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כניסת שבת: 17:01ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 18:14

כ“ה באדר א‘ תשע“ט

פרשת ויקהל-שקלים

תחבורה ציבורית 

קמ"ט   - אפריאט  ישראל  עם  פגישה  קיימנו  השבוע 

תנועה  מנהל  קמחי-  עמית  האזרחי,  במנהל  תחבורה 

וקב"ט באגד תעבורה וגדי פלג מנהל סניף עטרות בנימין 

התחבורה  איכות  את  לשפר  במטרה  תעבורה,  באגד 

לבית-אל וממנה. העלינו בפניהם את תלונות התושבים 

על אי עמידה בלוחות הזמנים ואי הגעה של אוטובוסים 

בלוחות  עמידתם  את  ודרשנו 

לתושבי  לאפשר  מנת  על  הזמנים 

בדרכים  מירבית  נוחות  בית-אל 

כי  הבטיח  אפריאט  חיים.  ואיכות 

יעשה בדיקה כיצד ניתן לשפר את 

בנוגע  העומס.  בשעות  השירות 

נמסר   60 בכביש  התחנות  לנושא 

להוצאת  הסיבות  אחת  כי  לנו 

התחנות לצומת היא כיוון שמיקומן 

היה  לא  התחנות  של  הקודם 

להציבן  אלא  ברירה  היתה  לא  ולכן  בטיחותי  ולא  תקני 

על כביש 60. לכן כפי שנהגנו עד כה, נמשיך ללחוץ על 

גורמי הביטחון לאבטח את התחנות הללו. על מנת שנוכל 

מאוד  חשוב  מקסימלי  באופן  השירות  מתן  את  להבטיח 

הבא:      בקישור  התחבורה  משרד  באתר  תלונה  להגיש 
/https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he

compl-pbl/plaint-public-transport-form
בדוא"ל                במועצה  יפה  לרותם  העתק  עם 

מאוד  לנו  שמסייע  מה   ,mazrechesh@bet-el.muni.il
לשקף את תמונת המצב בשטח.

משרד הפנים
השבוע הגיעו לביקור רו"ח תמי נאסה, ממונה על מחוז יו"ש 

במשרד הפנים וצוותה. ערכנו לה סיור באתר חלום יעקב 

ובאתרים המיועדים לבניית 300 ו- 350 יח"ד. בדיון שקיימנו 

בלשכה הצגנו בפניהם את תוכנית מכפיל בית-אל, בניית 

להבנות  שעתידים  הציבור  מבני  את  וכן  יח"ד,   1,000 כ- 

הן  מאוד  התרשם  הצוות  ה'בננה'.  המועצה  מעל  בשטח 

מהעשייה הגדולה והפיתוח של בית-אל בשנים האחרונות 

לפיתוח  העתידיות  מהתכוניות  והן 

היישוב והם הבטיחו לסייע לנו לנוכח 

האתגרים הרבים הניצבים לפנינו. 

תיירות 
רונן  עם  פגישה  קיימנו  השבוע 
בחברה  הנדסה  סמנכ"ל   – קליגר 
המבצעת  לתיירות  הממשלתית 
מטרת  בארץ.  התיירות  מרכזי  את 
הקמת  את  לקדם  היתה  הפגישה 
להבנות  שעתיד  המבקרים  מרכז 
אלפי  עשרות  ולארח  ב'בננה' 
המרכז  של  התוכנית  את  בפניהם  הצגנו  בשנה,  תיירים 
והם התרשמו ממנה. בעז"ה נמשיך לקדם את התוכניות, 
ולהגדיל את כמות  לפתח את תחום התיירות בבית-אל 

התיירים המגיעים לכאן מידי שנה.

דרשנו את עמידתם 
בלוחות הזמנים של 
האוטובוסים על מנת 

לאפשר לתושבי בית-אל 
נוחות מירבית בדרכים

 ואיכות חיים

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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מכרז

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

1. מהנדס/ת רשות - 100% משרה

2. רכז/ת פיתוח קריירה לתחום צעירים - 100% משרה

3. מדריכי מוגנות בתחום רשות לאומית למאבק 

   באלימות בסמים ובאלכוהול

4. מדריכי נוער בתחום רשות לאומית למאבק 

   באלימות בסמים ובאלכוהול

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 

בית ספר בנות

השבוע השתתפתי במסיבת סידור מרגשת מאוד של בית 

הספר, היה מדהים לראות את השינויים שעברו התלמידות 

בתקופה קצרה וכיצד השתלבו בהווי הבית-ספרי. תודה 

למחנכות  בי"ס  מנהלת  אדרי  לליאורה  כח  וישר  רבה 

והצוות החינוכי על ההשקעה הרבה הניכרת בתלמידות. 

את  לברך  והגיע  שטרח  שליט"א  ליאור  דב  לרב  תודה 

התלמידות והשתתף עמנו בשמחה זו. 

שבת שלום!

שי אלון,  ראש המועצה.

תושבים יקרים.
תפעוליים  רכב  בכלי  שימוש  של  תופעה  ישנה  ביישובנו 

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

מחמירה.
לתשומת לבכם - בזמן הקרוב תיעשה הסברה בנושא ולאחר 

מכן תתחיל אכיפה כנגד ציבור הנהגים בכלי רכב אלו.

שבת שלום! 
דורון דהן, שוטר קהילתי.

אנו משתתפים בצער ובכאב משפחת איצקוביץ היקרה 

בלכתו של עדי אבי המשפחה. משפחת בית אל עוברת 

כאב גדול. קהילת בית אל הנה קהילה חזקה וחסונה 

עם ערבות הדדית ויודעת לתמוך זה בזה בשעות משבר 

ובשגרה. אנו עושים ונמשיך לעשות מאמץ לסייע בכל מה 

שניתן.

"איש את אחיו יעזורו לרעהו יאמר חזק".  

שי אלון                שירה ליבמן 
ראש המועצה          מנכ"לית המועצה

מתמודדים עם 
 אתגרים,  
 צומחים 
מתוך הקושי

קהילת בית אל היקרה
מזמינים אתכם לערב של יחד   לשיח רוחני ומקצועי 

על התמודדות, כוחות וחוסן 
ביום שני, כ"ז באדר א' 4.3.19 | 

באולם תרבות בשעה 20:00.

