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כניסת שבת: 16:56ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 18:08

י“ח באדר א‘ תשע“ט

פרשת כי-תשא

תקציב המועצה לשנת 2019

בישיבת מליאה שהתקיימה השבוע אושר פה אחד תקציב 

המועצה לשנת 2019 וכן אושרו ועדות מליאת המועצה. 

המליאה  חברי  בהן  ארוכות  הכנה  ישיבות  מספר  קיימנו 

מכל הסיעות היו שותפים, הם למדו את הנושאים, העירו 

הערותיהם  את 

הארותיהם.  ואת 

להודות  ברצוני 

העבודה  על  להם 

ועל  האינטנסיבית 

נותנים  שהם  האמון 

המועצה.  בהנהלת 

על  דגש  ניתן  השנה 

משאבים  הפניית 

מעל  בשטח  להבנות  העתידים  הציבור  מבני  לפיתוח 

משרדי המועצה הקיימים )ה'בננה'(. כפי שהבטחתי לאורך 

השנים, הצלחנו לאזן את תקציב המועצה בלי להעלות 

את מחירי הארנונה ובעז"ה נמשיך במגמה זו. תודה רבה 

לשירה המנכ"לית וליאור הגזבר על השקעה רבה ועבודה 

מאומצת בהכנת התקציב המאוזן. 

כמידי שבת, אנו מעדכנים בידיעון על הנעשה במועצה. 

עם זאת, תושבים המעוניינים להיות פעילים ושותפים יותר, 

המתקיימות  המועצה  מליאת  לישיבות  להגיע  מוזמנים 

נושא  להעלות  המבקשים  תושבים  לערך.  לחודש  אחת 

כלשהוא,  נושא  עבורם  אעלה  שאני  או  בישיבה,  מסוים 

בדוא"ל               למורן  הישיבה  מועד  לפני  שבוע  לפנות  יש 

morant@bet-el.muni.il או בטלפון 02-9700503.
תאריכי ישיבות מליאה:

• י"ד באדר א' תשע"ט 19.2.2019

• י"ט באדר ב' תשע"ט 26.3.2019

• כ"ה בניסן תשע"ט 30.4.2019

• כ"ג באייר תשע"ט 28.5.2019

• כ"ב בסיוון תשע"ט 25.6.2019

• כ"ז בתמוז תשע"ט 30.7.2019

• כ"ד באלול תשע"ט 24.9.2019

• ל' בתשרי תש"פ 29.10.2019

• כ"ח בחשוון תש"פ 26.11.2019

• ג' בטבת תש"פ 31.12.2019 

הנחות למשרתי מילואים 

אנו רואים חשיבות רבה בחיזוק מערך המילואים ועידוד 

שהתקיימה  המליאה  בישיבת  למדינה,  לתרום  תושבים 

השבוע העברנו החלטה חשובה של מתן הנחות בארנונה 

למחזיק בנכס שהינו חייל מילואים פעיל. מדובר בהנחת 

העברנו החלטה 
חשובה של מתן 
הנחות בארנונה 
לחיילי מילואים 

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 

אחות תורנית 'כללית': רבקה קליין, תמר 4.

 betelnik@bet-el.muni.il        פרסומים וחומרים יש לשלוח למייל המגזין:
 עד ליום ראשון,  כ“ו באדר א‘,

 3.3, בשעה 12:00.
              

מגזין בית - אל  גליון פורים!!
המגזין הקרוב יצא בע“ה לקראת שבת פרשת 'ויקרא'.

מגזין בית - אל  גליון פורים!!
המגזין הקרוב יצא בע“ה לקראת שבת פרשת 'ויקרא'.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים והמודעות.
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צור,  מינה  בבית   16:00 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 
שכונת דוד. 

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

מוסרת השיעור: ענת גרינוולד.

יתקיים  ז"ל,  לעילוי נשמת בשמת  שיעור לנשים בשבת 
בשעה 16:00 בבית משפחת ספרא, מאת בת שבע כלאב. 

אמירת תהילים לע"נ בשעה 15:50.

)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. 
פרסים  עם   13:55 בשעה  לילדים  תהלים  שבת  מידי   *

מיוחדים. לפרטים: 0522-286523. ברוכים הבאים!

שיעור לנשים בפרשת השבוע בשכונה א' יתקיים בשעה 
12:40 בבית חוה עוזרי. 

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

 Rav Ron Ami (Rob) Meyers Will give the English
 Shabbat Shiur on “The Establishment of  Chag
 Purim” at the home of  Dena and Yonatan Udren,
 Yehoshafat Hamelech #2, Sh’chunat David, at 3:45.
 Open to both men and women. (Last week this had
 to be cancelled due to not feeling well; it will take
place this week).

תושבים יקרים.
תפעוליים  רכב  בכלי  שימוש  תופעה של  ישנה  ביישובנו 

)בימבות(.
ורק  אך  מותרת  אלו  רכב  בכלי  הנסיעה  כי  לציין  חשוב 
באזור שטח תפעולי כגון מפעלים וכדומה, הנסיעה בבית 
כנגד  והאכיפה  חוק  פי  על  אסורה  אלו  רכב  בכלי  אל 

הנוהגים הינה מחמירה.
־לתשומת לבכם - בזמן הקרוב תיעשה הסברה בנושא ולא

חר מכן תתחיל אכיפה כנגד ציבור הנהגים בכלי רכב אלו.
שבת שלום!
דורון דהן, שוטר קהילתי.

מכרז

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

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

2. מילוי מקום עו"ס משפחות עולים- 50% משרה

3. מילוי מקום עו"ס משפחה- 50% משרה 

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

מאיר איזנמן
שירותי גז

טכנאי גז מוסמך – רמה 2
ביצוע כל העבודות

 במערכות גז

052-7363739

גל כהן
חומרי ניקוי 

כלים חד פעמיים  
ציוד לאפייה ולבישול

שער בנימין 02-9949940 

ההנחה  לתת,  מחויבת  שהמועצה  בהנחה  ולא  רשות 

בגובה של עד 3% תכנס לתוקף לאחר אישור סופי של 

משרד הפנים, נעדכן אתכם כאשר יהיה ניתן להגיש את 

הבקשות לקבלת ההנחה. 

תחבורה

מנהלת  ורטר,  נחמה  עם  פגישה  קיימנו  שעבר  בשבוע 

והבטיחות  התחבורה  במשרד  מקומיות  רשויות  תחום 

לשנים  המועצה  תכניות  את  בפניה  הצגנו  בדרכים. 

