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"כל היישוב, ילדים ומבוגרים כאחד, קיבלו 
את תיקוש שלנו בחיבוק ובאהבה אין סופית" 

משפחת דימנט על הקשיים ועל החוויות שבגידול 
ילדה עם תסמונת דאון.

מתמודדים

מהנץ ועד חב"ד
כל מוקדי וזמני קריאת

המגילה ביישוב | עמוד 10
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עדשה  
מכירים ומוקירים

מוקירים את ותיקי בית אל בערב מיוחד, 
כולל הופעה של משפחת אלייב | גלריה

חג פורים שמח!חג פורים שמח!

בית אל בוחרת
עמוד 37 

הביתאלניק שיעלה לבמת איפא"ק, המתנדב שטס לברזיל והחלום של יצחק פגרו | הספסל האחורי
מדור חדש!
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תושבים יקרים שלום,

סיימנו  טובה  בשעה   .1
תשתיות  הכנת  של  פרויקט 
לתושבים  הודעות  להעברת 
ווצאפ.  דרך  ובחירום(  )בשגרה 
להוזיל  היא  הפרויקט  מטרת 
להגיב  אפשרות  תהיה  לא  עלויות. 
להודעות אלו. תושבים שאין להם 
ווצאפ ימשיכו לקבל את ההודעות 

האתר המחודש של בית אל

’מגזין בית אל' פרשת ’ויקרא‘ גיליון מס‘ 19, אדר ב‘ תשע“ט.
'מגזין בית אל' הבא ייצא בשבת פרשת 'קדושים', לקראת יום העצמאות. 

חומרים ופרסומים למגזין ניתן להעביר לכתובת המייל:
 betelnik@bet-el.muni.il עד ליום שני, ד‘ בניסן, 9.4 בשעה 12:00.

        yedion@bet-el.muni.il : חומרים לידיעון ‘צו' יש לשלוח למייל הידיעון
עד ליום שני, י“א באדר ב‘, 18.3 בשעה 12:00.

מוקד עירוני ובטחוני בית-אל:

 02-9700555             

www.bet-el.info :לאתר המועצה

דורון דהן-שוטר: 0586-663348

משטרת בנימין: 02-9706444

מוקד חירום איזורי: 1208 עריכה: עוזיאל סבתו | עיצוב: שרית אסולין | הדפסה: דפוס הלויים    

כניסת השבת: 17:12    צאת השבת: 18:24

פרשת ויקרא | ט‘ באדר ב‘ תשע“ט | 16.3.19

מגזין
 בית-אל בית-אל

מגזין

להצטרף  שמעוניין  מי   .SMS ב- 
למאגר מוזמן לשלוח מייל עם שם 

ומספר נייד ל:
batelw@bet-el.muni.il           

האתר  את  נשיק  השבוע   .2
המועצה,  של  והמשודרג  החדש 
לשימוש.  ונוח  ידידותי  זה  אתר 
שירותי  על  מידע  לקבל  ניתן 

כל  את  ולבצע  השונים  המועצה 
בידיעון,  )פרסום  התשלומים  סוגי 
בקלות,  ומים(  ארנונה  וטרינר, 

מהמחשב או מטלפון נייד.

שבת שלום ופורים שמח!

שירה ליבמן, 

מנכ"לית המועצה.

 

דקת קריאה

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

1. עו"ס לסדרי דין - 50% משרה

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

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

4. מילוי מקום עו"ס משפחה -   50% משרה 
www.bet-el.info  :פרטים מלאים באתר המועצה

מכרז 06.2019

מכרז לרכישת רכב בליסינג תפעולי

www.bet-el.info :פרטים נוספים באתר
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ניהול תקציב  יעוץ וליווי מקצועי  פיקוח בניה 
לפרטים: עמית ולירון רפאלי 054-7715555 
   |   bisrael.co.il | אתר:   amit@bisrael.co.il דוא"ל: 

בשביל שתמיד תמשיך לחייך

קח מפקח טוב 
שידע לשמור על האינטרסים שלך

 פגישות חשיבה  לסגירת תכנון סופי
 אומדן לעלויות הביצוע וסגירת תקציב

 מכרז בין 3-5 קבלנים
 מו"מ וחיסכון מול קבלנים וספקים

 הסכמי עבודה לקבלן / ספק
 יעוץ לכל מערכות הבניה

 פיקוח בשטח על כל שלבי העבודה 
 כתיבת מפרטי ביצוע בהתאם לתוכנית ביצוע

 מתן פתרונות לקבלן ולמזמין 
     תוך כדי ביצוע

 ניהול לוחות זמנים
 תיאום בין הקבלנים השונים

 אישור חשבונות קבלנים
 הנחות ברכישת חומרי גמר

 ליווי עתידי בתפעול תיקונים

השירותים הניתנים על ידינו:
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תכשיטים מעוצבים.
מיכל אסבן.

שרשרת חרוזים.
עגילים.

כלים וקישוטים 
מקרמיקה עבודת יד.

אסנת נכטילר.
ליצנים לבקבוקי יין.

כוסות וצלחות.

ציור דיוקן.
נריה ברנדר.

100 ש"ח.

קישוט לשולחן סעודת פורים
שולמית פרל.

רעיונות ליצירה עם הילדים

גביע ופמוטים כסף טהור.
אברהם כהן. 

'פיתוחי חתם'.

שזירת פרחים.
'זר הכל בשבילך'.

 ענת אשל.
סדורי פרחים החל מ-60 ש“ח.

  4betelnik@bet-el.muni.il       מגזין בית אל      פרשת ויקרא תשע”ט  |
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להזדמנות:
 02-9975550

ימים א-ה שעות 13:00 עד 22:00 בלילה

חדש! חדש! חדש!
בהמבורגר בתחנה 

הטעם הוחלף 
אצלנו מוכרים שניצלונים, טבעות בצל, 

חזה עוף, צ'יפס, נקניקיות, מוזמנים בשמחה! 
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בריאות ש היא  תמידית  מחה 

טובה,  מידה  כלומר  נפשית, 

היא  טובה  שמידה  הרמב"ם  כדברי 

כדברי  בדרכו,  הליכה  של  מצווה 

הרמב"ם: "מצווים אנו ללכת בדרכים 

אלו הבינוניים והם הדרכים הטובים 

בדרכיו".  והלכת  שנאמר:  והישרים, 

אבל האם שמחה זו היא עבודת ה'?

עבודת ה' בשמחה היא מדרגה גבוהה 

מאד של עבודת ה' שנכללת במידת 

החסידות במסילת ישרים )פרק י"ט(, 

והיא נכללת באהבת ה'. 

מצווה:  של  שמחה  מהי  שם  מוסבר 

אני  למשל,  ה'.  את  לעבוד  שמחה 

מנחה  להתפלל  שהתאמצתי  שמח 

בכוונה. או אני שמח שהלכתי לביקור 

חולים או לניחום אבלים. אמנם אלו 

אבל  כשלעצמם,  עצובים  מעמדים 

אני  לכן  חסד  של  גדולה  מצווה  הם 

שמח שקיימתיה. או אני חייל שוכב 

אני  אך  נעים,  לא  כלל  זה  במארב. 

של  גדולה  מצווה  שעשיתי  שמח 

הצלת העם והארץ וקידוש השם. או 

אני שמח ששטפתי כלים או הלכתי 

ובכלל  בני משפחתי.  למען  למכולת 

כדי  לעבודה,  הולך  שאני  שמח  אני 

להתפרנס בכבוד, ולכלכל אלו שאני 

אחראי עליהם. 
_____________
צורך  מרגיש  אדם  אם 
בשעת  ולנגן  לרקוד 
לו  שאין  סימן  תפילה, 
ואינו  מצווה  של  שמחה 
נהנה מעצם עשיית רצון ה'     

______________

ואת  החתן  את  לשמח  כדי  לרקוד 

לרקוד  מצווה.  של  שמחה  זו  הכלה 

שמחת  זו  נוכחים,  לא  הם  כאשר 

עצמנו. כמובן זה מותר, אך אדם לא 

צריך לחשוב רק על עצמנו. 

אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה 

כיצד  כן,  אם  ל(.  )שבת  מצווה  של 

נבואות  אותן  הנביא  ירמיהו  ניבא 

אחוז  היה  הרי  חורבן?  של  קשות 

כן  אם  רגעים,  באותם  נורא  בעצב 

כיצד שרתה עליו שכינה? ודאי היה 

בוכה על החורבן אבל שמח שמקיים 

מצוות ה' לנבא אותם דברים. 

כיצד ראה אברהם אבינו ברוח הקודש 

את הענן קשור על ההר )רש"י בראשית 

כ"ב ד'. עולת ראיה א' פז(. מכאן אתה 

למד שהיה שמח לקיים מצוות ה'. 

ולנגן  לרקוד  צורך  מרגיש  אדם  אם 

בשעת תפילה, סימן שאין לו שמחה 

של מצווה ואינו נהנה מעצם עשיית 

מצווה,  של  שמחה  זו  אין  ה'.  רצון 

אין זו עבודת ה' בשמחה. עבודת ה' 

ה'  את  לעבוד  שמחה  היא  בשמחה 

ולקיים מצוותיו )רמב"ם סוף הלכות 

סוכה ולולב. מגיד משנה שם(. 

עבודת ה' בשמחה 

"

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

למשפחת עמרם( שכונת גינות בית אל: 

הרב  עם  חכמה'  ב'ראשית   20:30 בשעה  שני  בימי   *

אביהו שוורץ. 

* מידי שבת תהלים לילדים בשעה 13:55 עם פרסים 

מיוחדים. לפרטים: 0522-286523. ברוכים הבאים!

שיעור בפרשת שבוע לנשים בשעה 12:40 בבית אורלי יפרח, 

שביל תרשיש 4, לעילוי נשמת אימּה - מרים בת חביבה.

בבית  ז"ל  בשמת  נשמת  לעילוי  בשבת  לנשים  שיעור 

רווה.  זיו  הרב  מאת   ,16:00 בשעה  ספרא  משפחת 

אמירת תהילים לע"נ בשעה 15:50.

משפחת  בבית   16:00 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 

מינה צור, שכונת דוד.

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

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

חיים'. מוסרת השיעור: ענת גרינוולד. 

אמירת בקשות בנוסח יהודי מרוקו תתקיים בליל שבת 
בשעה  בנים  ראו  הכנסת  בבית  'ויקרא',  פרשת  זכור, 

20:30. הציבור מוזמן.

 Guest Rabbi Ephraim Sprecher, Dean of
 Students of  the Diaspora Yeshiva, will give the
 English Shabbat Shiur this coming Shabbat
 Parashat  Zachor at 3:45 at the Nitzanit Shul.
 Rabbi Ephraim Sprecher's topic: 'Why is G-d
MIA in the Megillah'.
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תוכנית אירוח בשבת 
 מועמדי רבנות בית אל

הציבור מוזמן להשתתף. 
אירועי השבת בשיתוף עם מחלקת דת במועצה.

