ובואו להשפיע! פרטים 

בהמשך הידיעון, באתר המתנ"ס ובפרסומים!

הרשמה למעונות תש"פ - בימים אלה אנו נערכים לקראת 

פתיחת ההרשמה למעונות לשנה"ל הבאה.

בשבט  כ"ח   ,3.2.2019 א'  ביום  בע"ה  תחל  ההרשמה 

תשע"ט, עד ליום ה' 21.2.2019, ט"ז באדר א' תשע"ט.

הנחיות  עם  מידע  דף  למצוא  תוכלו  המתנ"ס  באתר 

מפורטות לאופן ההרשמה.

שבת שלום!

יוסי קרסנטי,

מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

מנחה הסדר- בוסתן פרג'ון ולהקתו

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 

 
  מאפילה לאורה 

 
מופע לנשים 

 על התמודדות עם מחלת נפש.מופע סוחף ומרגש

להיות חלק מההצגה של החיים
תיאטרון קהילתי – גברים

(בכל הגילאים ושלבי החיים)

התחלנו!!!
בימי שלישי 

בשעה: 20:00-22:00 במרפ"ד
נשארו מקומות ספורים.

פרטים נוספים וטופס הגשת מועמדות באתר המתנ"ס.
עלות מסובסדת: 200 ש"ח לשנה.

להיות חלק מההצגה של החיים
תיאטרון קהילתי – נשים צעירות

(גילאי 18-35, בכל שלבי החיים)

התיאטרון התחיל

ניתן להצטרף בשבוע הקרוב על בסיס מקום פנוי!!

במבנה האחוזה בשכונת הוואדי ימי ראשון, 20:00-22:00

פרטים נוספים וטופס הגשת מועמדות באתר המתנ"ס.
עלות מסובסדת: 200 ש"ח לשנה.
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חוגים חוגים 

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

נשים שאוהבות לרקוד מוזמנות להצטרף 
לחוג מחול מודרני של אסתר סולטן בימי ראשון 

בשעה 19:30 בחדר תנועה של המתנ"ס.

יום חמישי שעבר התקיימו 
שיעורים פתוחים בחוגי מחול. 

פשוט תענוג לראות את בנותינו 
רוקדות ומתקדמות בתחום!

ביום שני הקרוב ייצאו כדורגל 
בנים למשחק בירושלים. 

מאחלים להם בהצלחה רבה!

"Steps" 55 "הקרנת הסרט" -55 מדרגות
מבוסס על סיפור אמתי אודות משפט מפורסם וידידות בלתי 

צפויה בין עורכת דין לבין הלקוחה שלה, מטופלת בבית חולים 

חולים  בבית  המטופלת  חולה  ריז,  אלינור  פסיכיאטרי. 

התרופה  כי  מגלה  פרנסיסקו,  שבסן  מרי  סנט  הפסיכיאטרי 

שאותה היא מקבלת נגד רצונה מזיקה לה פיזית. היא שוכרת 

את שירותיה של עורכת הדין קולט יוז ובעזרתו של עורך הדין 

 - כהן מנסים השניים להיאבק משפטית בבית החולים  מורט 

במוסדות  אז  המקובל  פי  ועל  חוק  פי  על  פעל  שמבחינתו 

טיפוליים דומים. הקשר המשפטי בין השתיים מוליד גם ידידות 

הדין  עורכת  את  מלמדת  הססגונית  המטופלת  שבה  אמיצה, 

המכורה לעבודה דבר או שניים על החיים.

יום רביעי, א' באדר א', 6.2, 

בשעה 20:30 באולם תרבות.

כניסה: 10 ₪. פינת קפה להנאתכם!

יש לך מהמועדון קפה וסרט
לתרום ולחדש?  

יש לך רעיונות מעולים
ואת/ה רוצה להשפיע על 

האירוע של השנה?

יש לכם את הכוח ליצוק את 
היסודות לבניין הקהילה?

אנחנו מחכים לך!אנחנו מחכים לך!
ביום ראשון, כ"ח בשבט,  3.2, 

בשעה 20:30,
 בחדר הישיבות במתנ"ס.