בהשתתפות:
הרב אבינר שליט"א  |  ראש המועצה שי אלון

מרים שפירא, פסיכולוגית קלינית 
מנהלת מרכז מהות ישראל

"גם כי נפלתי קמתי"

המחלקה לשירותים חברתיים
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צור,  מינה  בבית   16:00 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 
שכונת דוד. 

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

חיים'. באנה בשמחה!

 12:40 בשעה  א'  בשכונה  לנשים  שבוע  פרשת  שיעור 
בבית ברכה צוברי, מבוא התקומה 15:50.

ז"ל, בשעה  נשמת בשמת  לעילוי  לנשים בשבת  שיעור 
רווה. אמירת  זיו  16:00 בבית משפחת ספרא,מאת הרב 

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!

'הלכות  בנושא  דרבנן'  'צורבא  לנשים  הלכה  שיעור 
שבת', מתקיים מידי שבת בשעה 13:30 ומועבר על ידי 
פינה  אבן  שכונת  זוהר,  בן  בשמת  בבית  בלכר,  תהילה 

.14/3

 The English Shabbat Shiur will be by Rav Mendel
 Brightstein at the home of  Tsipora Abramson, 4 Teana
St, Nitzanit at 3:15. Open to both men and women.

אכיפת נושא הכלבת בבית אל
 בהמשך לפרסום בידיעון בנושא הכלבת בשבוע שעבר, 

להלן תמצית פירוט החוק בנושא החזקת כלבים:
1. על פי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים תשס"ג-2002:  
חודשים,  על שלושה  עולה  כלב שגילו  יחזיק אדם  "לא 
הכלב,  להחזקת  תוקף  בר  רישיון  ברשותו  כן  אם  אלא 
שניתן לפי חוק זה... תוקפו של רישיון הוא לשנה אחת".

כל תושב המחזיק ברשותו כלב, מחוייב על פי חוק לחסן 
אותו פעם בשנה ולקבל עבורו רישיון שנתי מהמועצה.

2. מצ"ב גובה הקנס עבור אי ציות לחוק:

גובה הקנס העבירה

₪ 1500 החזקת כלב לא מחוסן. 

₪ 500 החזקת כלב שגילו עולה על שלושה 
תחודשים, ללא רישיון בר תוקף להח

זקת הכלב. 

₪ 500 הבעלים  חצר  מתחום  הכלב  הוצאת 
לשלוט  המסוגל  אדם  על-ידי  שלא 

בכלב ו/או ללא רצועה מתאימה.
 3. כדי שנוכל לטפל בתלונה על כלב משוטט ללא בעלים 
חובה  בו,  או המוחזק על-ידי אדם שלא מסוגל לשלוט 
למייל:  ולשלוח  המשוטט  הכלב  את  לצלם  המדווח  על 

pakach@bet-el.muni.il
נציין, שמדובר על כלבים משוטטים שיש להם בעלים ולא 

על כלבי בר משוטטים.
4. כלב מגזע מסוכן מוגדר:

מוגדרים  כלבים  גזעי  שמונה  מסוכן.  מגזע  כלב  א. 
כ"כלב מסוכן" בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, והם:                
1. אמריקן סטאפורדשייר טרייר )אמסטף( 2. בול טרייר   
בול  סטאפורדשייר   .5 אינו  טוסה   .4 ארגנטינו  דוגו   .3
טרייר )סטאף אנגלי( 6. אמריקן פיט בול טרייר )פיטבול(       

פילה ברזילרו )מסטיף ברזילאי( 8. רוטוויילר .7

אחר,  גזע  עם  מסוכן  גזע  של  מהכלאה  שבא  כלב  ב. 
כשקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות לבין 

דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות של הגזע המסוכן.

גובה הקנס העבירה

₪ 10,000 ייבוא כלב מסוכן

₪ 5,000 כלב מסוכן:
עבירה על אחת או יותר מהעבירות הבאות:

1. החזקת כלב מסוכן שלא על-ידי הבעלים או 
המחזיק של הכלב.

2. גיל הבעלים של הכלב המסוכן מתחת 18 שנה.
כדין  שניתן  רישיון  ללא  מסוכן  כלב  החזקת   .3

ושלא בהתאם לתקנות.  

₪ 1,500 כלב מסוכן:
את  שמונע  באופן  החצר  ונעילת  אי-גידור 

יציאתו של הכלב. 

₪ 1,000 שיש  זמן  כל  המסוכן  הכלב  פי  אי-חסימת 
בסביבתו של הכלב אדם נוסף מתחת לגיל 16.

₪ 1,500 הוצאת כלב מסוכן ו/או הימצאות של כלב מסוכן 
ברשות הרבים שלא על-פי התנאים הבאים:

1. הכלב מוחזק על ידי אדם שגילו עולה על 18 
שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע 

מהכלב לפגוע באחרים.
יכול  לא  שהכלב  ברצועה  הכלב  את  מחזיק   .2
להשתחרר ממנה ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטרים.

3. פיו של הכלב חסום בזמם.

5. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה במחלקת 
הנדסה – פיקוח עירוני.

בדאגה לשלום הציבור, 
דורון עוז, פיקוח עירוני.
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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"

שיעור לנשים על מגילת אסתר 
ביום שני בשעה 19:00 

בבית כנסת ניצנית
מפי הרב שמעון קליין

שווה לבוא!!

לימוד בבית כנסת 
משכנות בית אל

מידי יום שלישי בשעה 21:15 (לאחר ערבית)
שיעור קצר בהלכה- מפי הרב בנימין במברגר.

לימוד משותף בספר "נתיבית שלום" לפי 
פרשת השבוע- מפי הרב אלעזר שלו.