תושבי היישוב יוכלו להביע דעתם ולמסור מידע לחברי הועדה לאחר השבת, ובמשך 
דרך  בקישור  המועצה,  אתר  של  הבית  בדף  הפנייה  אינטרנטי.  בשאלון  השבוע,  כל 

ברקוד לכל מועמד: 

  
 

או בכתובת המייל של הועדה: rabanut.betel@gmail.com בציון שמם ומספר טלפון 
להתקשרות חוזרת. המידע וחוות הדעת יהיו רק לעיני חברי הוועדה בלבד.

בשבתות הבאות יתארחו הרבנים המועמדים: הרב הלל מרצבך (פרשת צו) והרב אחיה 
אמיתי (פרשת שמיני). ויהי רצון שתשרה ברכה במעשי ידינו ויהי נועם ה' עלינו. 

שבת שלום ופורים שמח!
הועדה לאיתור ולבחירת רב לבית אל.

לציבור התושבים בבית אל רבתי,
בארבע השבתות בחודש אדר ב', מתארחים ביישובנו המועמדים לכהונת רבנות בבית אל, 
על פי החלטת ועדת האיתור. הציבור הרחב מוזמן לקבל את פני הרבנים, לכבדם ולבוא 

לשמוע שיעורים ושיחות שיינתנו על ידם בבתי הכנסת ובאולם התרבות. 

בשבת הקרובה , פרשת ויקרא - זכור, ט' באדר ב'

 נקבל את פני הרב יהודה דנה שליט"א.

תוכנית השיעורים והשיחות תפורסם לציבור בנפרד בלוחות המודעות ובבתי הכנסת לקראת שבת.

הרב יהודה דנה בן 50 יליד חיפה נשוי למיכל ולהם תשעה ילדים, תושב היישוב מזה 27 
שנים. בוגר ישיבת "מרכז הרב" והישיבה הגבוהה בבית אל.
קיבל סמיכה וכושר לשמש "כרב עיר" מהרבנות הראשית.

ובתפקידו האחרון שימש כמג"ד מילואים בדרגת סגן אלוף.  שירת בצה"ל שירות מלא 
מנהל מחלקת ביטחון במ"מ בית אל.

בתחום  וסטודנטים  חיילים  בפני  מרצה  אל.  בבית  צבאית  הקדם  במכינה  כר"מ  שימש 
"תודעה יהודית". מעביר שיעורים קבועים לגברים, לנשים ולנוער ביישוב.
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"

ביקור מזכיר הממשלה
ברוורמן,  צחי  הממשלה,  מזכיר 

לסיור  הגיעו   ,u פרץ  רונן  וסגנו, 

במפעל  סיור  להם  ערכנו  בבית-אל. 

התפילין ובאתר חלום יעקב ובהמשך 

עבודות  תחילת  את  בפניהם  הצגנו 

יחידות הדיור. כמו   300 ל-  הפיתוח 

בסיס  בפינוי  סיוע  ביקשנו מהם  כן, 

להבנות  מתוכננות  שעליו  חטמ"ר 

הבטיחו  והם  נוספות  יח"ד   350

להם  הודינו  יכולתם.  ככל  לסייע 

 300 בשיווק  הרבים  מאמציהם  על 

רבה  הצלחה  שנחלו  בבית-אל  יח"ד 

הסיוע  ועל  החם  הקשר  על  וכן 

לאורך כל הדרך. בסיום הסיור אמר 

את  לראות  שמח  הוא  כי  ברוורמן 

מימוש מדיניותו של ראש הממשלה 

היהודית  ההתיישבות  לפיתוח 

את  היום  "ראינו  ושומרון:  ביהודה 

השכונה  לבניית  העבודות  תחילת 

אחרי  לראשונה  בבית-אל,  החדשה 

יח"ד   300 הכוללת  ארוכות,  שנים 

ימשיך  הממשלה  ראש  חדשות. 

ההתיישבות  את  לקדם  במדיניות 

מקום  ובכל  בבית-אל  היהודית 

ביהודה ושומרון".

גמ"ח תחפושות 
גמ"ח  התקיים  שעבר  בשבוע 

רוב  כי  נראה  הגדול,  התחפושות 

הגמ"ח  את  פוקדים  היישוב  תושבי 

שמתחדש  הגדול  מהמבחר  ונהנים 

מידי שנה. 

 _____________
"ראינו  הממשלה:  מזכיר 
היום את תחילת העבודות 
החדשה  השכונה  לבניית 
אחרי  לראשונה  אל,  בבית 
הכוללת  ארוכות,  שנים 

300 יח"ד חדשות"
_____________

ברוכות  יוזמות  בהרבה  התברכנו 

למען הקהילה, אך אין ספק כי זוהי 

מלבד  המובילות,  מהיוזמות  אחת 

הפרויקט  משפחות,  למאות  הסיוע 

הקהילתיות  תחושת  את  מחזק  גם 

את  לראות  מדהים  היישובית. 

והמדהים  הענק  המפעל  התפתחות 

וכיום  קטנה,  כיוזמה  שהחל  הזה 

כח  יישר  אנשים.  להרבה  מסייע 

גדול לנויה רוזנטל על ניהול הגמ"ח, 

ולכל  רבות  שמסייע  למתנ"ס 

 .v המתנדבות

חינוך 
השבוע חילקנו לצוותי החינוך המיוחד 

אייפדים עם תוכנות מותאמות, שישפרו 

ושיעזרו למורים להעניק לילדי החינוך 

המיוחד יכולות נוספות שיקדמו אותם. 

עם  פעולה  בשיתוף  נרכשו  האייפדים 

קרן אתנה, הסתדרות המורים, בנק מסד 

וקרן תד אריסון והמועצה. כיבדו אותנו 

בנוכחותם וברכו את המורים הנהדרים 

קרן אתנה,  נשיא   - ארי  בן  אורי  שלנו, 

אפרים  הקרן,  מנכ"לית   - תמיר  דפנה 

גרינפלד - נציג הסתדרות המורים ויעל 

אנו שמחים  - מנהלת המתי"א.  שוורץ 

המיוחד  החינוך  צוותי  של  בשמחתם 

.wהאהובים שלנו והתלמידים היקרים

ספורט
ברכות חמות לבית ספר בנות ובית-ספר 

האתלטיקה  בתחרות  הזכייה  על  בנים 

בה  ה'-ו',  לכיתות  בנימין  מחוז  של 

השתתפו 16 בתי-ספר. 

מדליות   11 ב-  זכה  בנות  ספר  בית 

ובגביע במקום הראשון - שנה רביעית 

 !x ברציפות

מדליות. בארבע  זכה  בנים   בית-ספר 

ישר כח! עלו והצליחו!

בברכת שבת שלום  ופורים שמח!

שי אלון, ראש המועצה.

jk
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ביקור האלוף נדב פדן, מפקד פיקוד מרכז ביקור יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת
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מתחדשים אתכם 

בקולקציית אביב לכל המשפחה!

תכשיטי מעצבות 
"הדס תכשיטים יפים"
"כליל", "רחל שורק"

מגוון משחקי
 "FoxMind" 
ופליימוביל

כלים ומתנות 
לעיצוב הבית

 הנחות לוועדי עובדים

מתנה בקניה
ב- 500 ש"ח

שעות פתיחה: 
א'-ה': 10:00-13:00 | 16:00-19:00 | ו': 10:00-14:00 | מוצ"ש: 20:30-22:30

שעות פתיחה מורחבות לקראת החג!

052-7710586 , 02-9973904
מבנה התעשיה בכניסה לישוב בית אל.

כרטיס 
מועדון
מפנק

קולקציית החג 
של ”אצל הלל" 
לילדות, נערות 

ונשים
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שיעור לנשים על מגילת אסתר
מפי הרב שמעון קליין

 ביום שני בשעה 18:45-19:45
בבית כנסת ניצנית. 

סעודת פורים כיד המלך 
 ביום הפורים

מיד לאחר התפילה בנץ של מניין ברסלב. 
הסעודה מתקיימת במדרש אליהו למטה. 

קייטרינג בשרי. 
הרשמה מראש אצל משה בן זוהר:  0529-201780.

קריאת זכור לנשים
ברסלב   6:30

מניין צעירים (בית ספר בנים)   8:45
אברהם אוהבי, ניצנית, הישיבה הגבוהה, משכנות בית אל   9:15

מדרש אליהו למעלה, ברסלב   9:45
אוהל חיים   9:50

אברהם אוהבי, ניצנית, חב"ד   10:30
עוד יוסף חי, הישיבה הגבוהה (ביהמ"ד הישן)   12:40

אוהל חיים   12:55
13:20  אברהם אוהבי, מרכזי א'

ליל פורים - ערבית וקריאת מגילה 
עוד יוסף חי, ראו בנים מדרש אליהו- למעלה  18:00

אברהם אוהבי, מרכזי א', ניצנית, הישיבה הגבוהה,    18:10
             היכל גבריאל, מעלות אמיתי, ברסלב, משכנות בית אל, 

             אוהל חיים, מניין תימני ב'
מניין צעירים, תפארת שושנה, מניין חב"ד  18:15

ניצנית, בית משפחת בקוש- רח' מעגלי הראי"ה 21  20:30

קריאת מגילה לנשים
תפארת שושנה, ישיבה גבוהה (בניין ישן)  20:00

אברהם אוהבי, מרכזי א', ניצנית משכנות בית אל  20:30
אברהם אוהבי   22:30

יום פורים - ערבית וקריאת מגילה 
ברסלב, היכל גבריאל, אוהל חיים נץ 

אברהם אוהבי (אולם), מרכזי א', משכנות בית אל  6:00
עוד יוסף חי  6:20

אברהם אוהבי (ספריה)  6:30
אברהם אוהבי, מרכזי א', מניין תימני ב'  7:00

עוד יוסף חי  7:20
אברהם אוהבי (אולם), ראו בנים, היכל גבריאל, ניצנית,   7:30

             משכנות בית אל, מעלות אמיתי, מניין צעירים, מדרש 
             אליהו למעלה

אברהם אוהבי (ספריה), ישיבה גבוהה  8:00
תפארת שושנה  8:15

עוד יוסף חי  8:30
מניין חב"ד   9:00

קריאת מגילה לנשים
אוהל חיים  8:00

מרכזי א'  9:00
אברהם אוהבי, ניצנית, משכנות בית אל  9:30

ישיבה גבוהה (בניין ישן)  10:30
בני צבי  11:00

   בית משפ' בקוש- רח' מעגלי הראי"ה 21

אברהם אוהבי: 12:15
היכל גבריאל: 12:00

תפארת שושנה: 12:00

תרומות למפעל אבות ובנים יתקבלו בברכה

עמלים  אנו  החורף  בחודשי 
בתחזוקת המקוואות, חימום, ומילוי 

 .u אוצרות מי הגשמים

עמלים  ואנו  בעיצומו,  אדר  חודש 
מצורף  פורים.  לכבוד  פעילות  על 
זמני קריאת מגילה בבתי  ריכוז  דף 

הכנסת ביישוב.