ועדת היגוי עצמאות ע"ט.

שימו לב! 
ביטול השתתפות בחוגי המתנ"ס

 יתאפשר עד סוף חודש ינואר בלבד.
ביטול חוג מתבצע באתר המתנ"ס 

בלשונית טפסים ונהלים בסרגל העליון.

שבת שלום! רותי פרץ, רכזת החוגים במתנ"ס

 

סטודנטים יקרים! 
מחפשים מקום בבית אל ללימוד בשקט ובאווירה מפנקת? 

אנו בשלבים אחרונים לקראת פתיחה של 
מרחב למידה לסטודנטים במרכז צעירים!

כדי להתחיל אנחנו מחפשים סטודנטים שמעוניינים להיות 
חלק מהיוזמה ולהיות אחראים על פתיחה וסגירה בערב/ בוקר 
בשבוע במהלך החופשת סמסטר - אשמח שתצרו איתי קשר!

אודיה פרלמן, 0523-003605.

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

מכללה ללימודי מקצוע
ותעודה מגיעה עד אליכם!

ביום שני שעבר 
התקיים משחק 
כדורסל בנים 

מול מגרון.

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

צעירים וצעירות
מוזמנים למפגש סוחף ומרתק עם האיש שהצליח 

לעבור מעולם המגרש לבית המדרש

הרב רן בן ישעיה
לבנים ובנות עם כיבוד עשיר, פעם 

בשבועיים, בימי רביעי.
יום רביעי | א' באדר א' | 6.2 | 21:30

בבית מש' איזנמן, רחוב מי מרום 1, בית אל.
מה במפגש?

ההתמודדות היומיומית שלנו עם מסר ששייך 
לכל אחד ואחת מאתנו.

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ 
לעדכונים על השיעור סרקו את הברקוד/

https://goo.gl/e3kCV5 :היכנסו לקישור
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נוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

נח“לנח“ל

מהקורה נחלWים כתומים!!!!
עדיין חורף, וקר, אבל בנחל החמים והשמח שלנו חם 

ונעים .
השבוע חגגנו את ט"ו בשבט-

כמו שנאמר בשיר: "ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות"
ממש  והיה  בארטיס  לנטיעות  שלישי  ביום  יצאנו 
שווה, שתלנו עצים, שרנו שירים וחגגנו את החג כל 

אחד בביתו שלו.
לפינת זהה את הנחלWי\ת המסתורי\ת:

- אוהב\ת לרקוד.
- יודע\ת לא רק עברית.

- תמיד בנחל עושה יצירות.
היום  עוד  הודעה  שישלח  התשובה  את  שידע  מי 
פחית  תוגרל  נכון  העונים  ובין  בשבת).  (לא  למשה 

אדומה מזיעה.
שלא  (מי  הנח"ל  של  החדשה  הירוקה  לפינה  ד"ש 

ראה מוזמן לראות ולהלל הגבר מהמדריך שלו .
השבת מגיעים לנחל בשעה 13:00.

חברותא של הרב סולטי והרב שאווט בשעה 12:45.
במקום כיבוד קל עליהם.

שבת שלום אוהבים ומעריכים ומוקירים!
איתן ומשה השפיצים וגם דידי, רינה ורבקה.

 

סניף בית אל היפות מכל! 
שבת שלום!

איזה שבוע מטורף עבר עלינו... ב"ה:)
היה מסע מהסרטים, סניף בית אל הרמנו ת'מורל!!!

ובנוסף שבט עוז הלכו להתנדבות בבית אבות... כל 
הכבוד אלופות!!

השבט  יהיה  מי  ובגדול...  ממשיך  מנגל  מבצע 
הזוכה?? 

מה צריך כדי לזכות:
- נוכחות בזמן עם כחולבן.
- שותפות פעילה במפקד.

יאללה סומכות עליכן! קציצות הכבש בדרך... בוא 
נראה מי יזכה..

ועכשיו לפינתנו הקבועה, זהה את המדריכה:
- היא חכמה ממש.