ושדרוג  בטיחות  על  בדגש  התחבורה  בתחום  הקרובות 

כבישים. בין הפרויקטים שהעלנו בפניה היו סלילת כביש 

שמעל  בשטח  להבנות  העתידים  הציבור  למבני  טבעתי 

לוז  שדרות  המשך  הסדרת  תכנון  )ה'בננה'(,  המועצה 

והטיילת ושדרוג והסדרה של צמתים וכבישים ביישוב. 

שבת שלום!

שי אלון, 

ראש המועצה.
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משה לוין ושרה קרוננגולד.

דניאל בר יוסף ושירה דרייזין.

מעביר השיעור שעה      מקום     
הרב צפניה קלרמן  5:15 אברהם אוהבי  

נתן דרייפוס  5:15 המרכזי שכונה א'  

הרב יצחק בראון  5:30 אוהל חיים  

מיכאל פלוטניצקי  5:40 ראשית   

הרב אלי גורפינקל  5:45 אברהם אוהבי  

הרב יצחק אורלן  6:30 משיבת נפש ברסלב  

הרב בנימין במברגר  8:30 ראו בנים   

הרב יצחק בראון  17:30 אוהל חיים  

הרב אבשלום אסולין  19:30 תפארת שושנה  

הרב יצחק בראון  19:45 אוהל חיים  

המרכזי שכונה א'
20:15  שבתי סבתו (לא לפי סדר הדף היומי העולמי) 

הרב הלל גפן  21:00 ראו בנים   

הרב אמיר ורד   21:00 היכל גבריאל  

שבת שלום ומבורך 
דוד ניזרי, 

מנהל מחלקת דת.

תלמוד תורה בית אל
לבנים תלמידי כתות א'-ג'

ביום ראשון בבית כנסת ברסלב
בשעות: 15:45-16:20

ביום שלישי בבית כנסת היכל גבריאל
בשעות: 15:45-16:20

בתלמוד תורה לומדים:
טעמי המקרא - מפי הרב אליה יעקב.

פרשת שבוע - מפי הרב דוד מור.
פרס מתוק לכל ילד!

לימוד משנה - אחרי תפילת שחרית (ותיקין) - 
                           מפי הרב חיים אביצור

שיעורים בין מנחה לערבית:
יום א': שיעור מפי הרב מרדכי סבתו.

יום ב': שיעור מפי הרב מרדכי אברהמי.

יום ג': שיעור מפי הרב יהודה דנה.

יום ד': שיעור מפי הרב מרדכי אברהמי.

יום ה': שיעור מפי הרב יעקב סבתו.

שיעורי הרב אבינר בימי שישי:
בשעה 8:40 מתוך הספר "מורה נבוכים".

בשעה 9:40 שיעור בהלכה.

שיעור הרב אבינר בשבת:
שיעור ב"אורות התורה" שעתיים ו-35 דקות לפני 

צאת שבת. מיועד לקבועים בלבד.

דף יומי- בשעה 21:00 מפי הרב ורד.

שיעורים קבועים בבית הכנסת "היכל גבריאל"

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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בית ספר בנות מזמין בשמחה
את בנות גן חובה העולות לכיתה א'

כחלק מתוכנית המעבר,
לחזרה הגנרלית של מסיבת הסידור,
שתתקיים ביום שלישי כ"א באדר א',

בשעה 11:00 באולם הפיס.
ההזמנה בתיאום עם הגננות.

מחכות לכן בשמחה,
בנות כיתה א' וצוות בית הספר.

בית ספר בנות מאחל הצלחה גדולה לתלמידתנו

 רחל האייק היקרה 

לרגל עלייתה לחידון המחוזי בגיאוגרפיה "סובב ישראל".

יישר כח! כולנו גאים בך!

ברכות לתלמידות בית הספר לבנות ולמורה עירית בן 
ישר על זכיה במקום הראשון באליפות האתלטיקה של 

מחוז ירושלים!

אתן אלופות!

מנחם לב, מנהל מחלקת חינוך. 

אכיפה בנושא הכלבת בבית אל

תושבים יקרים,

נגיפית קטלנית. הגורם למחלה הוא  כלבת הינה מחלה 
נגיף המועבר לרוב בנשיכה מבעל חיים נגוע אחד לאחר. 
דרך ההדבקה המשמעותית ביותר הינה דרך נשיכה, אך 

תיתכן הדבקה גם בליקוק.

"לא  התשס"ה-2005:  )חיסון(,  הכלבת  תקנות  פי  על 
יחזיק אדם כלב, אלא אם כן הכלב חוסן נגד כלבת".

כלבים  על  הפיקוח  להסדרת  החוק  פי  על  כן,  כמו 
על  עולה  )שגילו  כלב  להחזיק  חובה  תשס"ג-2002: 

שלושה חודשים( עם רישיון בר תוקף להחזקת הכלב.

בעלי  זה.  בנושא  האכיפה  את  להגביר  תתחיל  המועצה 
שאין  כלבים  בעלי  וכן  חוק,  פי  על  חוסנו  שלא  כלבים 

ברשותם רישיון בר תוקף על חיסון כלביהם יקנסו.

מחלקת   - המועצה  לאתר  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
הנדסה - פיקוח עירוני, וכן בטלפון: 02-9700517/554 או 

pakach@bet-el.muni.il :במייל

בדאגה לשלום הציבור,

דורון עוז, הפיקוח העירוני בית אל.

הועדה לאיתור ובחירת רב לבית-אל עסקה בחודשים 
האחרונים באיתור מועמדים לתפקיד ובקיום ראיונות 
בקריטריונים  שעמדו  המועמדים  עם  אישיים 

הנדרשים.
בשלושה  בחרה  כי  לציבור  לפרסם  שמחה  הועדה 
מועמדים מחוץ ליישוב ובמועמד אחד מבית אל. כדי 
אחד  כל  הועדה  תזמין  הבא  לשלב  לעבור 
בשבת  להתארח  משפחתו  עם  מהמועמדים 
והפעילות  הקהילות  מגוון  את  להכיר  בבית-אל, 
ובשיחות  בשיעורים  הציבור  בפני  ולהציגו  ביישוב, 
השבת  לסעודות  יתארחו  המועמדים  הכנסת.  בבתי 

בבתי משפחות שונות ביישוב. 
לקראת  בידיעון  הועדה  תפרסם  הבאה  משבת  החל 
כל שבת את פרטי המועמד ומשפחתו, והציבור יוזמן 
המרכזיים  הכנסת  בבתי  מהרב  ולהתרשם  לשמוע 

ובאולם התרבות, לפי תכנית שתפורסם.