יועברו שיעורים בנושא  כמידי שנה 
ואבות  מודעה(  )ראו  אסתר  מגילת 
מיוחדת,  באווירה  המסורתי,  ובנים 
.v עם תחפושות של האבות והבנים

סוד"  יצא  יין  "נכנס  כי  בתפילה 
ונזכה לאורות תורה מיוחדים לכבוד 

חג הפורים.

יקוים בנו במהרה "ונהפוך הוא אשר 
בשונאיהם...  המה  היהודים  ישלטו 
מתוך  יעברו  לא  הפורים  וימי 

היהודים". 

דוד נזרי, 

מנהל מחלקת דת.

jk
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 כל היהודים
לך כנוס את 

למלווה מלכה
בניגוני ופיוטי פורים

מוצאי שבת קודש פרשת ויקרא - זכור, ט' באדר ב' התשע"ט
בשעה 20:30 באולם גיל הזהב

הנחיה ושירה עוזיאל סבתו
בהשתתפות תזמורת "אבני המקום" 

יהונתן יעקובי – כינור, ישראל צבי בראור – קלידים, אסף רייס – קלרינט

גבאי בתי הכנסת היכל גבריאל ובית הכנסת המרכזי

              

בית הכנסת המרכזי ובית הכנסת היכל גבריאל
מזמינים את תושבי הישוב, ציבור המתפללים וחברי הקהילות

* יוגש כיבוד קל

 אגודה שיתופית בית אל | מתנ"ס בית אל | מועצה מקומית בית אל – מחלקת דת

נקודה טובה

ליד המטווחים - שעות פתיחה 13:30-22:30 מוצ״ש 20:30-24:00
למשלוחים הביתה - 052-7220458

 חומוס-טרי טחון במקום בתוספת:
 טחינה , גרגירים,פטריות בצל,ביצה קשה

שקשוקה- מעגבניות טריות,
פיקנטי מוגש עם חומוס בצד

פסטה-פטוצ׳יני ברוטבי שמנת אמיתיים:
שמנת, רוזה, פטריות טריות

קרפ- תוספות שוקולדים, 
בננות קצפת וגלידה

שוקו/נס חם או קר 
סלט בתוספת גלידה ו/או קצפת

ובקרוב מאפים

יש לאן לצאת!
יש מקום, יש אוירה ויש אוכל ברמה גבוהה!

 וופל-מוגש עם מבחר תוספות
 וקצפת וגלידה
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1. בשיתוף עם המתנ"ס והצהרונים 

חגגנו את יום המורה והגננת, בערב 

ביישוב:  הרך  הגיל  צוותי  לכל 

גנים  מנהלות  גננות,  סייעות, 

 .uועובדות צהרונים

בשאטל,  ומי  ברגל  מי  היישוב,  גני   .2

 .v יצאו לנטיעות בארטיס בט"ו בשבט

יריד צדקה לזכר  'חצ"ב' ערך  גן   .3

הרב והרבנית נריה, דמויות המופת 

מהיריד  ההכנסות  השנה.  בחמ"ד 

 .wעברו לגמ"ח התחפושות

ו'צבעוני' היו  'סביון'  4. ילדי הגנים 

לצאת  השנה  חביבים  האחרונים 

לטיול במוזיאון ישראל. הם נחשפו 

בבית  וביקרו  יודאיקה  לפריטי 

.x כנסת עתיק

הורים לילדי הגנים:

ביום שלישי, יום התחפושות, הלימודים 

12:00. הצהרונים  בגנים יסתיימו בשעה 

ביום זה יפעלו עד לשעה 14:00.

חופשת פורים בימי רביעי, חמישי ושישי. 

חזרה ללימודים ביום ראשון, י"ז באדר, 24.3. 

שבת שלום וחג שמח!

ליאת טדגי, רכזת הגיל הרך.

jk
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בית ספר בנות 
ספורט

האתלטיקה  לנבחרת  ברכות 
בתחרות  זכייה  על  ה'-ו'  מכיתות 
ב-11  זכו  הבנות  בנימין.  מחוז  של 
 3 2 כסף,  )6 זהב,  מדליות אישיות! 
ארד( ובגביע במקום הראשון, מתוך 

16 בתי-ספר שהתתחרו מבנימין!
ספורטיבית  תחרות  על  הכבוד  כל 

u !ועל הישגים מרשימים
הפרגון  על  ליאורה  למנהלת  תודה 
ועל התמיכה בספורט לאורך השנה.

עירית בן ישר בשם משפחת בית 
ספר בנות. 

 בית ספר בנים - הרמב"ם היומי

מידי בוקר, מיד עם סיום התפילה, 
תלמידים  קבוצת  מתכנסת 
של  בחבורה  ללימוד  מהחטיבה, 

 .v הרמב"ם היומי

הביא  ובשמחה  בקביעות  הלימוד 
עמו תוצאה נכבדה - ברכות שלוחות 
מרגלית,  איתן  היקר,  לתלמידינו 
מחוז  מטעם  הארצי  לחידון  שעלה 

ירושלים. 

רבה!  הצלחה  לו  מאחלים  אנו 
ושיזכה להגדיל תורה ולהאדירה!

יום שיר בחטיבה 
כמידי שנה, גם השנה בט"ו בשבט, 
לאדמת  בחיבור  שיא  יום  קיימנו 
תלמידי  ובהפעלת  בשיתוף  הארץ 

המכינה הקדם צבאית ביישוב. 

ספורטיבית  הייתה  הפעילות 
צבאי  אופי  בעלת  וחווייתית, 
 odt תחנות  שכללה:  לתלמידים, 
אלונקות,  מסע  מגע,  קרב  שונות, 

!wהרבה כיף ושיתוף פעולה

צבאית  הקדם  המכינה  לצוות  תודה 
המסור על הפעילות הערכית והמהנה. 

j

l k

אבי טובי

 וצוות החטיבה בבית הספר בנים.
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דבר ראש המחלקה:
במהלך חודשי החורף אנו עוסקים 
תעבורתי,  וחינוך  הסברה  בנושא 
בדגש על הולכי רגל, חציה בטוחה, 
ונהיגת חורף. מצורפות תמונות על 

מקצת פעילות מטה הבטיחות.

בטיחות  מטה  ישיבת  התקיימה 
נציג  המועצה,  ראש  בהשתתפות 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 
המטפלים  המועצה  גורמי  וכל 

.u בתשתיות ובחינוך תעבורתי

במוסדות  זה"ב  לרכזי  תודה 
וכן  המסורה,  העבודה  על  החינוך 
הוקרתינו למתנדבות בגנים: אסתר 
גמלאים  טמיר.  וחגית  שקלנובסקי 
להיות  המעוניינים  תושבים  או 
פנו  נא  תעבורתי,  בחינוך  שותפים 

אלי בטלפון: 02-9700518.

בברכת חורף גשום ובטוח בדרכים,

דוד נזרי,

ראש מטה בטיחות בדרכים.

פעילות בגנים
לפני  נוסדה  "אור–ירוק"  עמותת 
שנים רבות כדי להפיץ בגני הילדים 
זהירות   – נושא  את  הספר  ובתי 
על  נעשית  הפעילות  רוב  בדרכים. 
לשוחח  כדי  שבאים  מתנדבים,  ידי 
זה.  חשוב  נושא  על  הילדים  עם 
מסרים  לילדים  להעביר  המטרה 
בהתאם  להם,  הנוגעים  וכללים 
באמצעות  נעשית  העבודה  לגיל. 
קיר  שירים,  סיפורים,  שיחות, 
"אור  עמותת  ומשחקים.   v פעיל 

ירוק" מספקת למתנדבים, חוברות, 
אפשר  שבעזרתם  ובובות,  קלטות, 
להעביר את המידע בצורה מעניינת. 
הפניה  לצביעה,  ציורים  גם  יש 
בעבר  נוסו  יצירה, שכבר  לרעיונות 
שמעבירים  מטיילת  חוברת  וכן 
קשר  ליצור  כדי  בגן  משפחה  לכל 

ומודעות עם ההורים.

כבר  מתנדבות  ואני,  טמיר  חגית 
בנושא  בגנים בבית אל,  כמה שנים 
– "אור  עמותת  מטעם  בגן  זה"ב 
בגן  מתנדבת  טמיר  חגית  ירוק". 
"צבעוני"  בגן  אני מתנדבת   w חצב 
עם  לגן  מגיעה  אני  שבוע  בכל   .x
סיפור, קלטת ועוד הנוגעים בנושאי 
ה"זה"ב" . יש בגן בובה ושמה- ללה 
y. למה ללה? תשאלו את הילדים!

להלן תגובה מההורים:

אין ספק שהילדים הפנימו נושא חשוב 
הזה, ויקחו עימם כלים ומגוון כללים 
לנו  איפשר  בגן  הלימוד  החיים.  לכל 
לקיים גם שיח ביתי בנושא הזהירות 
ולשפר על  כך לתקן  ומתוך  בדרכים, 

פי ההערות של הילדים.

זו המטרה החשובה- הפנמת הנושא 
והשיח בבית.

אני פונה כאן לכל המבוגרים ביישוב 
ולגננות – בואו להתנדב לנושא זה"ב 
בגן לילדים. אני מוכנה להעניק לכם 
מניסיוני - וגם לקשר אתכם ל"אור 
המון  תקבלו  תחששו.  אל  ירוק". 

חומר ומידע. 

גן  ילדי  עם  היא  שלי  הפעילות 

לבנה  היא  בגן-  הגננת   – צבעוני 
הסייעות  ובזכות  שבזכותה  דרהם 
והחומר הרב המגיע מעמותת  בגן- 
"אור ירוק" ופריטים שניתנו מטעם 
לתת  יכולה  אני   - שלנו  המועצה 

לילדים את כל הפעילות המגוונת.

אסתר שקלנובסקי

פעילות בישיבת בני צבי
במסגרת פעילות הזה"ב בישיבת בני 
צבי התארח בישיבה אורי צחי, מרצה 
התעבורתי.  בתחום  ומוכשר  בכיר 
אורי משמש גם כיועץ שר התחבורה 
והוא זה שהגה את תוכנית הנקודות 
שיחתו  בדרכים.  הזהירות  להגברת 
הייתה מרתקת ונגעה בתחום הסחות 
בימינו  כך  כל  המשמעותי  הדעת, 
בחגורת  השימוש  בחשיבות  וכן 

הבטיחות. 