מתגבשת קבוצה חדשה ללימוד תורה בבית אל. הרעיון הבסיסי 
ללמוד  דהיינו  המדרש",  לבית  "לחזור  הוא  המסגרת  הקמת  של 
שיעור  זמן  לכמה  אחת  ולשמוע  בחברותא  ומעמיק  פעיל  לימוד 
שליט"א  מלמד  הרב  אל,  בית  ישיבת  ראש  הנלמדים.  בנושאים 
תומך ברעיון והוא מוכן להעמיד מקום בבית המדרש של הישיבה 
ללימוד של חברי הקבוצה. רמי"ם של הישיבה ורבנים אחרים יתנו 

את השיעורים לקבוצה.
היומי"  ל"דף  צמוד  יהיה  והשיעורים  הלימוד  שנושא  מוצע, 
העולמי. מי שלומד "דף יומי" במסגרת אחרת, יוכל להעמיק את 
לימודו בסוגיות נבחרות ולשמוע שיעורים בנושאים אלה. גם מי 
כך  ללמוד  יוכל  יומי,  דף  של  בקיאות  לימוד  כיום  לומד  שאינו 
יתחיל  משנה  פחות  בעוד  נושאים.  במגוון  בעיון  נבחרות  סוגיות 
הזדמנות  גם  זו  לכן  העולמי;  היומי  הדף  של  חדש  סיבוב  בע"ה 
לשקול הצטרפות למסגרת לימוד הדף היומי תוך שילוב של לימוד 

בקיאות ולימוד בעיון. 
מסגרת הזמן של הלימוד אינו קבוע וקשוח וכל אחד וכל אחד יוכל 
להקדיש זמן ללימוד על פי יכולתו ורצונו. יחד עם זאת השאיפה 
לכל  שעתיים  במשך  בשבוע  פעמים  שלוש  לפחות  ללמוד  היא, 

וזאת בבית המדרש של ישיבת בית אל. עם התגבשות  הפחות, 
הקבוצה נשקול ביחד את היתרונות של לימוד באותו זמן (הגברת 
כדי  תוך  חברים  עם  לבירורים  אפשרות  הקבוצתית,  התחושה 
הלימוד) מול חסרונותיו (מגבלות להצטרף לקבוצה למי שהזמן 
בסדר  ילמדו  מהקבוצה  שחלק  אפשרות,  גם  יש  מתאים).  אינו 

הבוקר וחלק בשעות סדר הצהריים.
המתכונת הנ"ל התגבשה מתוך שיח עם מספר חברים, אבל היא 
שירכיבו  החברים,  של  רצונם  לפי  ולהתאמות  לשינויים  פתוחה 
בסופו של דבר את הקבוצה. הפרמטר היחיד, שהוא קבוע, הוא, 
שיהיה לימוד פעיל בבית המדרש, וזאת להבדיל ממסגרות רבות 
בנושאים  שיעורים  על  בעיקר  המבוססות  אחרות  ומבורכות 

תורניים שונים, שקיימות בבית אל ובמקומות אחרים. 
מי שמעוניין או שוקל להצטרף לקבוצה, יפנה אלי, כדי שנוכל 
המתאימה  במתכונת  המסגרת  של  סופי  לגיבוש  פגישה  לקיים 
המתאים  המועד  על  ביחד  ונחליט  נדון  גם  בפגישה  לכולם. 

לתחילת הלימוד של הקבוצה.

בברכה, נתן דרייפוס.
טלפון, סמס, ואטסאפ: 3-444677052. 
nathan@ndreyfuss.com :דוא"ל

חוזרים לבית המדרש!
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עמותת ותיקי בנימין ובית אל שמחים לבשר
כי התחלנו את פרויקט קהילה תומכת 'דור הזהב' 

ביישוב בית אל

למה כדאי לנו להצטרף?
• המנויים נהנים מלחצן מצוקה ושירות טלפוני של מוקד 24 

שעות ביממה, הכולל ייעוץ רפואי ופינוי באמבולנס, משלוחי 

תרופות מבית המרקחת בשער בנימין למנויים.

• שירות תיקונים קלים וקצרי טווח בבתי המנויים על ידי איש טכני.

• טיפוח אישי: ספר/ית, פדיקור רפואי, אשר מגיעים לבית 

המנוי במחירים נוחים.

• הנחות באירועי עמותת וותיקי בנימין ובית אל.

כמה זה עולה לנו?
           90 ₪ לבית אב.    |    20 ₪ לניצולי שואה.

ניתן לקבל הנחות לאחר מבחני הכנסה

עשר משפחות ראשונות זוכות לחודש חינם!
נותרו עוד ארבעה מקומות לחודש חינם.

כל הקודם זוכה! 
הזדרזו להירשם אצל טלי יצחק, 050-5568800, 

רכזת דור הזהב עמותת ותיקי בנימין ובית אל
 והאגף לשירותים חברתיים.

מעונות לפעוטות לשנת הלימודים הבאה - תש"פ

לוועדות תכנון טיפול להחלטות על השמה  אנו נערכים 

של פעוטות במעון דרך משרד הרווחה לשנת תש"פ.

הקריטריונים להשמה במעון דרך משרד הרווחה הינם:

א. אם שאינה עובדת.

ב. אחת מהסיבות הבאות:

1. פעוט מעוכב התפתחות.

2. נכות או בעיה רפואית קשה של אחד ההורים.

3. קושי של ההורים לטפל בפעוט המסכן את הפעוט - 

לפי המלצת עו"ס.

סיבות כלכליות ואחרות אינן בקריטריונים להשמה.

ג. מלאו לפעוט 6 חודשים.

וכן  בכתב  אסמכתאות  להגיש  יש  הקריטריונים  לכל 

הצהרות על הכנסות משנה נוכחית.

ניתן להוריד טופס בקשה להשמה במעון מאתר המועצה/

טפסים או במזכירות המחלקה.

בברכה,
רינה אידו, עו"ס מנהלת המחלקה.

"עוד השחר יפציע"
הורי צמיד היקרים

מוזמנים לערב של יחד

עם נעה נבון 

בשיח מלב אל לב

על אחים של מיוחדים.

בע"ה ביום שלישי כ"ח באדר א' )5.3(

בשעה 20:00, במבנה גיל הזהב

נחכה לכם עם ארוחת חמה.

עינת נווה, עו"ס שיקום.

ואפרת רבינוביץ, עו"ס קהילה.

אזרחים ותיקים – ועדת היגוי
להצטרף  אתכם  מזמינה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 

לוועדת היגוי אשר תייצג את צרכי כלל הוותיקים.

המטרה: לתת מענים לצרכיהם של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

התפקיד של הוועדה: להיות שותפים בחשיבה על פיתוח העשייה.

חברי הוועדה: הוועדה תהיה מורכבת מאנשים שמייצגים 
את כל גווני אוכלוסיית הוותיקים. 