יו"רי הועדה: חנוך הכהן פיוטרקובסקי, יאיר פלסר.
חברי הודעה: יהודה פינסקי, יעקב שטרית, דוד מור, 

אלי גורפינקל, מרים גולדפישר, ידידיה שילה, 
רואי מרגלית, עליזה בן דוד.

rabanut.betel@gmail.com :כתובת המייל של הועדה

לאחר השבת, תאפשר הועדה לתושבי היישוב להביע 
דעתם והתרשמותם מכל מועמד, באמצעות כתובת 
מייל מיוחדת, על ידי פניה לחברי הועדה באופן אישי 
או דרך תיבת דואר ייעודית. לאחר סיום התהליך של 
מרבנים  עליהם  המלצות  וקבלת  המועמדים  הזמנת 
הנבחר.  המועמד  על  החלטה  הועדה  תקבל  שונים, 
בכוונת הועדה לסיים תהליך זה בעז"ה עד לחג הפסח 
הבעל"ט, על מנת לאפשר לרב הנבחר להתחיל את 

תפקידו ולהיקלט ביישוב בקיץ תשע"ט.
אנו מקוים ומתפללים שהקב"ה יצליח דרכנו בבחירה 

נכונה לטובת היישוב כולו, 
ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

בחירת רב לקהילת יישוב בית אל
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0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

קהילת וותיקי בית אל היקרים,

של  סוציאלית  כעובדת  לתפקידי  נכנסתי  אלו  בימים 

האזרחים הוותיקים בבית אל.

הפרטני  בהיבט  מענה  לתת  אשתדל  תפקידי  במסגרת 

והקהילתי.

ובימים אלו אני  תפקיד זה הינו תפקיד חדש בבית אל, 

כבר  שעובדים  הרבים  המקצוע  אנשי  עם  יחד  עמלה 

צרכים  הערכת  לבצע  מנת  על  אתכם  ויחד  בשטח, 

מדויקת ולבנות את התפקיד בהתאמה לקהילת הוותיקים 

בבית אל.

בהיכרותי הקצרה עמכם, נוכחתי כי זכיתי בכם!  

אני כאן לשירותכם ולמענכם!

ימי העבודה שלי: 

ראשון עד חמישי, בין השעות 8:00-15:00. 

 Osvatikim@bet-el.muni.il :המייל שלי

טלפון: 02-5434351.
אסנת שמח, עו"ס אזרחים ותיקים.

הצגה 'געגּועיי לאתמול'
'געגועי לאתמול' הוא מחזה רגיש ועדין, המגולל את סיפורן 

של אם ובתה בצלה של  מחלה דמנטית חשוכת מרפא. 

זהו סיפור על מארג יחסים בין דורי פתלתל ומורכב, הטומן 

מרפה  שלא  געגוע  על  סיפור  זהו  וכאב.  אהבה  בחובו 

המסופר דרך עיניה של הבת המתמודדת עם מה שאבד 

לבלי שוב.

תמונות של ילדות מאושרת לצד אם דומיננטית ויצירתית 

צפות ועולות לנגד עיניה של הבת המגיעה לביקור בבית 

האבות בו שוהה ִאמה, בשעה שזו שקועה בשינה עמוקה. 

זהו סיפור אישי ואינטימי הנוגע בקשת רגשות מצחוק ועד 

בכי ומכאב ועד למתיקות הזיכרון.

מחזה מאת - דביר שרייבר • בימוי - נטע רוטנר • 
מוסיקה - בני שוורץ • משחק  - פנינה פרנקל.

בתום ההצגה יתקיים דיון בנושא 
עם אסתי אייזנמן, עו"ס גריאטרית.

שימו לב - שינינו את התאריך!

יום שלישי, כ"א באדר א', 26.2, בשעה 19:15                                  
במועדון גיל הזהב.

ההצגה מיועדת לוותיקים ולציבור הרחב.
טילי ואילה.

תריסים 

צבע

אינסטלציה  חשמל 
דשא

סנטטי

פרגולות 

נח - שיפוצים ותחזוקה054-2330070

שטיחים מקיר לקיר
PVC-פרקט ו

עבודות אלומיניום
בניה קלה

                   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:

אין המערכת אחראית על תוכן 
הפרסומים והמודעות.
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רפלקסולוגיה עבור:
כאבי גב ופרקים

כאבי ראש וסינוסיטס
בעיות עיכול

הפרעות שינה
הרגעה ושחרור מתח

זירוז לידה טבעי

תומכת לידה 
ורפלקסולוגית

אילונקה 052-7984434

שיפוצים
ותקוני בית כלליים
שמעון לוי  

0508-504774

איטום
סיוד וצבע

קשב וריכוז - 
פתרון באחריות

ללא תרופות
 להורדת הריטלין

אליהו 
 0522-286523
0585-000571

קליניקה לטיפול בשיטת ד"ר ליפו

 


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

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 

  
רכזי הגישור 
ואפרת רבינוביץ',
עו"ס קהילה,
 בנושא: 'מרכז גישור'

שלום לכולם. 

נפתח במזל טוב 

ליונתן ועטרת גוטליב  להולדת הבן! 

שתזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים. 

נפגשתי השבוע עם רכזי חב"ב של בני עקיבא, הוצגה לי 

סקירה על הפעילות הרבה והמבורכת שלהם. 

בעז"ה אנחנו מתכננים יחד, טיול מגבש וערכי בשבועות 

הקרובים.

למתנדבים/המתנדבות  בפרגון  נתחיל  חמה  פינה 

המשקיעים מזמנם החופשי למען החיילים. 

את  שתלווה  מאמצת  משפחה  להיכנס  הולכת  בעז"ה 

הפינה ממש בימים הקרובים. 

סניף אריאל בנים לא מסתפק בפעילות הרבה והמבורכת 

 שלו, ושולח חניכים לפתיחת עוד סניף חדש בכוכב יעקב! 

כל הכבוד!

שיחות הכנה לפורים כחלק מסבב השיחות לנוער לקראת 

פורים השבת בעז"ה תועבר השיחה לב"ע. 

שבת שלום. מתניה שנרב מנהל מחלקת נוער. 

מוסמך על ידי משרד התמ"ת, אלקטרה, טורנדו ותדיראן  

מאסטרומאסטרו

יצחק 054-6713996

מכירה והתקנת מזגנים
איתור ותיקון תקלות ומילוי גז

חשמלאי, תכנון וביצוע מתקני חשמל,

טיפול בקצרים ועומס בלוח חשמל

אינסטלציה, בוילרים וקולטים

מנעולן מורשה

מיזוג אוויר וחשמל 

                   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:

אין המערכת אחראית על תוכן 
הפרסומים והמודעות.
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עם שו"ת        
  

רכזי הגישור 
ואפרת רבינוביץ',
עו"ס קהילה,
 בנושא: 'מרכז גישור'

אבל ידוע ש"הכסף יענה את הכל"?

בכל  וסכסוכים  מחלוקות  לפתרון  שונה  דרך  מציע  הגישור  מרכז 

תחומי ומעגלי החיים, נוסף על הדרכים המקובלות כדוגמת בית דין 

או בוררות.