התלמידים  את  שיתף  אורי 
הסרטן  מחלת  עם  בהתמודדותו 
ואת השליחות שהוא רואה בעיסוק 
נגעה  השיחה   .zחיים בהצלת 
מאוד בתלמידים והם הפיקו ממנה 

תועלת מרובה.

בחשיבות  לעיסוק  כהמשך 
הבטיחות,  חגורת  של  ובתועלת 
הסברה  העורכת  חברה  הוזמנה 
מכן  ולאחר  זה  בתחום  עיונית 
באפקטיביות  חווייתית  התנסות 
מתהפך.  רכב  באמצעות  החגורה 
הניסוי  מן  כמובן  נהנו  התלמידים 

והחוויה וגם מן הלמידה.

הרב עזרא כהן.

n

m

o



  14betelnik@bet-el.muni.il       מגזין בית אל      פרשת ויקרא תשע”ט  |

איזה כוחות גיליתם במשפחה?
"קיבלנו את תיקוש כמתנה, עם הטוב 
מאוד  ילדה  היא  תיקוש  הקושי.  ועם 
מאוד  הטוב,  הכרת  לה  יש  חמה. 
על  חיוך  עם  תמיד  מפרגנת,  אוהבת, 
כל  על  שמחה  תמיד  משרה  הפנים. 

הסובבים אותה.
האחים שלה ואחותה תמיד התגאו בה, 
השוויצו בה. ובתקופה שיצאו לדייטים, 

דיברו עליה כבר בדייט הראשון.
מידת  היא  מה  למדנו  מתיקוש 
השונה.  וקבלת  נתינה  החסד, 
דבריהם,  לפי  ילדינו,  של  אישיותם 
הילדים  כל  בזכותה.  הרבה  עוצבה 
בנימין  בלב  לחיים,  בקו  התנדבו 

ובחינוך מיוחד.
סיפור קצר עם הרבה מוסר השכל 

שלמדנו מתיקוש:
בת ארבע עשרה  הייתה  כשתיקוש 
היא נסעה עם הסייעת שלה לתחנה 
לשירותים.  שם  ונכנסה  המרכזית 
היא  יצאה מהשירותים  כשהסייעת 
מחבקת  הניקיון  עובדת  את  ראתה 
'מה  ולשאלתה  ובוכה,  תיקוש  את 
'אני  הניקיון:  עובדת  ענתה  קרה'? 
יום  וכל  זמן  המון  כאן  עובדת 
אנשים,  מאות  לשירותים  נכנסים 
אלי  ניגש  שמישהו  ראשונה  ופעם 

אומר לי תודה ומחבק אותי'.
מאוד  תיקוש  אצל  הטוב  הכרת 

גדולה ולמדנו ממנה המון.
בטיפול  יומי  יום  קושי  כמובן שיש 
העתיד,  על  מחשבות  והמון  הפיזי 
את  שנעשה  סופיות  אין  ותפילות 

הטוב ביותר עבורה".

איזה כוחות גיליתם בקהילה?
כמו  קהילה  בעולם,  כזה  דבר  "אין 
שהסכמנו  סיבה  יש  אם  בית-אל. 
לקהילה  להודות  כדי  זה  להיחשף 
מרגע  תיקוש  ואת  אותנו  שמלווה 

שנולדה.
לצוות המרפאה המדהים, למחלקת 
החינוך  ולמערכות  הרווחה, 
לגיל  עד  בהן  השתלבה  שתיקוש 
השנים  בשמונה  עשרה.  שש 
הספר  בבית  למדה  שתיקוש 
אליה  נקשרו  הכיתה  בנות  ביישוב, 

עוד  אותה  ללוות  והמשיכו  מאוד 
שנים רבות בשבתות ובחופשים. גם 
אליה  מגיעות  היישוב  בנות  כיום, 
השבוע  במשך  בהתנדבות 
והשבתות, ומשמחות אותה ואותנו. 
לפעמים אני הולכת עם תיקוש יחד 
ביישוב, ובאות כל מיני בנות ונשים: 
מחבקות  שלומך?'  מה  'תיקוש, 
ומתעניינות. ואני שואלת: מי אתן? 
מכירים  אנשים  שהרבה  מסתבר, 

את תיקוש שלנו.
ומבוגרים  ילדים  שלנו  היישוב  כל 
בחיבוק  תיקוש  את  קיבלו  כאחד 

ובאהבה אין סופית".

מסר שתרצו להעביר?
הזמן  כל  מדהים.  יישוב  לנו  "יש 
לכל  להודות  נוכל  איך  חשבנו 
האנשים שליוו ותמכו ותומכים בנו 
שמחים  ואנו  השנים,  לאורך 
להכיר  ההזדמנות  לנו  שניתנה 
ולו במעט לקהילה התומכת  טובה 

שלנו, שאין כמוה בעולם".

לידיעתכם למיצוי זכויות ומענה 
פרטני – עו"ס שיקום, עינת נווה: 

 9415005
.einatn@bet-el.muni.il :מייל
לפעילות קהילתית - משפחה 
מיוחדת? רוצים להיות חלק 

מקבוצת פעילים קהילתית שפועלת 
לקידום מענים כאן בבית-אל? 

צרו קשר עם עינת או עם אפרת 
רבינוביץ, עו"ס קהילה: 9415016 | 
oskehila@bet-el.muni.il :מייל

מה בדרך כלל עולה לנו בראש 
לשמע המילים: "צרכים מיוחדים"? 
בבית אל מתגוררות כ- 50 משפחות 

'מיוחדות'. לכבוד פורים בחרנו 
לעשות 'ונהפוך הוא' לסטיגמות 
ולתפיסות שאופפות את עולם 

הצרכים המיוחדים, להכיר מקרוב 
ולפתוח חלון לחייהן של משפחות 
עם לב גדול והתמודדות מלאת 

השראה. 
------

משפחת דימנט
בחברת  רכש  איש  ישראל,   - אבא 

הייטק.
אימא - עדנה, גננת.

שלום- נשוי + 3, איש הייטק.
ינון- נשוי + 2 רכז בכפר הנוער נווה 

עמיאל.
דוד חי- נשוי 1+ מהנדס בניין.

תסמונת  עם   .26 בת   - תקווה-רות 
דאון ברמה בינונית.

לומדת  היישוב,  לבן  נשואה  איילה- 
סיעוד בשערי צדק.

ההתמודדות המשפחתית:
פגית,  נולדה  (תיקוש)  "תקווה-רות 
במעי.  ובעיה  בלב,  רציני  מום  עם 
כבר כשהייתה בת יומיים עברה את 
שנה  גיל  ועד  הראשון,  הניתוח 
הייתה מאושפזת לסירוגין. עד גיל 3 

הייתה מאוד חולה.
במרכז  עובדת  תיקוש  כיום 
בירושלים,  שיח  בעלי  תעסוקתי 
בסביבות  הביתה  יום  כל  וחוזרת 

השעה ארבע.
של  מציאות  לתוך  נולדה  תיקוש 
הבינו  שלא  קטנים,  אחים  שלושה 
דאון,  תסמונת  של  המשמעות  את 
טבעי  כחלק  אתה  וגדלו 

מהמשפחה".

ונהפוך הוא
משנים תודעה וסטיגמות

המחלקה לשירותים חברתיים
רינה אידו

נעים להכיר 
מתמודדים
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ותיקים בקהילה
אז מה היה לנו?

חודש שבט

האירוע השנתי החגיגי מטעם עמותת 

ותיקים בקהילהu - בנימין ובית אל 
מחברת.  ישראלית  תרבות  בנושא 
ושרנו  מרתקת  מהרצאה  נהנינו 
יחד עם להקת טרנזיסטור את שירי 

אריק איינשטיין.

סיפורו   – שיוביץ  מיכל  עם  הרצאה 
המופלא של גטו טרזינשטאט.

חגגנו את ט"ו בשבט בשירה בצוותא 

שירי  שרנו   .v רז  אפרת  עם  יחד 
ארץ ישראל היפה וסיפרנו בשבחה 

ונהנינו מפירותיה.

פרויקט הקשר הרב דורי w יצא לדרך 
בשיתוף   – אומר  יביע  לדור  דור   -
את  התחלנו  בנים  הספר  בית  עם 
הפרויקט, שבו שותפים התלמידים 

ואזרחים ותיקים. 

מפי  הרצאה   – זהב  שוות  זכויות 
מיצוי  בנושא  'סגולה'  יחידת  נציגת 
סיעוד,  חוק  חולים,  בבתי  זכויות 
העסקת  סיעוד,  בחוק  הרפורמה 
עובד זר ועוד. חולקו חוברות מידע.

הרצאה מפי שליחת חב"ד בקטמנדו 

עוצמתית  שיחה   x ליפשיץ  חני 
של  מסע  על  השראה  ומעוררת 

שליחות חיים.

למסע  יצאנו   – החרדי  הבגדים  ארון 
הלבוש  עולם  עם  מרתק  הכרות 
החרדי בהנחיה של האמנית ציפורה 

נוסבוים.

חודש אדר א'

הרצאה  גוריון?  בן  דוד  היה  מי 
מרתקת על חייו של בן גוריון.

במחזה  צפינו   - לאתמול  געגועיי 
רגיש ועדין המגולל את סיפורן של 

מחלה  של  בצילה  שחיו  וביתה  אם 
דמנטית חשוכת מרפא.

הרצאה   -  yהיהודית בליטא  החיים 
החיים  על  סלע  עקיבא  מפי 
היהודיים בליטא בתרבות היהודית 
בליווי  היום  ועד  המלחמה  מלפני 

סרט מיוחד על ליטא היהודית. 

- שמחה  ב'  מסיבת ראש חודש אדר 
דפנה  עם  השמים  לב  עד  מרוממת 

חסדאי.

הרצאה עם בני וורצמן – חברנו, תושב 
בית-אל לשעבר, ששיתף על המסע 

של מתמודדי נפש ומשפחותיהם.

ומה יהיה לנו?
חודש אדר ב'

מסיבת ליל פורים לוותיקים באווירה 
בתאריך  ושמחה  ססגונית  פורימית 
 ,19:30 בשעה   ,20.3 ב',  באדר  י"ג 

במועדון 'גיל הזהב'.

ומה בתכנית? 

צום  לשבירת   – חגיגית  ארוחה 
תענית אסתר )פרווה(.

תכנית - הפתעה.

י'  ראשון,  ליום  עד  חובה  הרשמה 
באדר ב', 17.3.