- אוהבת דורה.
- צמחונית.

לו"ז לשבת: שימו לב לשינויים!
20:30 - פעולת חב"ב.

14:45 – מבזק.
15:15 – מפקד.

שבת שלום!
בציפייה לבניין אריאל ובאהבה גדולה!

הצוות.

אריאל בנותאריאל בנותאריאל בניםאריאל בנים

"אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד 
מעלת חברו ולא חסרונם" 

תושבי היישוב היקרים, בשנה הקרובה נעסוק במחלקת 
הנוער בתחום הנושא של עין טובה לטובת חיזוק הפרגון, 
עין טובה וההדדיות בקרב התושבים. לצורך הפרויקט  , 
נבנו על ידי נוער צעיר ארבעה לוחות עין טובה שנתלו 

במקומות מרכזיים בישוב, שעליהם ייתלו פרגונים 
שהתושבים בעצמם שולחים אחד לשני/ לצוות המתנ"ס 

והמועצה/ על אירוע כלשהו וכן על זה הדרך.
לכן נשמח שתשלחו כמה שיותר דברים טובים 

שנתלה על הלוחות. 
נא לשלוח את הפרגונים לכתובת האימייל: 

  Aintovabetel@gmail.com 
בתודה מראש, צוות עין טובה.

מה קוווורה חברהההה?
זה אני, דוד, הרכז החדש שלכם.

השבוע היה לנו ט"ו בשבט תשע"ט מסע נטיעות מעיףףף של 
הסניפים, מקווה שכולם נהנו, שבוע הבא מחכות לנו פעילויות 

חזקות, פעולת פתיחה/ היכרות, ועוד דברים שווים. 
הישארו מעודכנים.

מחכה לפגוש אתכם! דוד.

סניף בית אל!
חודש ארץ ישראל- אנחנו בעיצומו של החודש, 
משמעות  על  משמעותית  למידה  עם  חודש 

הארץ וכוחה. עקבו!
בטוחים  משוגע,  מסע  היה  בשבט-  ט"ו  מסע 
הבא  במסע  הארץ!  בשבילי  לטייל  שנהניתם 

כולם יוצאים..
על  להכרזה  עד  אחרון  שבוע  נשאר  חברות- 
קדימה!  המשלמים,  במספר  המוביל  השבט 
זאת מהר,  אחרונים שעדיין לא שילמו לעשות 
צווארים  בחם-  לזכות  שלכם  לשבט  ולעזור 

איכותיים.
בפתח,  שבט  לחודש  הפרס  נוכחות-  מבצע 
תעזרו לשבט שלכם לזכות בו. נוכחות בפעולות, 

מנחה ומפקדים.
לו"ז לשבת:

20:30 - פעולת חב"ב.
14:40 - לימוד ומפקד מדריכים.
15:00 - מנחה, מפקד ופעולות.

בצפייה לבניין אריאל!
שבת שלום!

אסבן, לסקר וצוות תשע"ט.

מה קורה?
כל הכבוד לכל מי שהשתתפה בנטיעות השבוע! זכיתן. 
•עדיין ניתן להירשם לסדנת תאטרון, אז מי שמעוניינת 

שתפנה אליי. בקרוב ממש זה מתחיל! 
שבוע טוב שיהיה לכן ונפגש! 

שרהלה.

נוער צעיר בנות

נוער צעיר בנים
פרויקט עין טובה תשעט: 
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מיקום  מהכביש.  מדרגות   5 נחמדה.  חדרים   2.5 דירת 
ומחיר נוח, 0507-450648.

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

4 חדרים, משופצת. 'אריה נכסים', 0544-376669.          

כשאת רוצה להיראות טוב מתמיד...
                                 

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

איפור כלות ואירועים 
      וסדנאות בהתאמה אישית 

משתתפים באבלה של חברתנו נחמה ויס
בפטירתה של אימה מזל שרעבי ז"ל.

הלוויה התקיימה ביום חמישי, י"א בשבט בגבעת יערים.
 יושבת שבעה: רחוב מרבד הקסמים 88, גבעת יערים.