את  לייצג  מתאים  מועמד  עצמו  את  שרואה  מי  כל 
האוכלוסייה שלו, מוזמן לפנות אלינו:

איילה כהן, רכזת גיל הזהב 052-3257798 
אסנת שמח, עו"ס אזרחים ותיקים 9415000

יהודה טמיר, 050-7345033
טילי צברי, נאוה ואן לובין, דבורה דהאן, בקי פינסקי.

לב המשפחה

  058-4282930
אופירה חנטייב

טיפול רגשי מקצועי 
לנשים , נערות וילדים 

קליניקה שער בנימין/ 
קליניקה ירושלים

דיסקרטיות מלאה מובטחת!

מטפלת מנוסה 
בתרפיות גוף-נפש:
פיענוח תירפיתי, פרחי 

באך, PBA - שיטת ריפוי 
אנרגטית ודמיון מודרך. 

בואי לקליניקה בבית אל. 
צפורה קולט

052-3618218 
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עדכון מתלמוד התורה 'שער השמים'

'שבת'  מסכתות  סיום  את  חגגו  ה'  כיתה  בשבוע שעבר 

ו'עירובין'. כל תלמיד שינן כל מסכת למעלה משלושים 

7000 משניות! כמו כן, התת -פעמים, בסך הכל למעלה מ

למידים נבחנו על המסכת בכתב ובעל פה. הכיתה הלכה 

תלארטיס ועשתה מנגל מושקע. יישר כח גדול למחנך ול

תלמידים היקרים!

חלק  לקחת  נבחר  השמים'  'שער  תורה  שתלמוד  זכינו 

תבצוות חשיבה ארצי של משרד החינוך בנושא של מחו

ללי חדשנות עתידית. הצוות מורכב  מכ-100 בתי ספר 

ותיכוניים מכלל האוכלוסייה הארצית. המטרה היא להוות 

צוות מפרה לחשיבה לימודית וחינוכית שממנה תיגזרנה 

תכניות חדשות לבתי הספר בארץ. תלמוד התורה הומלץ 

תעל ידי הפיקוח של משרד החינוך כמקום המיישם חדש

נות חינוכית ופדגוגית ביחד עם הישגים יוצאי דופן בתחום 

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

-------

בית ספר בנות מברך את 

נציגות תלמידות כיתות ה'-ו' ואת המורה עירית בן ישר 

על הזכייה בגביע במקום הראשון וב-11 מדליות 

בתחרות האתלטיקה של בנימין! 

אלופות!

ליאורה אדרי - מנהלת, וצוות בית הספר. 

משפחת אולפנת צביה תאיר משתתפת בצערה של 

הבוגרת היקרה אורה איצקוביץ 

בפטירת אביה עדי איצקוביץ ז"ל.

בבניין ירושלים תנוחמו.

ותיקים יקרים,
השבוע נשמע הרצאה מפי מנהל המרכז 

מ"ירושלים לליטא" עקיבא סלע, הרצאה מרתקת

על החיים היהודיים בליטא מלפני המלחמה ועד היום,

על חשיבותה של יהדות ליטא בתרבות היהודית, 

מעולם הישיבות עד עולם ההשכלה.

על הגאון מוילנה, החפץ חיים ועוד רבים שהשפיעו על 

היהדות כולה עד היום.  

במהלך הערב יוקרן סרט מיוחד ומעניין על ליטא 
היהודית שהופק לאחרונה.

ביום ראשון, כ"ו באדר א', 3.3 בשעה 19:15 
במועדון גיל הזהב. עלות: 15 ש"ח.

ותיקות יקרות,

מסיבת ראש חודש אדר ב'
לכבוד ראש חודש אדר ב',  
לכבוד נשים יקרות ומאירות... 

לכבוד הכוח של הביחד ולמען הריקוד המשחרר 
והמשמח. מתוך געגוע למפגש ותיקות וחברות גיל הזהב 

ורצון פשוט לרקוד נולד הרעיון...
אז כל מי שחשקה נפשה במסיבה מרוממת, מרקידה 

ומבדחת מוזמנת לבוא לשמוח איתנו 
מתוך התעלות רוחנית עם הזמרת דפנה חסדאי

 ביום רביעי כ"ט באדר א' בשעה 11:00 
במועדון גיל הזהב 

יוגש כיבוד קל.
בואנה בשמחה! הכניסה חופשית.

מחכות לכם, 
אילה וטילי.

 


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
מוסמך על ידי משרד התמ"ת, אלקטרה, טורנדו ותדיראן   מעל חנות כלבוטיב

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 
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0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs
תריסים 

צבע

אינסטלציה  חשמל 
דשא

סנטטי

פרגולות 

נח - שיפוצים ותחזוקה054-2330070

שטיחים מקיר לקיר
PVC-פרקט ו

עבודות אלומיניום
בניה קלה

שלום לכולם. 

בשם מחלקת הנוער ונוער בית אל אנו משתתפים בצערם 

של עזריה ונחלה ומשפחת איצקוביץ בפטירת אביהם. 

מתפללים שה' יתן לכם כוחות להמשיך ולהתחזק.

נח"ל

בשבת שעברה יצאו הנח"ל לשבת אירוח בבית חורון. כל 

הכבוד לרכזים והמדריכים על הארגון המושלם של השבת. 

שיחות הכנה לפורים!

במוצ"ש הקרוב תתקיים שיחה הכנה לחב"ב אריאל בנות, 

כולן מוזמנות! פרטים אצל הרכזות.

שיחת חיזוק והעצמה מהרב יוני לביא. 

ביום חמישי קיימנו שיחה לכלל הנוער מפי הרב יוני לביא 

קונפליקטים  עם  התמודדות  ודרכי  החלטות  קבלת  על 

שונים שהחיים מזמנים לנו.
מתניה שנרב, 
מנהל מחלקת נוער. 

הכנה לפורים
בליל שבת 'כי תישא' התקיימה לנוער בני עקיבא שיחת הכנה 
לפורים עם הרב נסים אדרי, במסגרת מערך תכניות מניעה.

שיחה נוספת בנושא, תתקיים לבנות אריאל ט'-י"ב במוצ"ש 
פרשת 'ויקהל' בסניף. סטריפ מוגנות יחולק לבנות.
הורים - תזכרו את הבנות. כדאי וחשוב להגיע!