הכניסה ללא תשלום!

מפי  הרצאה   - מצרים  יציאת  סוד 
הרב אבי גיסר ביום ראשון, י"ז באדר 
ב', 24.3, בשעה 19:15 במועדון גיל 

הזהב. עלות: 15 ₪.

שלכם,

אסנת שמח, עו"ס אזרחים ותיקים | 
אילה כהן וטילי צברי. 

jkl

mn

פרויקט 'ביקורים של שמחה' 
לעילוי נשמת עמי שגב ז"ל 

יוצא במבצע 
משלוחי מנות

 לוותיקים בקהילה.

פורים הוא הזדמנות טובה 
לפגוש את הוותיקים היקרים 

ולהכיר להם טובה 
על בית-אל שלנו.

כל מי שמעוניין להצטרף 
לפרויקט זה מוזמן ליצור 

עמנו קשר:
אסתר שגב, 0547-535080  
אסנת שמח, עו"ס אזרחים 

ותיקים 02-5434351.

משלוח מנות איש לרעהו

ועדת היגוי
המחלקה לשירותים חברתיים מזמינה 

אתכם להצטרף לוועדת היגוי אשר תייצג 
את צורכי כלל הוותיקים.

המטרה: לתת מענים לצרכיהם של 
אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

התפקיד: להיות שותפים בחשיבה על 
פיתוח העשייה בתחום.

חברי הוועדה: הוועדה תהיה מורכבת 
מאנשים שמייצגים את כל גווני 

אוכלוסיית הוותיקים.

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

איילה כהן, רכזת גיל הזהב,  0523-257798 
| אסנת שמח, עו"ס אזרחים ותיקים, 

9415000 |יהודה טמיר, 0507-345033 | 
טילי צברי | נאוה ואן לובין | דבורה דהאן 

| בקי פינסקי.
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1. גני משחקים: 

א. גן הנזיר: לאחרונה חידשנו את גן 
המשחקים ברחוב הנזיר u: החלפנו 
לדשא  הישן  הדריכה  משטח  את 
לצליות.  עמודים  והצבנו  מלאכותי 
הצלייה תורכב בעז"ה לקראת הקיץ.

כנפי  ברחוב   :v נשרים  כנפי  גן  ב. 
חדש  משחקים  גם  הוקם  נשרים 
על  שימרו  אנא  התושבים.  לרווחת 

הניקיון ועל שלמות המתקנים.

2. שילוט רחובות בשכונה א': בימים 
הרחובות  את  משלטים  אנו  אלה 
מרחוב  המסתעפים  הפנימיים 

שבות סיני במרכז שכונה א'.

שבוצע  בדיגום  כתומים:  פחים   .3
באשפה שהושלכה במכלים הכתומים 
לא  אחוז  שישנו  נמצא  אל,  בבית 
מתאימה  שלא  אשפה  של  מבוטל 

לפחים הכתומים שנזרקת שם.

אנחנו רוצים לחדד:

אריזות  זורקים  הכתומים  בפחים 
ריקות בלבד:

מוצרי  )אריזות  פלסטיק  אריזות   *

ניקוי  חומרי  של  אריזות  מזון, 
וטיפוח וכדו'(.

)קופסאות  מתכת  אריזות   *
חלב  תחליפי  תרסיסים,  שימורים, 

וכדו'(.

חלב,  )קרטוני  משקה  קרטוני   *
קרטוני מיץ וכדו'(.

* שקיות ניילון.

ובעצם את כל סוגי האריזות, למעט 
ודגני  ביצים  )כמו  קרטון  אריזות 

בוקר(, נייר ואריזות זכוכית.

4. גזם וגרוטאות:

הגזם  את  אוספת  המועצה 
שני  בימים  הגדולות  והגרוטאות 
להוציא  לא  מבקשים  אנו  וחמישי. 
כדי  שישי  בימי  וגרוטאות  גזם 
ניקיון  וחוסר  נעימות  אי  למנוע 

במהלך השבת.

 - קטנות  בכמויות  וגרוטאות  גזם 
ולא  האשפה  מכולת  לצד  להניח 
את  הירוקים.  לפחים  להכניס 
הדשא  וכיסוח  העשבים  העלים, 

האשפה  למכולת  להשליך  ניתן 
הירוקה, עדיף בתוך שקיות סגורות.

בכמויות  וגרוטאות  גזם  של  לפינוי 
גדולות ישנן שתי אפשרויות:

ניתן  1. בתיאום עם מחלקת שפ"ע 
לפנות באופן עצמאי את הגרוטאות 
בתחנת  למערום  והגזם  הגדולות 
של  ימין  בצד  שנמצאת  מעבר 
המטווחים. חובה לתאם מראש את 

הפינוי, כיוון שהאתר נעול.

ברון,  עזרא  עם  קשר  ליצור   .2
וגזם  גרוטאות  המפנה  הקבלן 
מטעם המועצה, מס' הטלפון: -054

התושב  עם  יתאם  עזרא   .6670084
עגלה  יניח  זה  ובמועד  פינוי  מועד 
יניח  עליה  התושב,  של  ביתו  ליד 
הגזם  או  הגרוטאות  את  התושב 
לאתר  העגלה  את  יפנה  ועזרא 
הגרוטאות  וכמויות  במידה  הפינוי. 
כרוך  יהיה  הפינוי  סבירות  לא  יהיו 

בתשלום.

שבת שלום וחג שמח!

עודד ספיר, מנהל מחלקת שפ"ע.

jk

מחלקת שפ"ע
עודד ספיר

 

שינויים במסלול האוטובוס 

בחג הפורים, יום חמישי, י"ד באדר, 

במסלולי  שינויים  יחולו   -  21.3

בין  האוטובוסים,  של  הנסיעה 

השעות 14:00-24:00.

התחנות שמתבטלות בשעות אלה:

יעקב/ סולם   :1 כיוון  מבוטלות  תחנות 

מבוא הישיבה, ארץ חמדה, ארץ חמדה/

הנצי"ב, ארץ חמדה/יהודה המכבי.

תחנות מבוטלות כיוון 2: ארץ חמדה/

יהודה המכבי, ארץ חמדה/חלמיש, 

סולם יעקב/מי מרום, סולם יעקב/

שדרות לוז.

רותם יפה, 

מזכירת גזבר,  

מנהלת רכש ופרוייקטים.

שריון מגרש הדשא-כדורגל

תפוס  יהיה  הדשא-כדורגל  מגרש 
בין  ב',  באדר  י'   ,17.3 ראשון,  ביום 
13:30-15:00, עבור תלמוד  השעות 
התורה 'שער השמים' וביום רביעי, 
27.3, כ' באדר ב', בין השעות -10:00
14:00 עבור חיילי בסיס 'בעל חצור'.

יאיר חרל"פ,

מנהל מחלקת ספורט.
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מה היה לנו בחודשים 
האחרונים?

• מפגש מרתק של פותחים סוגיה.

מטעם  ומהנה  מאתגרת  פעילות   •
קק"ל לנוער צעיר.

• נטיעות של הסניפים ושל הנח"ל.

• שבת אירוח של סניף אריאל בת ים.

• שיחה מחזקת של הרב יוני לביא.

• פתיחת חוג משחק לבנות נוער צעיר.

ויוזמות  פעילויות  המון  ועוד 
שהנוער הנפלא שלנו מארגן. 

הכלל  על  תמיד  לחשוב  המשיכו 
ולחפש איפה אפשר לעזור ולתרום!

אירועי פורים:
אדר  שחודש  כדי  רבות  השקענו 

יהיה גדוש ועמוס בפעילות. 

לנוער  הכנה  בשיחות  התחלנו 
לקראת פורים מפי הרב נסים אדרי. 
אריאל  של  מושקעת  פורים  הצגת 
בנות. שוק פורים ססגוני של אריאל, 

בני עקיבא והנח"ל ועוד ועוד...

ליל פורים
ובאולפנות  שבישיבות  הנוער  לכל 
המרב  את  ושתפיקו  שתיהנו  נאחל 

מחג הפורים.

אנו מכינים לנוער תכניות ומופעים 
מושקעים - אל תפספסו!

מתופפים  מעגל   - בנים  צעיר  נוער 
 20:30 והרקדה,  משוגע  קצב  עם 

בסניף אריאל בנים. 

שירי  עם   D.J  - בנות  צעיר  נוער 
באולם   20:30 ומאפרות.  פורים 

פסיפס.

אריאל בנות - פעילות וטיש בהובלת 
באולם   23:00 התותחית.  גילת 

תרבות.

לגלות  שיש  נזכיר   - להורים   •
ולדאוג  פורים  בליל  יתרה  ערנות 
מיד  הביתה  חוזרים  שהילדים 
בקשר  ונשארים  הפעילות  לאחר 
מסתיימת  הפעילות  צעיר,  )נוער 

בשעה 22:45-23(.

שבת שלום וחג פורים שמח!
מתניה שנרב,

מנהל מחלקת נוער.

תושבים יקרים,

זכיתי לשרת אתכם כמנהל מחלקת 
שטרן,  לדסי  מקום  ממלא  נוער, 

בעת חופשת הלידה.

נוער  הכרתי:  שכבר  את  מצאתי 
העוצמות  בעל  המיוחד,  אל  בית 
משימה  לכל  נכון  אשר  המדהימות 
לעשות טוב, למען ארץ ישראל, למען 

תורת ישראל ולמען החברה בכלל.

שותף  להיות  הזכות  בידי  נפלה 
את  ולהעצים  הברוכה  בעשייה 

הנוער הנפלא שלנו.

אני מודה לכם, ההורים, על שיתוף 
המועצה  ולהנהלת  הפעולה, 
על  התחומים  בכל  ועובדיה 

השותפות בדרך.

מנווטת  להיות  תמשיך  המחלקה 
בידיה האמונות של דסי ובטוחני כי 

נכונו לנוער בית אל עוד רבות.

ולסיום, נוער יקר, אני מאמין בכם, 
הוכחתם  ולעשות,  להוביל  המשיכו 
להתפאר  יכול  ישראל  עם  יכולות, 

בכם. עלו והצליחו.

שלכם,  מתניה שנרב, ביתאלניק - כבוד.

תושבים יקרים.

ביישובנו ישנה תופעה של שימוש 
בכלי רכב תפעוליים )בימבות(.

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

הנוהגים הינה מחמירה.

הקרוב  בזמן   - לבכם  לתשומת 
ולאחר  בנושא  הסברה  תיעשה 
ציבור  כנגד  אכיפה  תתחיל  מכן 

הנהגים בכלי רכב אלו.

שבת שלום! 

דורון דהן, 

שוטר קהילתי.

תושבים יקרים 

בחופשות  מאופיינים  החג  ימי 

תלמידים, אירועי בידור, תחפושות 

ועוד. 