בבית הדין או בתהליך בוררות, כל אחד מהצדדים מציג את האמת 

שלו, אך ההכרעה כיצד ליישב את המחלוקת ביניהם נתונה לדיינים 

או לבורר. יתכן והם יהיו מרוצים מההכרעה ויתכן שלא, בכל מקרה 

בתהליך  הדין.  את  לקבל  יהיה  ועליהם  לה  שותפים  יהיו  לא  הם 

בעצמם  ויגיעו  אחריות  יקחו  הצדדים  ששני  היא  המטרה  הגישור 

לפתרון מוסכם אשר ישכין ביניהם שלום גם למשך זמן רב לאחר 

יישוב המחלוקת שלהם.

המגשר, כשמו כן הוא, מייצר גשר. תפקידו לאפשר את התהליך 

אך את הפתרון המוסכם יוצרים הצדדים בעצמם. המגשר עוסק 

יוצאים  אנחנו  הגישור  בתהליך  אומר,  הווה  הקילוף':  ב'אומנות 

ומ עמוקים  לצרכים  כיסוי  הן  הכספיות  שהטענות  הנחה  ־מתוך 

ולגעת  החיצוניות  השכבות  את  לקלף  וכשנדע  יותר,  שמעותיים 

בצרכים האמתיים שעומדים מאחורי הסיפורים של שני הצדדים 

השני,  לקראת  אחד  לצעוד  להם  המאפשר  גשר  לבנות  ונשכיל 

יותר את הצרכים האמתיים, גם אם בטענות  או אז נוכל למלא 

הכספיות יצאו הצדדים עם חצי תאוותם בידם.

בתהליך  מחלוקות  ליישוב  כתובת  להיותו  מעבר 

של גישור, החזון הוא להנחיל את השפה הגישורית 

למוסדות החינוך ולכלל מעגלי החיים ביישוב ולהוות 

מוקד העצמה קהילתי.. 

לו הייתה קופה שממנה ניתן להוציא כמה כסף 

יתכן  לעולם,  נגמר  לא  שבה  והכסף  שרוצים, 

שאם היינו מעניקים לשני הצדדים את מבוקשם, 

על  בא  היה  והכל  מרוצה,  היה  מהם  אחד  כל 

מקומו בשלום בבחינת "והכסף יענה את הכל". 

דא עקא, שאין לנו קופת פלאים שכזו, והאמת 

היה  לא  זה  פתרון  קופה,  כזו  הייתה  לו  שגם 

גם  הצדדים  בין  ואחווה  אהבה  משכין  בהכרח 

בימים שאחרי. מסופר על שני שכנים שגרו אחד 

מול השני והיו שונאים זה את זה. יום אחד, ניצב 

מלאך בפתח אחד מהם ובישר לו שהוא בא כדי 

תנאי  יש  אך  יבקש,  שהוא  משאלה  כל  למלא 

אחד בלבד והוא, ששכנו ממול יקבל פי שניים 

אותו אדם מהמלאך  ביקש  ממה שהוא מקבל. 

שיוציא לו עין...

המגשר יכול אמנם לבנות גשר, אך את ההנעה 

ללכת אחד לקראת השני נדרשים שני הצדדים 

כל  של  האישית  המידות  בעבודת  הן  לייצר, 

אחד מהם והן מהרצון הכן להגיע לפתרון אמתי. 

ואם בגישה זו יצעדו שלושת הגורמים )המגשר 

ישרה  הקב"ה  הגישור,  בתהליך  והמגושרים( 

ברכתו על התהליך ותוצאותיו "והחוט המשולש 

לא במהרה ינתק".

מהו 'מרכז גישור' ומה הוא מציע? 

במה תהליך הגישור שונה ומה מייחד אותו?

ומה תפקיד המגשר?

מה החזון של מרכז הגישור?

השבוע התארחה במדור השו"ת אפרת רבינוביץ', עו"ס קהילה. בשו"ת הבא )פרשת 'ויקהל'( תתארח במדור השו"ת נויה רוזנטל, רכזת גמ"ח התחפושות. שאלות לנויה 
ניתן לשלוח לדוא"ל: mzm@bet-el.matnasim.co.il עד ליום ראשון, י"ט באדר א', בשעה 9:00.

למרכז הגישור צלצלו: 02-9700512 או 0508-360550
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תושבי בית אל היקרים! 

שבת  במוצאי  התקיים  חורפי  סיפורים  מספרות  ערב 

של  בביתה  התכנסו  היישוב  תושבות  כשלושים  האחרון. 

שמחה זריהן. התחושה שקיבלתי מהתגובות היא שמי שלא 

הייתה הפסידה. היה זה ערב מקרב ופותח לבבות, בו נשים 

חלקו סיפורים אישיים, סיפורים מהחיים. הוגש כיבוד מחמם 

ומושקע מעשי ידי המשתתפות. תודה לשמחה שפתחה את 

ביתה לכבוד הערב. 

אני אצטט מהתגובות שנשלחו אלינו:

הנפש  שבו  זמן  הוא  מוצ"ש  נכון,  כך  כל  הוא  "...העיתוי 

זקוקה להתרוממות וזו הייתה מעין סעודה רביעית מרוממת, 

הלוואי והיה אפשר לעשות זאת כל שבוע." 

ולא להשמיע אבל האווירה  בכוונה לשמוע  "...אני הגעתי 

המשפחתית "הפשירה" אותי. הערב החורפי הזה היה חמים 

ונעים מאוד..."

ערבים מסוג זה יתקיימו בע"ה בעתיד. 

שימו לב לפרסומים כדי שלא תפספסו!! 

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

ובימים דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס המכללה  בפיתוח  מתקדמים   – אל  בית  המכללה 

ראשון  בשלב  אביב.  לסמסטר  ההרשמה  תחל  הקרובים 

תנועה  מדריכות  רפלקסולוגיה,  הבאים:  הקורסים  יפתחו 

לגיל הרך, איפור מקצועי, צילום, NLP. בהמשך אנו נפתח 

עוד מגוון קורסים. עקבו אחר הפרסומים השונים. ההרשמה 

תתבצע באתר המתנ"ס.

חידון מחצית מתנ"ס בית אל – תודה למאות! המשיבים על 

ומחזקת את  יפה שמחממת את הלב  השאלון, השתתפות 

מכירים  היקרים,  אל  בית  תושבי  שאתם,  שלנו  התחושה 

ומוקירים את פועלנו! 

אנו ב"ה נמשיך ביתר שאת לקדם את התרבות בקהילה! 

הזוכים בחידון:

במקום הראשון - יעלה שילה. במקום השני - יעלה דנה.

במקום השלישי - מוריה שרייבר.