קשב וריכוז - 
פתרון באחריות

ללא תרופות
 להורדת הריטלין

אליהו 
 0522-286523
0585-000571

קליניקה לטיפול בשיטת ד"ר ליפו

 יש לכם בית למכירה? 

רוצים לחסוך הרבה כאב ראש? 

 

  מחפשים לקנות בית משלכם? 

אבישג אל-גד
יועצת הנדל"ן

שלכם בבית-אל.

אבישג אל-גד
יועצת הנדל"ן

שלכם בבית-אל.
לב הבית 

נדל“ן 

תנו לי לעזור לכם! 
  052-8971489 

חיים  ואברמסון  יעל  וחנה  יוסף  אברמסון  למשפחות 
וצפורה להולדת הבן / הנכד.

למשפחות מנשה מיכאל ושושנה ואברמסון חיים וצפורה 
להולדת הבת / הנכדה.

למשפחת בן ישר נתנאל ונעמה להולדת הנכד, בן לגיל ושולמית.

למשפחת לרנר טוביה ושרי להולדת הנכדות התאומות, 
בנות לנחמה ובניה ספוקויני.

משתתפים בצערה של חברתנו רחל אילן
בפטירת אביה ויטוריו פינצי ז"ל.

הלוויה התקיימה ביום שישי, י"ב בשבט, באיטליה.
יושבת שבעה בבית אל 

משפחת בית אל אבלה בפטירתו של חברנו
ניסים חי )ג'ורג'( שהואט ז"ל

ומשתתפת באבלם של חברינו: אשתו - איוון שהואט, 
ובנו - דוד שהואט.

ההלוויה התקיימה ביום שלישי, ט"ז בשבט, בבית אל.
יושבים שבעה: ברחוב ארץ חמדה 31 בית אל.

זמני תפילות: שחרית - 7:00. מנחה - 16:30, שיעור וערבית.

בצורה  מגביר  השד  סרטן  של  מוקדם  שגילוי  הוכח 
משמעותית את סיכויי הריפוי. בריאותכן בידכן!

ידי רופא כירורג מומחה אחת לשנה  חשוב להיבדק על 
)גם בהריון וגם בהנקה(.

בתאריך א' באדר ב' )8.3( ד"ר טל – כירורגית מומחית 
משערי צדק, תגיע לבית אל לבצע בדיקות שד לנשים.
יש לקבוע תור מראש.                      צוות 'לאומית'. 

מרפא 
הבושם

לפרטים:
050-5172564

בשמת

מיילדת וארומתרפיסטית 
מעבירה קורסי הכנה ללידה לזוגות, 

החזרים מהקופות ובתי החולים. 

בעקבות ביקוש, ניתן גם לתאם ביקור בית 

לאחר הלידה.

 עיסוי נשים ונשים הרות

 תכנון משפחה

 עיבוד חווית לידה

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697

נכסים',                'אריה  גינה.  עם  ארבעים,  מיליון  בית, 
.0544-376669

נכסים',  'אריה  גמיש.   ,1,390,000 דופלקס,  חדרים,   7
.0544-376669



yedion@bet-el.muni.il  |11 ידיעון פרשת יתרו תשע”ט

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

מאיר איזנמן
שירותי גז

טכנאי גז מוסמך – רמה 2
ביצוע כל העבודות

 במערכות גז

052-7363739

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

דרוש בדחיפות מורה פרטי למכניקה-הנדסית, כיתה י"ג 
- טכנאים, 058-4417-664.

"טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון"
מזמינה את תושבי בית אל היקרים לקידוו  משפחת דמרי
שה רבא והודאה לקב"ה על הטוב שגמלנו ברוב רחמיו

השבת, פרשת יתרו, כ' בשבט בבית הכנסת "ראו בנים" 
בשעה 10:20 לאחר תפילת שחרית.

מחפשים קהילה חמה ואיכותית?
רוצים להיות משמעותיים ולהשפיע?

גבעת אסף
זה המקום בשבילכם!