מיכל שרגא,
רכזת תחום מניעה.
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עם שו"ת        
  

נויה רוזנטל, 
רכזת גמ"ח התחפושות 'שושנת יעקב'

הגמ"ח הוקם בבית אל לפני 14 שנה כמענה לצורך של תושבים 

החל  הגמ"ח  נמוכה.  בעלות  לילדיהם  ומגוונות  יפות  לתחפושות 

מכן  לאחר  בתרומה.  שקיבלנו  תחפושות  של  ביתית  בהשאלה 

שלה.  הגן  בתוך  ופעל  הורחב  הגמ"ח  דרעי  קרול  עם  בשותפות 

כאשר ראינו את הצורך הקיים בכלל היישוב הרחבנו את הפעילות 

ונערך יריד מרכזי בסיוע המועצה. בכל שנה הגמ"ח המשיך להרחיב 

את פעילותו ובכל שנה רכשנו תחפושות נוספות וכן קיבלנו תרומות 

של תחפושות. כיום יש בגמ"ח אלפי תחפושות ובכל שנה כ-400 

משפחות מבית אל שואלות תחפושות ביריד. זוהי הזדמנות להודות 

למתנ"ס ולמועצה שמעודדים את קיומו של הגמ"ח ומסייעים ככל 

יכולתם. 

כ"ז-כ"ח  ושלישי  שני  בימים  בע"ה  יתקיים  התחפושות  יריד 

באדר א'.

הצהריים-               ואחרי   9:00-13:30 בבוקר-  שני  ביום 

16:00-19:00. ביום שלישי אחרי הצהריים- 16:00-19:00.

מהם כללי היריד?

1. יש לצרף פיקדון 100 ש"ח בצ'ק או במזומן.

2. ביריד יהיה דוכן מכירת אביזרים, נא הצטיידו בכסף קטן.

3. ניתן לשאול תחפושת אחת לילד.

4. מחירון השאלה: תחפושת חדשה: 15-20 ש"ח. אחרת: -10

15 ש"ח.

5. ילדים יכולים לבוא לשאול תחפושת עם פיקדון.

6. לאחר פורים יש לכבס את התחפושת ולהחזירה נקיה 

במועדי ההחזרה. תחפושות שלא יוחזרו בזמן יחויבו בקנס.

בבוקר  שני  ביום  בשלישי.  או  צהריים  אחרי  שני  ביום  כן, 

וילדי  אסף  גבעת  אל,  בית  לתושבי  מיועדת  ההשאלה 

העובדים בבית אל.

גמ"ח התחפושות פתוח במשך השנה להשאלות בתאום  כן, 

עם המתנדבת התורנית.

כן, בגמ"ח יש בובות ענק לאירועים ולהתרמות, ניתן לשאול 

אותן בתאום עם אורה כהן - 052-5033394. כמו כן, ברשותנו 

ג'לביות לחינה.

תודה לכם על פנייתכם, כל תרומה תתקבל בברכה ותשמש 

לרכישת תחפושות ו/או תלבושות להצגות. לתרומות ניתן 

לפנות לנויה רוזנטל- 054-9300591.

כן, ותודה על השאלה. הגמ"ח פעיל במשך כל השנה כדי שהציבור ייהנה 

משירותיו יש צורך במתנדבות שיפתחו להשאלה ולהחזרה. נשמח שתצטרפי 

לצוות המתנדבות בתאום עם לאה נחמני- 058-6606637.

המטרה שלנו היא שהילדים ישמחו בפורים עם התחפושות. ולכן הבקשה 

היחידה היא שבזמן ההחזרה תיידעו את המתנדבות על כל תקלה בתחפושת 

כדי שנוכל לשלוח לתיקון.

זמני החזרת התחפושות: 
יום שלישי י"ט באדר ב' )26.3( – 17:00-22:00, 

מוצאי שבת כ"ג באדר ב' )30.3( - 20:30-22:00, 
יום ראשון כ"ד באדר ב' )31.3( - 16:00-22:00, 

יום רביעי כ"ז באדר ב' )3.4( - 16:00-22:00. 
מחזירים למקלט מאחורי גן הפיל בשכונה א'.

ספרי לנו קצת על ההיסטוריה של הגמ"ח.

מהם זמני היריד השנה?

גיסתי  עבור  ביריד  תחפושות  לשאול  יכול  אני  האם 
ואחיינים שלי שלא גרים בבית אל?

האם ניתן לשאול תחפושות מהגמ"ח במשך השנה? 

יש לנו חתונה בקרוב, אנו מעוניינים לשמח את החתן והכלה 
בתחפושות. האם קיים בגמ"ח משהו שיתאים לכך?

לצערנו לא היינו בבית בזמן ההתרמה, אנו מעוניינים לתרום 
לגמ"ח, האם זה נחוץ? ולמי ניתן לתרום?

אני מעוניינת להתנדב בגמ"ח, אבל לא יכולה בימים של היריד, האם יש 
צורך מעבר ליריד?

שאלנו תחפושת ביריד והרוכסן שלה נהרס בפורים, מה עושים?

מתי מחזירים את התחפושות לאחר פורים?

השבוע התארחה במדור השו"ת נויה רוזנטל, רכזת גמ"ח התחפושות. בשו"ת הבא )פרשת 'פקודי'( תתארח במדור השו"ת ליה ניר חאיק, רכזת המכללה במתנ"ס. 
שאלות לליה ניתן לשלוח לדוא"ל: mbk@bet-el.matnasim.co.il עד ליום ראשון, כ"ו באדר א', בשעה 9:00.
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תושבי בית אל היקרים! 

הרשמה  יש  ב"ה  למעונות,  ההרשמה  הסתימה  השבוע 

מכובדת. בימים אלה אנחנו מטפלים ברשימות הנרשמים. 

קבלה  בועדת  צורך  יש  אם  ההורים  את  נעדכן  בהמשך 

למעונות או שההרשמה הושלמה. אנו עושים מאמצים שלא 

נצטרך ועדת קבלה!

קהילה מטיילת הינו מיזם קהילתי שהמתנ"ס מפעיל כבר 

קרוב ל-5 שנים, במהלך השנה יוצאים כ-6 סיורים ברחבי 

הארץ רובם סיורים ליום אחד, אך ישנה גם מידי פעם גיחה 

של יומיים. את הסיורים האלה מנהלת ביד רמה אילה רונד. 