יישר כוח! הפרסים מחכים לכם במתנ"ס.

בה  לצפות  לכולם  במינה! ממליץ  מיוחדת  - הצגה  מניה 

במוצאי שבת זו. 

פרטים בהמשך...

שבת שלום לכולם!

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.  ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

ילידת קרקוב, פולין. ניצולת מחנה הריכוז אושויץ-בירקנאו1944/45,  
אלמנה, אם לשני ילדים, תושבת תל אביב.

את שקרה באמת בבלוק 10, במרפאה של "הרופא מאושוויץ" - דוקטור יוזף 

מנגלה, שמרה במשך שנים בקשר של שתיקה. כשמניה מנסה לספר את הסוד 

לראשונה, מגדל הקלפים שבנתה במשך 70 שנה קורס ומטלטל את ההווה, 

כשתחושות רדיפה מהעבר מלווים אותה עת היא מנסה להסביר מעשים שאין 

להם תשובות. בקרב האחרון על חייה היא מחליטה לספר לראשונה. 

  "גם אם לא תבינו, לכל הפחות שתדעו".

 
 

 

 

 "קום והתהלך בארץ...."
 הנכם מוזמנים

 'קהילה מטיילת בית אל'ערב ל
 ע"ש אורי רונד ע"ה

 

 6.3יום רביעי כ"ט אדר א' רוע יתקיים ביהא
 באולם תרבות

 בתכנית:
 

 התכנסות וארוחה  קלה  19:00
 דברי ברכה  19:45

 מצגת המשפחה
 :חזקי בצלאל  מפיהרצאה  -20:30

 הזדמנות או עימות ארכיאולוגיה, ך"תנ                       
 

 הכניסה חופשית

פתיחת דלתות ב 20:30. תחילת מופע: 21:00.

שימו לב!!

ליונתן ועטרת גוטליב  
מזל טוב לרגל הולדת בנכם הבכור! 
שתזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים!

יוסי וצוות המתנ"ס.

קהילה מטיילת
            לצפון הנגב

יום ראשון, 24.2.
יציאה בשעה 7:30 מאולם הפיס.

יציאה חזרה: 17:00.
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שבת שלום! שרי לרנר,
 רכזת התרבות במתנ"ס.

הכוח בתרפיה גוף-נפש
 הרצאה לנשים מאת ציפורה קולט (תושבת בית אל)

 מוצש"ק ויקהל כ"ה באדר א' 2.3

 בשעה 20:30 באולם התרבות.
 כניסה: 10 ₪.

גמ"ח התחפושות "שושנת יעקב"

היריד יתקיים אי"ה בימים שני ושלישי 
כ"ז-כ"ח באדר א'  4-5.3 באולם פסיפס.

יום שני, כ"ז באדר א', 9:00-13:30, 16:00-19:00.
יום שלישי, כ"ח באדר א', 16:00-19:00.

ניצנים בחופשות 
ומחלקת חינוך

שמחים לבשר לכם
 על פתיחת 

  "בית ספר של החגים" 
פסח תשע"ט
לילדי הגנים 
וכיתות א'-ג'

הקייטנה תתקיים במשך 5 ימים בגנים ובבתי הספר,
ו'-י"ב בניסן 11-17.4. חוץ מיום שישי.

גנים בין השעות 7:30-13:00.
בית ספר בין השעות 8:00-13:00.

הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.
עלות - 30 ₪ בלבד!

אין החזר כספי
 על ביטול הרשמה.

ההרשמה חובה! עד תאריך ג' באדר ב' (10.3).

"חשוב טוב, יהיה טוב" 
 איך מתרגמים לעולם המעשה?

כללי היריד לנוחותכם:
* יש לצרף פיקדון 100 ש"ח בצ'ק או במזומן.

* ביום שני בבוקר היריד מיועד לתושבי בית אל וגבעת אסף 
   והעובדים כאן בלבד. 

   אחה"צ ובשלישי ניתן לשאול תחפושות מחוץ ליישוב, לנכדים וכו'.
* ביריד יהיה דוכן מכירת אביזרים, נא הצטיידו בכסף קטן.

* ניתן לשאול תחפושת אחת לילד.
* מחירון השאלה: תחפושת חדשה: 15-20 ש"ח. אחרת: 10-15 ש"ח.

* ילדים יכולים לבוא לשאול תחפושת עם פיקדון.
* לאחר פורים יש לכבס את התחפושת ולהחזירה נקיה 

  במועדי ההחזרה שיפורסמו בידיעון. 
  תחפושות שלא יוחזרו בזמן יחוייבו בקנס.

ברוכים כל הבאים! 
צוות הגמ"ח.

”שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי"

אנו מזמינים את תושבי היישוב היקרים ליריד הגדול 

מועדון שמע סיפור"ספרא וסייפא"
מפגש ערב עם מנחים:

  עומר ראובני - גברים - במרפ"ד.
 לילך צור - נשים- ביתה של אסתר גפת, רחוב דקלה.

 יום ראשון, כ"ו באדר א', 3.3, 
בין השעות 19:00-21:00.

כל הציבור מוזמן! ללא תשלום. 
ערב שמע סיפור "ספרא וסייפא" גברים
"מהודו ועד כוש" - "ערב סי"פורים"

מוצ"ש פקודי ב' באדר ב' 9.3, בשעה 20:45 
באולם התרבות. כיבוד קל יוגש במקום.

הכניסה חופשית! כל הציבור מוזמן.

חברים יקרים 
 לצורך בניית אירוע יום העצמאות תשע"ט
 אנו מעוניינים בסיפור המיוחד שלכם - מימי הנעורים. 

-> אם יש לך סיפור מעניין, 
-> אם לקחת חלק באירוע משמעותי בנערותך 

(ולא משנה מה גילך היום) העיקר שהיה האירוע ערכי 
בעל  משמעות חברתית/ מדינית/ ביטחונית/ כלכלית/ 

חינוכית. 
כל שעליך לעשות זה לשלוח לשרי 

הודעת SMS ונחזור אליכם: 0504-020829.

למעון יהלום 
בבית אל דרושות: 

מטפלת:
 היקף משרה: חמישה ימים 

בשבוע.

מבשלת: 
 היקף משרה - יום אחד 

בשבוע.
תנאים טובים למתאימות.

לפרטים: 
אילנית כהן, 0547-206166.
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נוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

חוגים חוגים 

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

חוג קראטההמרכז למוזיקה
לכבוד אדר חוג קראטה מתחפש!!!

רוצים לגלות למה?

אימהות, אחיות וחברות מוזמנות להצטרף אלינו וליהנות...

יום שני, 11.3, בשעה 16:15 בסטודיו שבכניסה ליישוב.