קהילה תורנית של שותפות וחלוציות בחבל בנימין
מחפשת

משפחות שרוצות להגשים חלום

! מוזמנים להצטרף

לפרטים:

שני

0546474123

מה חדש בספרייה? 

ואל תערוכת הרישומים הוותיקה של איתמר ליברמן, הצ

של  הצילומים  תערוכת  חדשה:  תערוכה  השבוע  טרפה 

יוסף אנאיה, אף הוא תושב היישוב.

יוסף, מרצה במקצועו לאומנות, שיווק וצילום, עלה לארץ 

להיות  הספיק  וכבר  כשנה  לפני  ממקסיקו  עם משפחתו 

מוכר כ"צלם מצטיין" מטעם משרד הקליטה.

התמונות המרהיבות מתארות את נופי הארץ. 

בואו לראות!

בכל  כמו  כאן,  לכם  מחכים  חדשים  ספרים  שגם  כמובן 

שבוע...

בברכה,

אביגיל וצוות הספרייה.

חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296

צנועה  לחתונה  אמצעים  חסר  לזוג  עזרה  מתארגנת 
אפשר  לתרום  שמעוניין  מי  כל  ראשונית.  להתארגנות 
סתהון,                     אריאל  הבאים:  מהאנשים  לאחד  לפנות 
054-3178805 | דוד מור, 054-7695088 | יעקב שטרית, 

054-9050013. תבורכו מפי עליון.
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הצמידו את המשלים לגרעינו

ב"שיעור לשון" הקודם הצגנו את המושגים "משלים שם" ו"משלים 

פועל", והנה, לדוגמה, המשפט שטיפלנו בו בשבוע שעבר:

"את הסיוע האמריקני יש לבטל, ואת יחסי ישראל וארה"ב יש 

ועל האינטרסים הרבים המשותפים לשתי  על הערכים  לבסס 

המדינות". 

כזכור, ציינו כי נוסף על עניין הצורך בחזרה על מילת היחס בשני 

האינטרסים"(  ועל  הערכים  )"על  הכולל  החלק  הפריטים של 

מצאנו בו ליקוי נוסף, והוא שיש טעם לפגם בריחוק שבין שם 

עצם לבין המשלימים שלו, ובמשפט שלנו המשלימים "הרבים 

אליה.  צמודים  ואינם  "ערכים"  מהמילה  רחוקים  המשותפים" 

לבסס  "...יש  אולי:  לעשות.  אפשר  מה  לבדוק  ננסה  עכשיו 

וגם על  על הערכים הרבים המשותפים לשתי המדינות, 

האינטרסים הרבים המשותפים שלהן". 

נו, מה אתם אומרים? טרחני, לא? כל כך הרבה מילים, ועוד 

הן חוזרות על עצמן...

עצם  שם  לכל  לחפש  הוא  כאן  שאציע  מה  אז  טוב, 
משלים דומה במשמעות אבל אחר, וכך לחמוק מהאי 
נוחות שהצבענו עליה: "... יש לבסס על הערכים הרבים 
שהן  האינטרסים  על  וכן  המדינות,  לשתי  המשותפים 

חולקות ביניהן".
לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.

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

                   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:

 

                                                                                                                  

 בס"ד
 

 ז' בשבט תשע"ט
 9132בינואר  31

 
 ,'לכבוד הורי ותלמידי כיתות ו

 
 שלום וברכה,

 
הנכם מוזמנים לערב היכרות עם דרכה החינוכית של חטיבת הביניים 

 .בישיבת בני עקיבא מטה בנימין

 

  (929291322), א' ' באדרב, חמישיהערב יתקיים אי"ה ביום 

 32:912בשעה: 

 .בנימין בישיבת בני עקיבא מטה

 
 :בתוכנית

 "וישר"ת החינוך לעשות את האדם טוב מגמ-  

  2ניצן ימין , הרבראש הישיבה 

 

 ות חינוכיות לימודיותיכנת-  

 .מיכאל דהאןהרב  ,מנהל החטיבה

 

 צי טיפוליועיהמתווה הי-  

 2יועצת החטיבה ,כהן דינה

 

 כניות חברתיותת-  

 2גרוסברג ברכיההרב  ,רכז חברתי

 
 ,בואו בשמחה

 
 מטה בנימין שיבת בני עקיבאי

 חטיבת הביניים

מחפשים בשביל בנכם את הטוב ביותר? 