במהלך השנים סייע בידה רבות בעלה אורי ע"ה. לצערנו 

הקהילה  מחברי  כמה  ובעצת  נפטר  אורי  כחודשיים  לפני 

לקרוא  החלטנו  האחראים,  הגורמים  של  כמובן  ובאישור 

למיזם זה על שמו. השבוע בע"ה ביום רביעי בשעה 19.00 

באולם פסיפס אנו נקיים ערב מיוחד בו נעניק באופן רשמי 

'הקהילה  והיא תקרא  המטיילת  לקהילה  את השם החדש 

המטיילת בית אל' ע"ש אורי רונד ע"ה. אני מזמין את כל 

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

התושבים להגיע לערב מיוחד זה ולכבד את זיכרו. פרטים דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס

על לו"ז של הערב תוכלו לראות כאן בהמשך וכמובן באתר 

המתנ"ס.

גמ"ח התחפושות שושנת יעקב – יוצא לדרך. כמידי שנה 

אני מברך את מתנדבים הרבים שנרתמים ליוזמה המבורכת 

את  משמעותי  באופן  מקדמת  ספק  שללא  הזאת, 

הקהילתיות של בית אל.

ולצפיה  אני מוסר את תנחומי למשפחת איצקוביץ היקרה 

בוועדת  לאחרונה  עדי השתתף  עובדת המתנ"ס.  שהייתה 

יום העצמאות שהוקמה והיה פעיל. אנו מחזקים את ידכם 

ומתפללים שה' יתן לכם כוח!

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס. 

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

 
 

 

 

 "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

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 ₪.

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

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.

הנהלת המתנ"ס וצוות העובדים

אבלים בפטירתה של: רבקה כהן ז"ל

אשר הייתה רכזת מצילה במתנ"ס ועבדה במסירות, 

במקצועיות ובאצילות

אנו משתתפים בצערם של בעלה, אברהם כהן 

ושל משפחת כהן שמעון ואילנית.

בבניין ציון תנוחמו ולא תדעו עוד צער.
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שבת שלום! שרי לרנר,
 רכזת התרבות במתנ"ס.

גמ"ח התחפושות
 "שושנת יעקב"

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).

קהילה מטיילת
שימרו את התאריך

יום ראשון 31.3, כ"ד באדר ב' 
למצפה גולדין, נתניה וסביבתה.

פרטים מלאים בהמשך.

היריד יתקיים אי"ה בימים שני ושלישי, כ"ז-כ"ח באדר א'.

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.

מכללה בקהילה –שלוחת בית אל

החלה ההרשמה לסמסטר אביב!

קורסים נוספים בהמשך...

אתם בחרתם!
 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 

בוקר: 
 ,9:00-13:30
אחר הצהריים:
.16:00-19:00 

יום שני כ"ז באדר א' 
יום שלישי, כ"ח באדר א'  

אחר הצהריים:
.16:00-19:00

במבנה האחוזה - מרכז הצעירים בשכונת הוואדי.

הכניסה ללא תשלום ומותנית בהרשמה מראש באתר המתנ"ס

ויש לנו זוכים

בהגרלה -

התוצאות נמצאות

באתר ובפייסבוק!

מה אתם יודעים על
 ההחלטה הכלכלית
 ?החשובה ביותר בחייכם
מגיעים מוכנים לפנסיה 
כלים לתכנון מוקדם של העתיד הפנסיוני 

יום רביעי | ו' באדר ב' | 13.3 | 18:30

מספר המקומות מוגבל!

כל הפרטים המלאים 
בשו"ת בידיעון בעמ‘ 8 ובאתר המתנ"ס

שבת שלום ומבורך, צוות המתנדבות.
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נוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

נח“לנח“ל

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

נחלWים אהובים, 
מה איתכם??

איזו שבת הייתה לנו... #בית 
חורון_נשמע לי אקורדיון!

כרגיל כולם היו עם אש בעיניים, 
היה שבת כייפית, כולם נהנו,

בפעילות במהלך השבת, הצגות 
מעניינות על שנת הבצורת וסר 

דרור...:)
תודה למשפחות המארחות 
שהיו פשוט מושלמות... אין 

מילים!!
שלישי חזרה לשגרה, נחתנו 

בווילה הכתומה.. לעוד פעילות 
מלאת חיוכים מבית נח"ל בית 

אל!
אז מה מתוכנן לנו? -- שריינו -- 
עוד חודש וחצי עוד שבת נח"ל, 

בעין גנים, פתח תקווה!
חבריםחבריםחברים.. להתעורר!! 

התרמות בראבק! בשביל 
שהנח"ל החמוד והיפה שלנו 

ימשיך להתקיים
אנחנו צריכים להתחיל רצינות 

בהתרמות! תתעדכנו.. יום חמישי 
הזה.. פרטים אצל סבג. 

אז ד"ש כתום ורציני ביותר לדידי 
הרכז היקר שלנו... שנקווה 
שיעבור כבר טסט. עוקבים 

אחרי ההתפתחויות. 
אז שבתשלום אהובים! נתראה 
בקרוואן בקצה שכונת בן יהודה.

אוהבים מלאנטלפים -- 
איתן, דידי, רבקה 
ורינה המסוכנת. 

בני עקיבאבני עקיבא אריאל בניםאריאל בנים

אריאל בנותאריאל בנות

ססניף בית אל, מה 
המצב?

פעולות - אנחנו בשיא החודש 
לכל  נושא  עם  חודש  נושא, 
אחרי  עקבו  בנפרד.  שבט 

החודש!
נושאים  עם  חודש  באמת 

איכותיים.
ממשיכים   - נוכחות  מבצע 
איזה  נראה  בואו  הכוח,  בכול 
במנחה,  השבת  יפציץ  שבט 

במפקד ובפעולות...
אז מה היה לנו בזמן האחרון...

סניף סל - ערב כדורסל סניפי 
מטורף!!! כולם שחקו ונהנו.