שבת שלום!
רותי פרץ, רכזת החוגים במתנ"ס.

מרחב למידה לסטודנטים
במרכז צעירים אופק בית אל

�wi- שקט אווירה נעימה
 שתייה חמה

חודש היכרות חינם!

איפה? מבנה האחוזה בשכונת הואדי.
מתי? הצטרפו לקבוצת הווטסאפ לקבלת עדכונים 

בנושא זה בלבד או התעדכנו באתר המתנ"ס.
 

תתחדשו!

מכללה בקהילה –שלוחת בית אל

החלה ההרשמה לסמסטר אביב!

קורסים נוספים בהמשך...

אתם בחרתם!

בע"ה ביום חמישי כ"ג באדר א' יתקיים 
מפגש מוזיקלי לתלמידות החוג לגיטרה של 

המורה רחל אילן, בשעה 18:00, המפגש 
יתקיים בבית המורה. רחוב חלמיש 7.

שבת שלום!
שירה אורן, רכזת המרכז למוזיקה.

היי בנות! 
שבת שלום! מה נשמע? 

אז היה לנו השבוע ערב קריוקי מטווורף לכיתה ח', 

כל הכבוד למארגנות שלנו! 

שבוע הבא חלוקת מדצים לכיתה ז'

 ומתחילים בהכנות לפורים! 
אם יש לכן תובנות משנה שעברה אני אשמח לשמוע!

אז שבת שלום ונתראה! 
שרהלה.

נועעעעער צעיר אין כמוכם בעולם, 
אירועי פורים מתקרבים בצעדי ענק 

כולם בהתרגשות, 

משנכנס אדר מרבים בשמחה, 

תנו בראש...
דוד.

 ההרשמה עד 
 לתאריך ו' אדר ב' 

 (13/3) 

 איפור מקצועי צילום   

 מדריכות תנועה לגיל הרך

 רפלקסולוגיה
NLP

פרטים והרשמה: אתר המתנ"ס בית אל
                          פייסבוק מכללה בקהילה בית אל

רכזת המכללה, ליה ניר-חאיק 058-7970661 

הזדמנות אחרונה לענות על סקר פתיחת הקורסים 
ולהשתתף בהגרלה!

חפשו את הסקר שלנו באתר המתנ"ס ואולי תזכו 
בשוברים ע"ס 300 ש"ח עבור הרישום לקורס!

ביום ראשון הקרוב (י"ט באדר ב', 24.2)  
תיערך ההגרלה!
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נח“לנח“ל
מה המצב נחלWים 

שפיצים!!!!
אז הנה זה כאן... שבת נחל "בבית 

חורון"!
אחרי הרבה זמן שחיכינו לזה, זה 

מגיע ובגדול...
אנחנו עומדים לצבוע את "בית חורון" 

בכתום,
ולהראות להם מי זה ומה זה "נחל 

בית אל"!
ד"ש לנוער "בית חורון" התותחים 

שמארחים אותנו השבת...
אז שהיה לנו אחלה שבת שבעולם, 

ותמשיכו לחייך ולהפיץ כתום 
ברחובות, והמונמון חיוכים!!

אוהבים מאוד מאוד! 
הרכזים!!!

בני עקיבאבני עקיבא אריאל בניםאריאל בנים

שבת אירוח 
כי תשא - בסימן עם ישראל -  בית אל- בית שמש

לו"ז שבת
ערב שבת: 

17:20  -  מנחה, קבלת שבת וערבית בסניף.
וצוות באולם  (חב"א בבתים, חב"ב  סעודת שבת 

תרבות).
20:30 - פעילות חב"א בסניף (עונג שבת לחב"ב 

באולם תרבות).
יום שבת:

8:00 - תפילת שחרית בסניף. 
קידוש! סעודת שבת (חב"א וחב"ב בבתים, צוות 

באולם תרבות). 
14:00 -  פעילות בסניף.

15:30 - מנחה, מפקד ופעולות.
סעודה שלישית משותפת בסניף. 

ערבית  הבדלה.

בצפייה לבניין אריאל, שבת שלום!
אסבן, לסקר וצוות תשע"ט.

סניף בית אל היקר!
היום שפ"ה נדחה לחודש ניסן. בינתיים מתעסקים באירועי 

אדר:)
תחרות הצילום ממשיכה. אני עדיין מחכה לתמונות מכם!

השבוע יצאו שבט הרא"ה לביריה. יישר כוח לאודליה, 
יעלה ונעם המדריכים האלופים שלהם!!!

וכמובן לחניכי שבט הראה שיצאו כמעט בתפוסה מליאהה!!
חב"ב:

בשבוע הבא- שבת סנופי, תתקיים סעודה שלישית חב"בית. 
מסורת חדשה. התעדכנו על פרטים אצל הרכזים האלופים!

שבנימה זו נוסיף שבשעה טובה פתחנו השבוע את ההרשמה 
לחמשוש חב"ב! הטיול יתקיים בין התאריכים 

ל' באדר א' - ב' באדר ב'. נשמח לראות את כולכם ויישר כוח 
עצום לכל הפועלים במלאכה: צוף, ביני, מתניה וגילת!

לו"ז לשבת:
21:00 - פעולת חב"ב הכנה לפורים עם הרב ניסים אדרי,  
                                                            כולם מגיעים!

15:55 - לימוד צוות.
16:15 – מפקד.

שבת שלום! תאיר.

עיצוב אירועים    משלוחי פרחים
 סדנאות שזירה     זרי כלה

משלוחי פרחים בבנימין

054-6713850

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

גמ״ח גז
הנהלה דתית - אנ״ש 

אספקת בלוני גז
ליישובי בנימין והסביבה

טכנאים מורשים 
מחירים טובים וזולים

שירות ואדיבות מעל הכל 
טלפון להזמנות:

 0527-219713
0549-796386 

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.  

חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296

שיעור יוגה לגברים!
לאור הביקוש נפתחת קבוצה נוספת 

ביום ראשון בשעה 20:30 בחדר שליד חנות לבנדר (מעל הכולבוטיב)
שיעור ניסיון חינם.

 יוגה היא פעילות גופנית מתונה הפועלת על הגוף והנפש יחד.
     האימון מתאים לכל אדם בכל גיל.

 יוגה פועלת לשיפור וחיזוק תפקודי הגוף (כאבי שרירים, מערכת העיכול, 
         מערכת הנשימה, זרימת הדם, בנית עצם ועוד).

    יוגה פועלת למנוחת הנפש ויישוב הדעת.

לשאלות אשמח שתצרו קשר. נדב כץ 0545-818765
מורה ליוגה מוסמך מטעם מכללת אלימה.