מחפשים מקום שיהווה כר פורה להעמקת 
יכולותיו וצרכיו, בקודש ובחול? 

ישיבת "לב חדש" בשילה, מזמינה את בנכם, להתרשם ולהכיר 
וחסידות,  תורה  שמשלבת  ייחודית  תיכונית  ישיבה  מקרוב 

חברה וסביבה בצורה חווייתית, מהנה ומעמיקה. 
לאור הביקוש, יום היכרות נוסף יתקיים ביום ראשון י"ד שבט 

 .10:30 // 20.1.19 //
יום ראיונות יתקיים ביום שלישי כ"ג שבט // 29.1.19. 

/http://lev-chadash.org הרשמה דרך אתר הישיבה
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תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“




 

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

תודה לקהילת בית אל

אין לנו מילים להודות לקהילה היקרה שלנו על התמיכה, העזרה, הבישולים, הביקורים בבית החולים, ההודעות 
אותנו  שמחזקת  מעטפת  לנו  שיש  הרגשנו  האחרונה.  בתקופה  שהתפללתם  התפילות  וכמובן 
ומרימה אותנו קדימה. זאת קהילה אמתית - נתינה וקבלה אינסופית. שירה ועמיחי עדיין בשיקום 

ואנו מבקשים שתמשיכו להתפלל לרפואתם השלמה בגוף ובנפש. 

חיים וליאורה סילברשטיין והילדים.

• 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

שיפוצים
ותקוני בית כלליים
שמעון לוי  

0508-504774

איטום
אז איך יוצאים מהמינוס?סיוד וצבע

אברהם לוי 
מלווה משפחות לפריצת

 דרך כלכלית.
 7 שנים - 100 משפחות!

050-4466337
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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.  

פסגות

כל עבודות הדפוס
שירות עד בית הלקוח

בהנהלת  יששכר לויים

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

hallevim@gmail.com

דפוס הלויים 
מטפלת מנוסה 

בתרפיות גוף-נפש:
פיענוח תירפיתי, פרחי 

באך, PBA - שיטת ריפוי 
אנרגטית ודמיון מודרך. 

בואי לקליניקה בבית אל. 
צפורה קולט

052-3618218 

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

זה הזמן ליצור לעצמך 
את השנה הבאה עליך

 לטובה!

שרית אסולין 
  054-4200537 

אימון אישי ואימון לקראת חתונה

בס“ד

איתך 
בדרך

שלך

חנות לבנדר כאן בבית אל
צילום תמונות 

פספורט
ופיתוח תמונות במקום

הדפסת מגנטים
 ועוד

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

עיצוב אירועים    משלוחי פרחים
 סדנאות שזירה     זרי כלה

משלוחי פרחים בבנימין

054-6713850

שמע  שמועה  "מה  רש"י  שואל  מדיין..."  כהן  יתרו  "וישמע 

ובא?" כתוב בפסוק במפורש מה הוא שמע "את כל אשר עשה 

א-לוקים למשה ולישראל עמו" אם כך מה פשר השאלה? 

התשובה נעוצה במילה אחת קטנה המופיעה בשאלה - "מה 

שמועה שמע ובא?" יתרו לא היחידי ששמע, כל העמים שמעו 

את אשר עשה ה’ למשה ולישראל, אולם למרות זאת, הם לא 

משו ממקומם! 

אומרים חז"ל שמלכי האומות שמעו את קול השם בכוח וחיל 

ורעדה אחזו אותם. "מי יודע איזה אסון מתרגש ובא לעולם?" 