עם  בסימן  אירוח  שבת 
האחרונה  בשבת  ישראל- 
בית  סניף  אצלנו  התארחנו 
מלאה  שבת  היית  שמש, 
סעודות  תפילות,  עם  וגדושה 
ופעילויות... בטוחים שנהניתם! 
של  העוצמה  את  וראיתם 

תנועת אריאל ועם ישראל...
פורים  לקראת  אנחנו  עכשיו 

ומסע פסח (פרטים בהמשך).
לו"ז לשבת: 

21:00 - פעולת חב"ב.
ומפקד  לימוד   -  15:00

מדריכים.
15:30 - מנחה, מפקד ופעולות.

בצפייה לבניין אריאל, שבת 
שלום!

אסבן, לסקר וצוות תשע"ט.

סניף בית אל האהובים,
השבוע התקיים סרט בחסות שבט דורות. יישר כח עצום על הארגון!!!

בנוסף ביום שלישי קיימנו ארוחת בוקר לכל בנות בני עקיבא שבבית ספר! איזה 
כיף היה איתכם. אלופות!!

בעזרת ה' השבת באה אפרת לבדוק את הסניף לשנה הבאה, ואם נתנהג יפה היא 
גם תסגור ותהיה הקומונרית שנה הבאה!!! תקבלו אותה יפה:)

בשבוע הבא ייפתחו אירועי פורים בסניף. פרטים בהמשך!
לו"ז שבת ויקהל- שבת סנופי:

17:25 - תפילת ערב שבת     |    21:00 - פעולת חב"ב
15:45 - לימוד צוות             |     16:05 - מפקד   

17:25 - סעודת חב"ב בסניף.

מחכה לראות את כולכם בזמן עם כחול לבן!
שבת שלום! תאיר.

סניף בית אל אהובותינו!!
מה שלומכן? איך עבר השבוע?

השבוע שבט מעוז ממשיכות לעבוד במרץ רב על ההכתרה שמתקרבת אלינו בצעדי 
ענק- יום שלישי הזה זה קורה!! 

כ"ח באדר א'- הההההההההכתרה תשע"ט- כולן באות לא מפספסות!!! בהצלחה 
גדולה לשבט מעוז, אוהבות אתכן:)

ושבת הבאה- שבת רבנית:):) איזה כיף הולך להיות!
אצל  פרטים  מטורפתת!!  פורים  מסיבת  על  בראבק  עובדות  גם  נחלה  שבט 

המדריכות, תעקבו:)
כולן  השבת  יאללה  שיזכה???  השבט  מי  הכח!!  בכל  ממשיכים  מנגל-  מבצע 

מפציצות נוכחות עם כחולבן, בזמן ועם 
השתתפות מלאה במפקד!!

** חברות! חברות! חברות! מי שעוד לא שילמה- זה הזמן!! עד יום ראשון לפחות 
עוד 50 בנות מהסניף שילמו חברות!! זה חובה, לא רשות. אז למה סתם להתעכב עם 

זה?! שלמו כבר!!
ולפינת זהה את המדריכה:

~ יש לה אחיינים    ~ היא אוהבת לרקוד  ~ היא מאד אוהבת לאכול מרק עוף.
                                                 מי זאת??

לו"ז לשבת:
20:45: פעולת חב"ב

15:00: מבזק
15:30: מפקד המוני עם כחולבן!

בציפייה לבניין אריאל!! שבת שלום. צוותשעט ורעות:)

שבוע שעבר הילדים של חוג הכדורגל בנים שיחקו מול כמה 
יישובים מהאזור. הילדים מאוד נהנו.

תודה ענקית למשה ריי שדואג שהחוג יהיה תמיד 
מאתגר ומהנה.

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

? 

 

לכבוד חודש אדר חוג קראטה מתחפש!!!

רוצים לגלות למה?

אימהות, אחיות וחברות מוזמנות להצטרף אלינו ולהנות...

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

נוער אריאל בנות אהובות!
במוצ"ש איה אנחנו פותחים את המדרשה 

מוצ"ש בשעה שמונה נפגש בבית נוער לשיחה של הרב ניסים אדרי. בואו!
שבת שלום לכולם, גילת.
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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

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.

מחפש לרכוש בית בבית-אל, מאושר, חוקי ובמצב מצוין. 
עוזיאל סבתו, 0544-350507.

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

למשפחת מלדונדו יוסף ורחל להולדת הבת.

משפחת בית אל אבלה בפטירתו של חברנו
עדי איצקוביץ ז"ל

ומשתתפת באבל המשפחה.
הלוויה התקיימה במוצאי שבת, י"ח באדר א', בבית-אל.

יושבים שבעה בבית משפחת איצקוביץ, 
רחוב מי מרום 26.

משתתפים בצערה של חברתנו אילה אלאלוף
בפטירת אביה 

ר' שמואל בוטבול ז"ל
הלוויה התקיימה ביום שני כ' באדר א'.

יושבת שבעה: בבית המנוח, רחוב ים סוף 101ב', 
שכונת סנהדריה מורחבת, ירושלים.

משפחת בית אל אבלה בפטירתה של חברתנו 

רבקה כהן ז"ל

ומשתתפת באבלו של אברהם כהן ומשפחתו

הלוויה התקיימה ביום רביעי, כ"ב באדר א', 

בבית העלמין בבית אל.

יושבים שבעה: בבית משפחת כהן, רחוב פריאל 8 בית אל.

זמני תפילות: שחרית- 7:00 מנחה- 17:15 לימוד וערבית.

מחפשים דירות לשבת חתן של בננו דוד חי נ"י, בשבת 
זכור. בתודה! משפחת חסדאי, 054-6758885.
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נשים יקרות!
אני כל הזמן חושבת על כל הנשים מסביבנו שהיו שמחות 

להתחדש ואין להן את היכולת הכלכלית בשביל זה.
אני רואה כמה אתכן זה משמח כשאתן מתחדשות ואני רוצה 

לתת את ההזדמנות הזו גם להן.
כי אין כמו אשה שמחה! אישה שמחה מקרינה שמחה לבעלה 
וילדיה. אישה שמחה מוסיפה עוד אבן לבניין בית המקדש 

השלישי. אישה שמחה-מאירה את העולם.
כשותפות שלי החלטתי לאסוף מכל מי שרוצה בכל קנייה 
10 ש"ח ואני אכפיל את הסכום שייאסף ואז בר"ח ניסן נוכל 
לחלק שוברי רכישה לחנות שריגים לנשים שזקוקות לכך 

והן יוכלו גם להתחדש לחג ולשמוח!
תודה על השותפות.
בת-חן שריג. שריגים.