ריסוס  דשא,  כיסוח 
גדר  ועשבים,  קוצים 

חי, הקמת גינה

0526-373230
0546-261206
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אחרי שירות לאומי/שירות צבאי לעבודה  דרושים עובדים 
במשמרות ביילוו, 24/6. לפרטים: יניב, 0504-922522.

שעות  א'-ה'.  בימים  בתחנה  להמבורגר  עובדים  דרושים 
העבודה 12:30-22:30. שכר גבוה ותנאים טובים למתאימים. 

יניב, 050-492-2522.

דירה 3 חדרים חדשה עם מרפסת גדולה, 02-9972745.

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

4 חדרים חדשה, 0523-115442.

בלבד!  ש"ח   799,000 אל!  בבית  זול  הכי  חדרים,   4
אבישג, 0528-971489.

4 חדרים + מרפסת במשכנות. שמורה ומושקעת מאוד! 
לפרטים: 0546-595609.

מחפש לרכוש בית בבית-אל מאושר, עד חמישה חדרים. 
עוזיאל סבתו, 0544-350507.

למשפחת אידו יעקב ורינה לנישואי יוחאי עם מעין.

נעמי  הנכדה,  להולדת  ורותי  יהונתן  פטינקין  למשפחת 
שרה, בת לרוחמה ואיתמר פוזן.

בשבח ובהודיה לקב"ה 
אנו שמחים להזמינכם לעונג שבת 

לכבוד נישואי בננו 
יוחאי עם מעין

השבת, פרשת 'כי תשא' בשעה 21:15 במועדון גיל הזהב.
נשמח בבואכם!
יעקב ורינה אידו.

תהליך תודעתי מעמיק
עם ראיה חדשה ליצירת התחדשות ומוטיבציה   

לשינויים משמעותיים בחיים 

רוצה להבין מאיפה זה? מה מניע אותך? 
רוצה לגלות שיש אפשרות לעוד אפשרות? 

לחיות במרחבים חדשים מתוך עוצמה ושחרור רגשי

נפתחת קבוצה חדשה
סדנת מודעות בגישת שפר

בהנחיית שלומית אקוע
מנחת קבוצות מוסמכת – מרכז שפר

  10מפגשים - שעתיים | בימי שני בערב |  בבית אל
עלות: 3 תשלומים של 285 ₪ 

054-7996127  שלומית  050-3063001 אושרת

הזדרזי והרשמי עכשיו   

לבחור 
להאמין 
להצליח

רוצה לעשות אך חוששת? מפחדת?     
חסרת מוטיבציה... אי שקט... 
עייפה... לא מרוצה מעצמך? 

לחוצה... תקועה? לא מספיק טובה?             

להתיר דפוסים | להשתחרר מחסמים | לקבל החלטות מתוך בהירות 

קבוצות קטנות  מפגשים מרתקים עם תוכן עשיר וחוויה 
 עם יחס אישי

קורסים במרחק 
יריקה מהבית

מחירים הוגנים 
ומגוון הנחות

מדריכים מעולים ומנוסים 
שיקדמו אתכם לציון הכי טוב!

נפתח!    לקורס יולי הרישום 

שמשי פסיכומטרי

ללמוד 
קרוב

להגיע רחוק!

 לפרטים נוספים התקשרו 073-3744488
חדש שומרון      בנימין        אריאל

חפשו את שמשי פסיכומטרי בגוגל #  או בפייסבוק  !

בשער  תוכנה  חברת   - למשרדנו 
בנימין (בניין בית ערבה) דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לניהול תיקי לקוחות בתחום השכר 
וסליקה פנסיונית.

 .crm מערכת  שכר/  בהנח"ש/חשבות  ידע  יתרון:  דרישות 
ידע ושימוש בתוכנת אקסל - חובה.

תינתן הדרכה למתאימים/ות. שעות עבודה גמישות! 
תחילת עבודה מיידית.

refael535@gmail.com :קו"ח נא לשלוח למייל
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קוראים יקרים, שלום!

היא חוזרת! 

השחקנית מלכי מתאטרון "חרוזים" תגיע אלינו לתאטרון 

בשעה  א',  באדר  כ"ד  הקרוב,  רביעי  ביום  אי"ה  סיפור 

16:30, בספרייה. מיועד לגילאי גן ועד לכיתה ב'. עלות: 

5 ₪ לילד.  למלווה בוגר )גיל 10 ומעלה(: הכניסה חינם!

• נא לא להכניס תינוקות ופעוטות, זה מפריע מאוד.

בברכה, 

אביגיל וצוות הספרייה.

מחפש לרכוש בית בבית-אל מאושר, עד חמישה חדרים. 
עוזיאל סבתו, 0544-350507.

דרוש בית חם למתמודדת עם מחלה, בבית אל, תמורת 
תשלום. אפרת רז, 0508-912211.

יום,  מידי  וערבית  מנחה  תפילות  ישנן  חשובה  הודעה 
בנוסף על שחרית בשעה 6:15, בבית הכנסת 'עוד יוסף 
חי' שבכניסה ליישוב. מנחה בשבוע הקרוב בשעה 17:15. 

תפילת ערבית בשעה 18:05. דרור שילה והגבאים.

מחפשים דירות לשבת זכור שתהיה שבת חתן של בננו 
דוד חי נ"י. תודה רבה! משפחת חסדאי, 0546-758885.

קהילת בית אל מוזמנת לקידושא רבא
שיתקיים בע"ה בשבת הקרובה, פרשת 'כי תשא' בבית 

הכנסת 'ניצנית', אחרי שחרית,
בהודיה גדולה על הנסים שהקב"ה עשה לנו ותודה מכל 

־הלב לקהילה על כל התפילות, התמיכה והעזרה שנ
תתם לנו בתקופה האחרונה.

משפחות סילברשטיין ואיש-רן. 

אזניות, באוטובוס 140 לירושלים השבוע, 0504-226860.

תמי ספרא,  כשבועיים.  לפני  חי  פינת  באיזור  זהב  עגיל 
.0522-687647

מגזין בית - אל

ליון פורים!!
ג

מחירים:
עמוד גב - 500 ש"ח. | עמוד שלם פנימי - 400 ש"ח.

חצי עמוד - 250 ש"ח. |  רבע עמוד - 150 ש"ח.
שמינית עמוד - 80 ש"ח.

מודעות מילים (למכירה, להשכרה וכד') 3 שקלים למילה.

חומרים (ללא עלות):
מאמרים למדור 'מעט התושב'.

יצירות לפרסום בעמוד 'תוצרת בית-אל'
(תכשיטים, פיסול, אמנות, אקססוריז ועוד).

שמחות, אזכרות, מציאות ושונות ל'לוח בית-אל'.

        פרסומים וחומרים יש לשלוח 
betelnik@bet-el.muni.il :למייל המגזין

 עד ליום ראשון,  כ“ו באדר א‘, 3.3, בשעה 12:00.
              