בימים אלו ילדים ובני נוער נוהגים 

מסוכנים  בצעצועים  להשתמש 

ובזיקוקים העלולים לגרום לפגיעות 

הציבור-  בקרב  בהלה  וכן  פיזיות 

ציבור ההורים מתבקש להשגיח על 

הילדים. 

לשמש  עלולים  החג  ימי 

שכן  פיגועים  לביצוע  כפלטפורמה 

בתחפושות  לשימוש  חשש  קיים 

ומסווה בכדי לבצע פיגוע- ולכן יש 

למוקד  ולדווח  עירנות  על  לשמור 

על כל חשוד בטלפון: 02-9700555 

או 02 9978187. 

בברכה,

דוד אביסדריס, 

קב"ט מוס"ח ורבש"ץ בית אל. 
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תחום המניעה תשע"ט
המועצה  משקיעה  השנים  במהלך 
ובהעצמה  בטיפול  רבים  משאבים 
כח  הקצאת  ידי  על  הקהילה,  של 
אדם מקצועי, סדנאות, הרצאות, ימי 

שיא, מבנים וגורמי טיפול וייעוץ.

המענים ניתנים על ידי כל מחלקות 
המועצה ובשיתוף הרשות הלאומית 
בסמים  באלימות,  למלחמה 
קהילתי.  בטחון   – ובאלכוהול 

לאחרונה הוקם תחום מניעה.

מפגש עם התמכרות
תחום  את  להכיר  מנת  על 
ההתמכרויות, עובדי המועצה עברו 
ההתמכרויות  בנושא   u עיון  יום 
במרכז  מהם  והגמילה  השונות 

לגמילה - רטורנו.

בכל  שמתרחבת  תופעה  שזו  הבנו 
המגזרים. חזרנו חדורי שליחות לסייע 
ולפעול לצמצום התופעה בקהילתנו.

שבוע מוגנות ברשת
בשבוע הלאומי למוגנות ברשת שחל 
התקיימה  א'  באדר  בשבט-ג'  בכ"ח 
הרצאה להורים, על ידי איתי אליאס 
– קצין הסברה משטרתי במחוז שי 
בנוסף  גבול'.  יש  ברשת  'גם  בנושא 
מנהלי  בנוכחות  פגישה  התקיימה 
מחלקות רווחה, חינוך, פקחני נוער 
ומנהלי בתי הספר במטרה להכניס 
מערך הסברה משטרתי לתלמידים 
בתחומי המניעה במוסדות החינוך. 
חיוביות  תוצאות  הניבה  הפגישה 
התקיימה  השבוע  באותו  וכבר 
בנים  בממ"ד  א-ח  לתלמידי  שיחה 
הסברה  ברשת'.  'מוגנות  בנושא 
ובנושאי  נוספים  נוספת בבתי ספר 
במהלך  תתקיים  שונים  מניעה 

השנה. 

על  שנמסרים  התכנים  לדעת!  חשוב 
המשטרה  של  ההסברה  אנשי  ידי 
בתי  מנהלי  של  ובאישור  בתאום  הם 

הספר. 

הכנה לליל פורים
המניעה,  תכניות  מערך  במסגרת 
בנות  ונוער אריאל  בני עקיבא  נוער 
שמעו שיחה בנושא התמכרויות מפי 
מוסמך  מטפל   – אדרי  ניסים  הרב 
השיחה  בסוף  הצעדים.   12 בשיטת 

חולקו לנערים/ות סטריפ מוגנות.

במטרה למנוע שוטטות ושתייה לא 
מבוקרת של אלכוהול בליל פורים, 
תוכנן בשיתוף מחלקת נוער, אירוע 
שיא מיוחד לנוער ז'-ח' בנים - מעגל 
הרבה  מעפרה.  מירו  של  המתופפים 
וכיף.  צחוקים  ריקוד,  גיבוש,  קצב, 
לא מפספסים! כווווווווולם מגיעים! 

פעילויות נוספות לשאר בני הנוער 
עם  תוכננו  זה,  בערב  בנים/בנות 
הרבה מחשבה על ידי צוות מחלקת 
ורכזים  מדריכים  מנהל,   – הנוער 

ויניב גודמן אחראי נוער מניפה.

סדנה בשיטת 12 הצעדים
 )2018( ב"ה במהלך השנה שעברה 
 3 נפתחו  הזאת  השנה  ובמהלך 
ו-1 למבוגרים  2 לנערים   – סדנאות 
בשיטת 12 הצעדים. הסדנה עוסקת 
ההתמכרויות  סוגי  בכל  בטיפול 
שימוש  קשרים,  מדיה,  )אוכל, 
ועוד(  פסיכואקטיביים  בחומרים 
משמעותי  באופן  ומסובסדת 
הסדנאות  מנחה  המניעה.  מתקציב 
– הרב ניסים אדרי – מטפל מוסמך 
השיטה.  באמצעות  בהתמכרויות 
של  הצטרפותם  על  מברכים  אנו 
המשתתפים לסדנאות. המשתתפים 
והגיעו  משמעותי  תהליך  עברו 

הערצה.  מעוררות  לתוצאות 
בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לרב 
מקצועית  הנחיה  על  אדרי  ניסים 
שינויים  ביצירת  לסייע  ויכולת 

גדולים אצל המשתתפים.

מדריכי מוגנות ומדריכי נוער 
כח אדם משמעותי בתחום המניעה 
הקרוב  בחודש  בעז"ה,  לפעול,  יחל 
בשעות   - ספרית  הבית  במסגרת 
פורמלי  הבלתי  ובמרחב  הלימודים 

- בשעות אחר הצהריים והערב. 

בלתי  יהווה  חלק   המוגנות  מדריך 
אך  אינו  הספר,  נפרד  מצוות  בית 
לסגל   הספר  אך    שייך  לסגל  בית 
הינם  ועיקר  תפקידיו  המורים 
נשירה   וזיהוי  שוטטות,  מניעה   - 
פרטני  מענה  מתן  אלימות ,  סמויה, 
תוך  שיתוף  לתלמידים  וקבוצתי 
ספרי.  הבית  הצוות  עם    פעולה  
בשעות  יפעלו  הנוער  מדריכי 
ויעסקו  והערב  הצהריים  אחר 
תופעות  וצמצום  שוטטות  במניעת 
במרחב  נוער  בני  בקרב  מסכנות 
מאמינים  אנחנו  פורמלי.  הבלתי 
מכרז,  לאחר  שיבחרו,  שהמדריכים 
במקצועיות  מלאכתם  את  יבצעו 
ובאהבה ויסייעו בצורה משמעותית 
בקרב  שצוינו  התופעות  בצמצום 

בני נוער.

עלון מידע לתושבים
בקרוב יפורסם לתושבים עלון מידע 
סמים-   – אלימות   – מניעה  בנושאי 
להביא  הפרסום,  מטרת  אלכוהול. 
רלוונטי  מידע  התושבים  לידיעת 
ומתרחבות  הקימות  התופעות  על 
בכל המגזרים וגם ביישובנו, להנגיש 
בקהילה  וייעוץ  טיפול  גורמי 
והערנות  המודעות  את  ולהעלות 

j
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אחריות  לגלות  התושבים,  בקרב 
מזמין  העלון  וקהילתית.  אישית 
חלק  לקחת  התושבים  ציבור  את 
וסדנאות  בהרצאות  ולהשתתף 
במהלך  המניעה  בתחום  שיוצעו 

השנה.

עו"ס להתמכרויות
בלי  אפשר  אי  המניעה  בתחום 
עו"ס   – סבן  כהן  חווה  את  להזכיר 
יוסף  יעל  ואת  נוער  להתמכרויות 
מבוגרים  להתמכרויות  עו"ס  חי 
חוה  חברתיים.  לשרותים  במחלקה 
מלווה ביום יום את הנערים בטיפול 
מקצועי, אוזן קשבת והרבה הכלה. 
לחופשת  יצאה  חוה  זו  בתקופה 
לידה ואנחנו מאחלים לה מזל טוב 
להולדת הבת. יעל יוסף חי מטפלת 
ומלווה מבוגרים שנפלו להתמכרות 
עם הרבה מקצועיות וניסיון בתחום. 
הבן.  להולדת  טוב  מזל  יקרה  יעל 

מצפים לשובכן במהרה. 

תוכן מניעתי
פוגעים  פוגעת,  מינית  התנהגות 
מינית וגם נפגעים, ניתן למצוא בכל 

ציבור ובכל גיל.

קדוש"  מחנך  "והיה  הציווי  לאור 
קשה לנו לקבל את העובדה כי גם 
פוגעים  ישנם  הדתי  הציבור  בקרב 

מינית. 

ההכרה בעובדה זו יוצרת שבר וכאב 
ומאידך  גיסא  מחד  הבית"  "בתוך 
ל"בדק   , הזדמנות  פותחת  גיסא 
בית" לצמיחה והעצמה של מערכת 

החינוך הדתי. 

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"-מחייב 
ילדינו/תלמידינו  את  ללמד  אותנו, 
על אפשרות הפגיעה וכיצד להישמר 
רעך"  דם  על  תעמוד  "לא  ממנה. 
קשר  את  להפר  אותנו,  –מחייב 
השתיקה בין בני משפחה, בין חברים 
ולעסוק  בכתה, בקרב צוות המורים 
באומץ בנושא על אף הקושי הרגשי 
ולמרות  בכך  הכרוך  והמנטאלי 
את  המאפיין  לצניעות  החינוך 
עלינו להעביר מסר  החברה הדתית. 
ברור וחד משמעי כי דיווח על פגיעה 

וחשיפתו של סוד רע אינו הלשנה אלא 
הצלת נפשות של ממש. 

על  רבות  עמלים  אנו  דתית  כחברה 
העברת מסרים תורניים וחינוך לערכים 
ילדים  על פי תורתנו הקדושה, אולם 
ובני נוער נחשפים למידע ולתכנים גם 
באמצעות האינטרנט, צפייה בסרטים 
אלה  מידע  מקורות  ובפרסומות. 
תמיד  לא  כפולים,  מסרים  משדרים 
לשלב  מותאמים  בהכרח  לא  אמינים, 
ויוצרים  הילד  נמצא  בו  ההתפתחותי 

בלבול, מבוכה ולעיתים אף חרדה. 

רבה  חשיבות  קיימת  זה  במצב 
ובין  הילדים  בין  דיאלוג  לקיום 
מבוגר משמעותי )הורים, רב, מחנך, 
לגיטימציה  שייתן  ומורים(  יועץ 
אודות  דו-שיח  ויפתח  למבוכה, 
לאור  ובירורן  השונות  הדילמות 
לנו  אל  היהודית.  וההלכה  הערכים 
עלינו להוביל  לחכות לשעת משבר 
נקדים  למען  זה  מעין  שיח  וליזום 

תרופה למכה. 