יריד בגדים בחינם לנשים
במצב  ונעליים  אקססוריז  ונערות,  נשים  בגדי  למסור  ניתן 
מצויין בלבד. רווית אלקובי, דרך החלוצים 35, 0587-628067.

להזכירכם, 
בית מרקחת פתוח בימי שישי לסירוגין. להלן התאריכים 
 | ב'  | 15.3, ח' באדר  בחודש מרץ: 1.3, כ"ד באדר א' 

22.3, ט"ו באדר ב'.
לקבלת  האפשרויות  אלה  סגורה,  שהמרפאה  בשעות 

מענה וטיפול:
*2700 ניתן לקבל מענה על ידי אחות בשעות שהמרפאה 

סגורה.
רופא ילדים און ליין דרך אתר הכללית מ-16-24 כל יום 

כולל שבתות וחגים
רופא עור און ליין בין השעות 20-24

טרם תל ציון כל יום 19-23
טרם פסגת זאב 16-24

מבוטחי  של  כוננית  אחות  קליין  רבקה   - שבת  כוננות 
לפנות אליה בכל בקשה  ניתן  וחגים.  הכללית בשבתות 
ושאלה סביב שבתות. כתובתה רחוב התמר 4. פלאפון: 
0502-026248.                         בברכה צוות הכללית

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

סדנת מודעות  
פתיחה בשני הקרוב כ״ז אדר א׳ (4.3.19)

בהנחיית שלומית אקוע
מנחת קבוצות מוסמכת – מרכז שפר

נותרו 2 מקומות 
  10 מפגשים - שעתיים | בשעה  20:00 |  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 

  מפגשים מרתקים עם תוכן עשיר וחוויה 

קשב וריכוז - 
פתרון באחריות

ללא תרופות
 להורדת הריטלין

אליהו 
 0522-286523
0585-000571

פסגותקליניקה לטיפול בשיטת ד"ר ליפו

כל עבודות הדפוס
שירות עד בית הלקוח

בהנהלת  יששכר לויים

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

hallevim@gmail.com

דפוס הלויים 

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

תושבי בית אל בעלי רכבים שלום! 

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

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

ארוכה, יוזמים הקמת קבוצת וואטסאפ 'גלגלי חסד' שתאגד בעלי רכבים 

שיוכלו 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
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ומה בדבר "ׁש' ָה'ֲהֵרי'"?
במסגרת האבחנות שרות אלמגור רמון הגיעה אליהן היא טבעה 

את המונח "ׁש' ָה'ֲהֵרי'", ואותה היא "הכשירה", 
שתי  לנו  והרי  בסדר,  נשמעת  שהיא  אתם,  גם  שתרגישו  כפי 

דוגמאות. אחת מהן כבר הופיעה כאן במדור: 
"אל תבטחו בנדיבים", ממליץ לנו דוד המלך ע"ה, "ש]הרי[ אין 

לו תשועה" 
יישחט"  ש]הרי[לא  קורבן,  איננו  המשתלח  ]השעיר[  "...כי 

)רמב"ן על ויקרא ט"ז, ח'(

ובכן, מה אנחנו מרוויחים מכל הדיונים האלו? מודעות 
לתפקידים שונים של סימן לשוני אחד. לא שווה?

זה,  לעניין  משלו  דוגמה  מוצא  הקוראים,  מכם,  מישהו  עוד  אם 
אשמח מאוד מאוד לפרסמו. קדימה!

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

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

השתתפתי השבוע בטיול לדרום שאורגן על ידי איילה רונד במסגרת 'המרכז הקהילתי' של בית אל.
הטיול כלל חוויות מרגשות מכל הסוגים. ביקור ביד מרדכי במוזיאון משואה לתקומה, ביקור בנתיב העשרה ומפגש 
עם אישה אמיצה ופורצת דרך שהקימה מרחב אופטימי, צבעוני ויפה על גבי חומות ההפרדה בגבול מול עזה. היא 
סיפרה על הקשיים ועל החוסן שביישוב שסופג הפגזות בלי סוף, ועל הרצון שלה לחזק את האופטימיות ושמחת 
החיים של התושבים, לעודד מבקרים להגיע ולהנגיש אזור שקודם היה אזור מפחיד ומאיים. אישה מרשימה ביותר.
אכלנו ארוחת צהריים וביקרנו בחממה לגידול תותים ושם גם קטפנו לבית קצת למזכרת ולשיתוף יתר בני המשפחה. 

וכמובן הטבע והנוף של דרום אדום. 
אשרינו שביישובינו קיימות יוזמות שכאלו לטובת קהל הוותיקים.

חוה עוזרי. 

                   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.

קוראים יקרים,

תיישר כח! יש ירידה משמעותית במספר המאחרים בהחז
רת ספרים, המשיכו כך!

יש כמה עשרות מנויים שעוד לא קיבלנו את המייל שלהם, 
נשמח לקבלו.

- השבוע נהנינו עם מלכי ב"תיאטרון סיפור". בקרוב פעם 
נוספת, עקבו אחרי הפרסומים.

בברכה,
אביגיל וצוות הספרייה.

ביום חמישי, י''ד באדר ב', 21.3 - פורים, המרכז הרפואי 
סגור.

סגור,  בית המרקחת   -  22.3 ב',  ט"ו באדר  ביום שישי, 
שאר השירותים כרגיל.

 חג פורים שמח,

צוות 'לאומית'.

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.
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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

חידת סודוקו
    גפרורים

הזיזו 3 גפרורים כך שיהיו 
לכם 2 ריבועים 

3 2 8
1 5 9 6

8 9 3
7 4 5 1

9 8 7
5 2 9

2 7 8
5 1 6 2

9 1 3

יש לכם שמחה?
מעוניינים בתמונות מגנט?

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

תמונות מגנט
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

תהליך ממוקד
ומצמיח,
בדרך

המיוחדת שלך
שרית אסולין  054-4200537  
אימון אישי ואימון לקראת חתונה 

  

איתך 
בדרך

שלך

מוזמנת ליצור
 לעצמך את החיים

            שאת רוצה!
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בקרוב

מגזין בית - אל

ליון פורים!!
ג

המגזין הקרוב יצא בע“ה לקראת

 שבת פרשת 'ויקרא'.

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.
              