בקרוב

 שבת פרשת 'ויקרא'.המגזין הקרוב יצא בע“ה לקראתגליון פורים!!מגזין בית - אל

אין המערכת אחראית על תוכן  הפרסומים והמודעות.
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חנות הסיבוב השני

החל מי"ד באדר א' - סוף עונה בחנות הסיבוב השני. בגדי 

ילדים ב-1 ש"ח, בגדי מבוגרים ב-2 ש"ח.

החנות פתוחה מידי יום ששי בין 8:30-9:30.

בחנות  גם מסגרות משקפיים המחכות ל"סיבוב שני".

שעות  בכל  ביתי  בחזית  במרפסת  לשים  אפשר  שקיות 

היממה. מוזמנים!

שושנה וינשטוק.

נשים יקרות,

טובה!  בשעה  דירה?  עוברים  טוב!  מזל  בן?  לכם  נולד 

יצחק  לברית  ספרים  וכן  מילה  לברית  כרית  ברשותנו 

ולחנוכת בית. מוזמנים לקחת בשמחה! 

שיראל ואילה איזביצקי, 0546-713930.

שששש...
גם היום נפגוש את ה"ש" שלנו, ש' השעבוד.

משיחה עם רות אלמגור רמון על הסוגיה הזאת מסתבר שאפשר 
מידת  ועל  טיבם,  ועל  סוגים,  לכמה  השעבוד  ש'  את  למיין 

"כשרותם" של חלק מהם ננסה לעמוד בזאת:
ללוואי  המצמצם  הלוואי  בין  ההבחנה  את  הזכרנו  כבר  בעבר 
הלא מצמצם. הראשון מוסר מידע מבחין, לדוגמה הילד הירוק, 
לעומת הילד הסגול, והשני מוסר מידע נוסף על ה"גרעין", על 
השם שהוא נלווה אליו, לדוגמה: "רותי, שאתמול פגשתי אותה, 
הזמינה אותי אליה". הש' הזאת פותחת משפט טפל, משועבד 

היום הוא  וב"שפת הבגרויות" של  למשפט העיקרי, 
נקרא פסוקית. ובכן לפנינו פסוקית לוואי לא מצמצם. 

כאמור, תפקידו להוסיף מידע, ועל כן עדיף לוותר עליו ולחבר את 
המשפטים בעזרת ו' החיבור: אתמול פגשתי את רותי, והיא הזמינה 

אותי אליה.
בע"ה בפעם הבאה נתוודע אל תפקידים אחרים של הש' הזאת, 

ואל מידת "כשרותם".   
לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.

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

ספרייה חברתית
נתקעתם בלי ספר לשבת? בא אורח ואין לו מה לקרוא? לא הספקתם ללכת לספרייה הקהילתית?

בדיוק בשביל זה הקמנו ספריית 24/7. 
איפה? ליד הביטוח הלאומי.   מתי? פתוח כל שעות היממה. למי? למי שאוהב לקרוא וגם למי שקנה ספרים ואין 

לו מה לעשות ִאתם. 
אפשר לקחת ולתת ספרים מבלי לרשום )כמובן, עדיף להחזיר בתום הקריאה(.

נשמח לקבל ספרים חדשים שקניתם ושסיימתם לקרוא וכמובן שתיהנו מהספרים היפים. 
הגיעו המון ספרים חדשים.  להערות: עירית פילבר, 0528-109655.

'מתחדשים לחג בחינם'

פסח מתקרב וכמו כל שנה )זו השנה ה-17( יריד 'מתחדשים 

לחג בחינם' יוצא לדרך.

אתן מוזמנות להניח בגדי נשים ונערות במצב מצוין בלבד 

בפתח ביתי. ניתן למסור נעליים, אקססוריז ומטפחות נקיים 

ושראויים ללבוש.

כ-200 נשים מהיישוב באות ביום היריד ומתחדשות בחינם. 

עקבו אחרי הפרסומים, היריד יתקיים בביתי לקראת פסח.

נא למסור רק פרטי נשים ונערות!

רווית אלקובי, 0587-628067, דרך החלוצים 35. 

תושבי בית אל בעלי רכבים שלום! 

"חוסנה של חברה נמדד ביחסה לחלשים שבתוכה". אנחנו, צוות עמותת 'יד 

תמר בית אל', המלווים משפחות חולי היישוב המאושפזים לתקופה ארוכה, 

שיוכלו  רכבים  בעלי  שתאגד  חסד'  'גלגלי  וואטסאפ  קבוצת  הקמת  יוזמים 

לעזור, ללא התחייבות כלל, להסיע חולים לטיפולים ו\או הורים\ בני זוגם. 

מי שמעוניין\ת להיות רשום במאגר זה ולהסכים לקבל במידת הצורך בקשה 

לעזרת הסעת חולה לפנות אליי. גם נהגים שיגיעו בקרבת בית החולים ולא 

בתוך, יהיו מבורכים. ברכת ה' עליכם! 

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

לב המשפחה

  058-4282930
אופירה חנטייב

טיפול רגשי מקצועי 
לנשים , נערות וילדים 

קליניקה שער בנימין/ 
קליניקה ירושלים

דיסקרטיות מלאה מובטחת!

יש לכם שמחה?
מעוניינים בתמונות מגנט?

תמונות מגנט מקצועיות
אלחנן קליין 058-4223562
דוד קליין 058-4674155

תמונות מגנט



yedion@bet-el.muni.il  |15 ידיעון פרשת כי-תשא תשע”ט

סודוקו

חידות לפרשה

 

2 5 7 1

8 6 9

1 5 2 3 8

4 2 3 6

5 4 9 8

2 8 1 9

9 8 2 6 5

2 5 7

7 9 1 8

1. מה משמעות השם "סיני"?
2. אלו שמות נוספים ידועים למדבר סיני?

3. איזה כינוי ניתן בתורה לתרומת מחצית השקל?
4. אני בהמה המוזכרת בפרשה. קפד זנבי ותקבל ענק תנ"כי. מי אני?

5. "ויאמר ה‘ אל משה קח לך סמים". כמה סממני קטורת נאמרו למשה בסיני לפי רש"י? 

התחלה

סוף

להציל את החיים של אמא שלי!
אמי אחות שכולה, ללא אחים, אחיות או הורים.

 חולת כליות מזה 6 שנים וכיום מצבה
הדרדר לתפקוד של %4 בלבד לשתי 

הכליות יחד.
אני מחפשת תורם כליה בעבורה כדי 

להציל את חייה.
כל סוג דם יכול להיות תורם כליה

 אנא עזרו לי!!!
danitlevi85@walla.com | 0544449670 | 0506912651:דנית
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