ישנן סיטואציות רבות בהן הבלבול 
עלינו  כיצד  בטוחים  לא  ואנו  קיים 
האדום".  ה"קו  עובר  והיכן  לנהוג 
ולהיעזר  להבין  נוכל  אז  דווקא 
מערכת  המדינה.  ובחוקי  בהלכה 
יחסים בריאה מתאפיינת בהדדיות. 
במצבים בהם אין הדדיות יש סיכון 

לפגיעה.

 - ההורים  בפנינו,  העומד  האתגר 
להיות  כן  אם  יהיה  החינוך,  אנשי 
לשדר  הילדים  עבור  רלוונטיים 
כך  וסובלנות  רגישות  פתיחות, 
שילדינו ותלמידינו יראו בנו כתובת 
ובעיקר  תחום  בכל  להיוועצות 
בנושאים המטרידים אותם במהלך 
לעיצוב  בדרך  ההתבגרות,  גיל 

זהותם האישית.

שבת שלום חג פורים שמח!

מיכל שרגא,

מנהלת תחום מניעה.

תחום מניעה
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עדשה   
  אירוע אחד, כל הזוויות 

מצורפת גלריה מתוך האירוע השנתי הגדול 
של ותיקי בית אל - ערב ההוקרה למתנדבים 

וותיקים, שהתקיים לפני מספר שבועות.
הערב היה מוצלח ביותר, שלוש קבוצות של 

מתנדבים קבלו תעודות הוקרה קבוצתיות:
אהרן קסטיאל מעמותת 'יד תמר' קיבל את 
במחלות  לחולים  סיוע  על  ההוקרה  אות 
זכויות  מיצוי  הסעות,  בתחומי  מתמשכות 

ותמיכה פיזית ונפשית.
הפרויקט  ומקימת  יוזמת  שגב,  אסתר 
אות  את  קיבלה  שמחה'  של  'ביקורים 
מתנדבות  של  מערך  הקמת  על  ההוקרה 

אשר נכנסות לבתיהם של הוותיקים, דורשות 
בשלומם ומכניסות מעט אור לבתיהם.

מתנדבות  יעקב,  בן  ומיכל  פטנקין  רותי 
בפרוייקט 'חיב"ת', קיבלו את אות ההוקרה על 

הפעלת ועל ארגון חברותות ללימוד בתנ"ך.
על  הוקרה  אות  היא  גם  קיבלה  חדד  שרה 
בהפעלת  בעזרה  שנים  רבת  התנדבות 

מועדון 'גיל הזהב'.
מוזיקלי  מערב  הוותיקים  נהנו  זאת,  מלבד 

מקסים מאת משפחת אלייאב.

מצדיעים לכם!
אילה כהן וטילי צברי.
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  אירוע אחד, כל הזוויות 

מצורפת גלריה מתוך האירוע השנתי הגדול 
של ותיקי בית אל - ערב ההוקרה למתנדבים 

וותיקים, שהתקיים לפני מספר שבועות.
הערב היה מוצלח ביותר, שלוש קבוצות של 

מתנדבים קבלו תעודות הוקרה קבוצתיות:
אהרן קסטיאל מעמותת 'יד תמר' קיבל את 
במחלות  לחולים  סיוע  על  ההוקרה  אות 
זכויות  מיצוי  הסעות,  בתחומי  מתמשכות 

ותמיכה פיזית ונפשית.
הפרויקט  ומקימת  יוזמת  שגב,  אסתר 
אות  את  קיבלה  שמחה'  של  'ביקורים 
מתנדבות  של  מערך  הקמת  על  ההוקרה 

אשר נכנסות לבתיהם של הוותיקים, דורשות 
בשלומם ומכניסות מעט אור לבתיהם.

מתנדבות  יעקב,  בן  ומיכל  פטנקין  רותי 
בפרוייקט 'חיב"ת', קיבלו את אות ההוקרה על 

הפעלת ועל ארגון חברותות ללימוד בתנ"ך.
על  הוקרה  אות  היא  גם  קיבלה  חדד  שרה 
בהפעלת  בעזרה  שנים  רבת  התנדבות 

מועדון 'גיל הזהב'.
מוזיקלי  מערב  הוותיקים  נהנו  זאת,  מלבד 

מקסים מאת משפחת אלייאב.

מצדיעים לכם!
אילה כהן וטילי צברי.
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בבית-אל, מאושר, חוקי ובמצב מצוין.  מחפש לרכוש בית 
עוזיאל סבתו, 0544-350507.

נוף  ומטופחת,  מושקעת  מ"ר,   172 חדרים,  שישה  דירת 
מרהיב, שכנים מקסימים. 0546-713850.

בית עם גינה, מיליון ש"ח. 'אריה נכסים', 0544-376669.

דופלקס. 'אריה נכסים', 0544-376669. 

ולחיילות  לחיילים  מנות  משלוחי  נחלק  אנו  הבעל"ט  פורים  ביום 
בחטמ"ר בנימין ובאוגדת איו"ש, כל מי שמעוניין  להשתתף במצווה 

מוזמן להביא לביתנו ברחוב ארץ חמדה 9. משפחת חסדאי.

דירות למכירה
מזל טוב

לוח בית אל 
דירות | השבת אבדה | שמחות | אזכרות | שונות 

קופ"ח לאומית 

קופ"ח כללית

גמ"ח

דואר

למשפחת בצלאל מרדכי ורחלי לבר המצווה של יואב.

למשפחת ניסים אריאל וליאורה לאירוסי ידידיה עם אמונה.

למשפחת חסדאי משה ודפנה לנישואי דוד חי עם נעמי.

ביום שני, י"א באדר ב', 18.3 - בית המרקחת ייסגר בשעה 
12:30 עקב יציאה להשתלמות.

ביום חמישי, י"ד באדר ב', 21.3, פורים - המרכז הרפואי סגור.
ביום שישי, ט"ו באדר ב', 22.3 - בית המרקחת סגור. שאר 

השירותים כרגיל. חג פורים שמח! צוות 'לאומית'.

עדכון זמני פתיחה
במקרים  סגורה.  המרפאה   ,21.3 באדר,  י"ד  פורים,  בחג 
מענה  לקבל  מנת  על   *2700 ל  להתקשר  ניתן  דחופים 

רפואי. טר"ם במרפאת תל ציון בין השעות 19:00-22:00.
בשושן פורים, 22.3, המרפאה פתוחה כרגיל. צוות 'כללית'. 

שונות

"ויעל בראשונה יואב... ויהי לראש" )דברי הימים(
בשבח והודיה לה' יתברך

אנו מתכבדים להזמינכם לבר המצווה של בננו יואב נ''י.
העלייה לתורה בבית הכנסת 'משכנות בית-אל' 

בשבת זו, פרשת 'ויקרא'. 
תחילת התפילה בשעה 7:30 ולאחר מכן קידושא-רבה.

נשמח בבואכם!
מרדכי ורחלי בצלאל.

אנו מזמינים את הציבור הקדוש לקידוש השבת, שבת 'זכור',
בבית הכנסת התוניסאי )'מדרש אליהו' למעלה( 

לאחר התפילה )בשעה 11 בערך(  
לרגל חתונת בננו דוד חי.

משפחת חסדאי.

בפורים, יום חמישי, הדואר סגור. ביום שישי, שושן פורים, 
הדואר יהיה פתוח בין השעות 8:00-9:00. ישראל ברוכי.

שמחות 

יריד בגדים בחינם לנשים
היריד יתקיים ביום שלישי, ד' בניסן, 9.4, בין השעות -20:30
כל  לבית  בכניסה  יהיו  הבגדים  בניסן,  ה'  רביעי,  וביום   22:30

היום עד לשעה 17:30. אפשר לבוא בלי לתאם.
יהיו רק פרטי נשים ונערות. ועד אז אתן מוזמנות להניח שקיות 

אצלי בבית, דרך החלוצים 35. רווית אלקובי, 0587-628067.

'אברהם  ליד  נמצאת  שלמה'  'נר  ספרית  ענק!  ספרים  גמ"ח 
אוהבי'. פתוח כל יום. 2 ש"ח לחודש. ספרים לכל המשפחה, 

.0549-700788

מכירת משלוחי מנות של 'חיים לאלון' למימון מחקר רפואי 
להצלת הילד. כאן בבית אל! משלוח חינם עד הבית. שלחו 
מנות  משלוחי  הביתה  וקבלו  ל-0523-003937  הודעה 

במחיר של 12 ש"ח למשלוח יפה. והכל לצדקה!

משתתפים בצערה של חברתנו חגית גיא
בפטירת אביה יוחנן טסה ז"ל

הלוויה התקיימה במוצאי שבת פקודי, ב' באדר ב'.
יושבת שבעה: ברחוב יחיעם 16 תל אביב.

אברהם כהן ובני המשפחה מבקשים להודות לחברים על הסיוע 
ועל העזרה בימי השבעה על רבקה ז"ל. 

כמו כן, מודים על התמיכה, הדאגה והליווי החברי בימים 
ובשבועות שקדמו לפטירתה. 

תודה לכולכם. 
יהי רצון שנזכה להשיב לכם בשמחותיכם.

אזכרת השלושים 
תתקיים בע"ה ביום חמישי, כ"א באדר ב' )אור לכ"ב באדר ב'(, 28.3, 

בשעה 19:30, בבית הכנסת 'עוד יוסף חי', שבכניסה ליישוב.

אבל ואזכרות

נשכח לפני זמן רב ברכבנו תיק של רמי לוי עם כפות עץ, 
קולבים, משחות שיניים ועוד. יוכבד, 0586-721237.

נמצא

אנשים יקרים,
החום והאהבה שהרגשנו בשבועות האחרונים, הם ההוכחה לחוזק 

וללכידות היישובית שלנו.
לא  שאנחנו  להרגיש  לנו  גרמו  מכם,  שקיבלנו  והמעטפת  החיבוק 
על  הארגון,  על  התמיכה,  על  רבה  תודה  לבד.  נישאר  ושלא  לבד 

המאכלים ועל המילים החמות.
שנתבשר בבשורות טובות, תזכו ונזכה כולנו לעזור תמיד 

בשמחות. משפחת איצקוביץ.
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קוראים יקרים, שימו לב!
1. שינויים בשעות הפתיחה בשל חג פורים:

יום רביעי, תענית אסתר - פתוח בבוקר 
בלבד, 9:30 עד 12:30.