הכלו הקוסם  לבלעם  ונחפזים  רצים  הם  ונפחדים  מבוהלים 

יודע, באים לטכס עצה כיצד להימלט ולהינצל. בלעם מרגיע 

אותם:  "אל תתרגשו! 'בסך הכל' השכינה יורדת לארץ ונותנת 

בחיי  לזכות  כיצד  לברואיו  מודיע  הבורא  הנצח,  לעם  תורה 

אושר בעולם הזה ובחיי נצח לעולם הבא". 

"זה הכל? רק זה?! אין זה נוגע לנו. אפשר להירגע ולנשום 

לרווחה". בסך הכל “אזעקת שווא”. 

איזו אטימות! האם אינכם רוצים לדעת ולהבין מה יש לבורא 

עולם לומר? האם אין אתם חפצים בחיי אושר? לא, הדבר אינו 

מעניין אותם כלל! הם עסוקים בשלהם.

רק אחד שמע - ובא, יתרו! שמע על קריעת ים סוף, מלחמת 

עמלק ומתן תורה. שמע, התרשם, הבין שזו האמת - והתגייר. 

רק יתרו ידע להפיק את הלקח ממה ששמע.  

לשמוע לבד אינו מפסיק, גם להתעורר בלבד אינו מספיק - 

ואפילו  המעורר  השעון  את  פעמים שמענו  כמה  לבוא!  צריך 

התעוררנו לבדוק מה השעה... אבל בסופו של דבר נשארנו 

והתעוררנו  השופר  קול  את  שמענו  פעמים  כמה   ? במיטה... 

לעשות תשובה, אבל תכל'ס לא עשינו עם זה דבר והמשכנו 

בחיי השגרה... ?

לצמיחה,  הזדמנות  הוא  מתנה,  הוא  כזה  קורא'  'קול  כל 

הזדמנות לשינוי - לחיים טובים יותר. המעשה....  יבוא אם רק 

נרצה בו באמת.

'עבדו את השם בשמחה' - אם נשמח בעבודת החיים שהשם מזמן 

לנו אז - 'בואו לפניו ברננה' - המעשים - השינויים יבואו ברננה.... 

זוכרים את יתרו ששמע ובא? מי הבא אחריו?

שבת שלום. שרית אסולין.  
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ריבוע קסם לפרשה 

תשבץ לפרשת יתרו

מצאו את ההבדלים

סודוקו

2

3

4

1
א      ב         ג         ד

ו
ב

ג
ח

ק
ס
פס

זס
צ

  5     3 6 8     
  4       9   5   
6       5 2       
5 3       1 6 8   
2     3   7     4 
  1 4 5       2 3 
      9 7       1 
  9   1       7   
    5 6 2     9   

1. בנו של משה.

2. מפרשני התורה.

3. יש בו שבעה ימים. 

4. משה רבינו היה עניו ו___ בערכו.

ד' עושה _____ לאלפים. 

במעמד הר סיני הופיעו רעמים ו______.

מאבנים אלו אסור לבנות את המזבח.

" ____ שם ישראל נגד ההר".

כך מתחיל הדיבר הרביעי. 

השי"ת לקח את בנ"י לו לעם _____.

יתרו שמע אודות עונשו של ____.

אשת משה.

אסור היה לגעת אפילו ב____ של ההר. 

שבצו את התשובות בשורות המתאימות לפי האות שבה מתחילה כל תשובה.  

מבוך
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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   

האלפון בצבע מלא, עם דפי כרומו איכותיים, 
יחולק באלפי עותקים בתיבות הדואר הסגורות לכל תושבי בית-אל 
ולמשפחות שיצטרפו ליישוב בשנתיים הבאות. 

אינדקס 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   

* המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות. 

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

הזדמנות אחרונה 
לפרסם!

מעל ל-150 עסקים כבר הבטיחו 
את מקומם באלפון החדש! 

ומה אתכם? 
עוד לא התעוררתם?
מיקומים אחרונים!

השבוע - סוגרים את האלפון!
כל העסקים - כל נותני השירותים - כל התושבים

באלפון החדש!

 הזדמנות אחרונה 
בהחלט 

לשנתיים הקרובות - 
 תשע"ט-תש"פ!