יום שישי, שושן פורים - הספרייה סגורה.
כל  גביה,  במחלקת  שינויים  בשל   .2
'טופס  על  לחתום  מתבקשים  המנויים 
של  למקרה  באשראי',  לחיוב  הרשאה 
איחור  על  קנס   / השחתה   / אובדן 

בהחזרת ספרים.
ניתן לחתום על הטופס בספרייה או 

https://beitel. :דרך אתר הספרייה
library.org.il

פעם  יגיע  מלכי'  של  סיפור  'תיאטרון   .3
אחר  עקבו  ב'.  באדר  כ'  בתאריך  נוספת 

הפרסומים.
שבוע,  בכל  בספרייה  חדשים  ספרים   .4
לא  עדיין  וליהנות!  להגיע  מוזמנים 
ובקלות  בחינם  להצטרף  ניתן  מנויים? 
במילוי טופס בספרייה או באתר המועצה 

< לשונית ספרייה.
5. ספרים חדשים ומומלצים בספרייה:

ילדים צעירים: למה ה' אותי ברא?
ילדים ונוער : החדר האסור - ספר 8 בסדרת 

משחקי בילוש 
ג'ינקס  סדרת   - ג'ינקס  של  הקסם 

מומלצת לילדים מכיתה ו' ומעלה.
נוער: אני אהיה שם / גולדברג-סלואן

מבוגרים: אישה עם הפנקס האדום / לורן
חנות הספרים של שבורי הלב / הילמן

נמצא  לא  והוא  יפה  ספר  קראתם 
בספרייה? המליצו ונשתדל לקנותו.

בברכה,  אביגיל וצוות הספרייה.

פסגות

כל עבודות הדפוס
שירות עד בית הלקוח

בהנהלת
 יששכר לויים

טל‘: 9975576    פקס: 9974824    נייד: 054-6813926
hallevim@gmail.com

דפוס הלויים 
- צביעת בתים לקראת פסח.

- בניית פרגולות. 
- דקים ועבודות שונות בעץ. 

רוצים להתחדש לקראת פסח?

נסיון רב בתחום. אחיה ובניהו עסיס
052-4609884 

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

0546-748632chen.sabato@gmail.com

תיקון מוצרי חשמל ביתיים 
רדיו דיסק, מערכת סטריאו,

כל סוגי הרמקולים, כל סוגי האוזניות, 
פלטת שבת, מיחם שבת ועוד 

במחיר שווה לכל נפש
בניה קארו 054-3355508 

או בבית 02-9973672

058-4943723 
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קבלת קהל: ימים א'-ה' 8:30-14:30
 bet-el@matnasim.org.il :טלפון: 9706600  |  פקס: 9709560  | מייל

www.matnas-betel.org.il :אתר המתנ"ס

ערב שמע סיפור
"ספרא וסייפא"

מועדון שמע סיפור
"ספרא וסייפא"

נשים

"סיפורי חירות"
מוצ"ש תזריע, ראש חודש ניסן, 6.4, בשעה 

20:45. באולם תרבות. כיבוד קל יוגש במקום. 
הכניסה חופשית! כל הציבור מוזמן.

מה היה לנו?

  ערב מפגש עם מנחים:        

עומר ראובני- גברים- בבית משפחת חסדאי,       
                            רחוב ארץ חמדה 9/1.

לילך צור- נשים- ביתה של רחל יום טוב,  
                      מבוא אבני החושן 6.

יום ראשון, כ"ד באדר ב', 31.3, 
בין השעות 19:00-21:00.

כל הציבור מוזמן! הכניסה חופשית.

תושבי בית-אל היקרים.

מתקרבת  מאומצת  עבודה  של  חודש 
בע"ה,  מקווה  אני  הפירות  ואת  לסופה, 

נקטוף בפורים. 

מסיבת הנשים – עברנו תהליך מאוד חשוב 
יודעים  אנחנו  זה.  לערב  תכנית  בבניית 
סגנונות  המון   – קולות  המון  שישנם 
המון רצונות. אנחנו מנסים לתת לכולן 
את ההרגשה שהן חשובות לנו ושיש להן 
מספר  התגייסו  השנה  בקהילה.  חלק 
והרימו  בהתנדבות  מהקהילה  נשים 
מופע משלהן. התקיימו אין ספור חזרות 
והושקעה מחשבה והמון מאמץ על מנת 

שהתוצר יהיה איכותי ומקצועי. 

תמיד  אנחנו   - ואומר  חוזר  שאני  כמו 
מברכים יוזמות של תושבים ומשתדלים 

לעודד ולקדם כל יוזמה שבאה לפתחנו. 

להגיע  יקרות  נשים  אתכן  מזמין  אני 
וליהנות מהאירוע. 

בהצלחה לצוות הנשים שהתנדבו!

אין  מחשבה  הושקעה  בנוער  גם  ב"ה 
לכל  לתת  מנת  על  הרכזים  של  סופית 
בני הנוער מענה שמתאים להם בפורים. 
חשוב לנו מאוד הליווי שלנו המבוגרים. 

בערב פורים אריאל בנות מקיימות אירוע 
מעגל  ארגנו  בנים-  צעיר  לנוער  בסניף. 
מתופפים והרקדה – בסניף אריאל בנים.

דיג'יי  למסיבת  יזכו  בנות  צעיר  נוער 
והבנות  פסיפס  באולם  ומאפרות 
ממסיבה  ייהנו  בטוח'  ב'עתיד  הפעילות 

עם המדריכות בכיתת חלך. 

מזמינים  עקיבא  בני  עצמו  פורים  וביום 
 9:00-11:00 בשעה  להצטרף  אתכם 
ועד  ספר  בית  ממתחם  לתהלוכה 

לכניסה ליישוב.

בשטח!  יהיו  שמבוגרים  מאוד  חשוב 
אתם,  אבל  נוכח  יהיה  שלנו  הצוות 
אודה  ולכן  חשובים  פחות  לא  ההורים, 
לכם מאוד אם תהיו שותפים ב'נוכחות'!

וצעירות  לצעירים  קורא  אני  ולהבדיל! 
חלק  ולהיות  יוזמה  לקחת  היישוב  בני 
הזכרון  יום  טקס  בבניית  ואחראי  פעיל 
פנו  ופעולות האיבה. אנא  לחללי צה"ל 

לשרי המרכזת את הטקס. 

אני מאחל לכולם פורים שמח ושבת שלום!

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.
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צעירים וצעירות 
ב"ה זכיתם לגדול ביישובנו היקר בית אל

עכשיו בית אל צריכה אתכם!

לקראת טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה

         דרושים צעירים וצעירות (18 ומעלה) 

לרכז את הטקס.

              לפרטים: שרי, 0504-020829

.SMS בהודעת 

יום ראשון כ"ד באדר ב', 31.3
7:30 - יציאה מאולם הפיס.

מצפה גולדין החדש, סיפור הקרון, בית הגדודים ועוד...
16:15 - יציאה לכיוון בית אל.

עלות: 120 ₪.
הטיול מותנה ב-40 נרשמים, ותלוי במזג האוויר.

פרטים מלאים באתר המתנ"ס.
הרשמה אצל שרה במתנ"ס: 02-9706600.

קהילה מטיילת נתניה והסביבה

נבחרת בית אל בכדורגל! (תמונות)
ילדי חוג הכדורסל (כיתות א'-ח') אירחו את מגרון ופסגות 

למשחקי בית באולם הפיס. 

בהמשך השנה נארח למשחקי ידידות גם את כוכב יעקב 
ועטרת. בנוסף, בקרוב תתחיל ליגת בנימין בכדורסל שכזכור 

בית אל זכתה בתואר בשנה שעברה.

דרושים רכזי/ות נוער יישובים
כישורים נדרשים: 

- יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער
- יכולת הובלה והנעה של בני נוער - עבודת צוות 

- יכולת ליזום, להכין ולבצע תכניות חינוכיות 
- יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות

קורות חיים יש לשלוח למייל:
lishka@bet-el.matnasim.co.il 
פרטים מלאים באתר המתנ"ס 

הורים יקרים
הצהרון ביום שלישי י"ב אדר ב' -יום התחפושות, 

יתקיים בשעות 12:00-14:00. 
בתענית אסתר י"ג אדר ב' יתקיים צהרון לילדים 

הרשומים לצהרון פלוס בלבד בשעות -08:00
16:00 כולל א. צהריים (א. בוקר יש לשלוח) 

הצהרון יתקיים בגן דקל בשכונה ב'.
בברכה ופורים שמח ליטל קסברג- רכזת צהרונים

לכל שאלה ובקשה ניתן 
לפנות לרותי פרץ 0545-300527

חוגים
רותי פרץ

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

מה היה לנו?
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שלוחת בית-אל
מכללה בקהילה

יום שני
36 שעות אקדמיות

9 מפגשים

ימי שלישי ורביעי
ש"ל ע"פ דרישות האגודה 

לרפלקסולוגיה בישראל
30 מפגשי רפלקסולוגיה, 

25 מפגשי אנ"פ

יום שני
100 שעות אקדמיות

20 מפגשים

מדריכות תנועה 
לגיל הרך

יום שלישי
180 שעות אקדמיות

36 מפגשים

איפור מקצועי
יום רביעי

56 שעות אקדמיות
14 מפגשים

ערכת איפור אישית לכל סטודנטית

להרשמה ולפרטים נוספים <

מכללה בקהילה -
שלוחת בית אל 

אתר מתנ״ס בית אל 
  ליה 058-7970661 

  מכללה בקהילה בית אל

צילום

רפלקסולוגיה

NLP

יחס אישיקרוב לבית תעודות הסמכה
 מקצועיות

מחירים 
אטרקטיביים

מגוון תחומי כיתות קטנות
לימוד

סגל מרצים 
מנצח

הטבה מיוחדת 

ברישום מוקדם! 

₪ 250
הנחה*

סמסטר אביב יחל אחרי פסח | לימודי ערב
הארכנו את ההרשמה - עד ג' ניסן, 8/4

*לנרשמים עד י"ט אדר ב', 26/3
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נוער צעיר יקרים!
כיף להכיר אתכם. לאט לאט אני יותר ויותר מכיר אתכם. כיף 

לראות את כל הכוחות הגדולים ואת האנרגיות שיש לכם. עופו עם 
הכוחות שלכם, קחו אותם קדימה ובנו איתם דברים שלא חלמתם 

שתגיעו אליהם.
עשינו פעילויות טעימות וגם עמוקות, דיברנו על חלומות ועל איך 

מגשימים אותם, התחממנו באמצע הסערה בטורניר כדורגל.
אני רוצה לאחל לנו שרק נוסיף טוב ואור תמיד. ווווווומה שכולנו 

חיכינו לו - אירועי פורים!
ליל פורים נוער צעיר כולם כולם בשעה 15: 21 במתחם אריאל 

בנים, מעגל מתופפים פסיכי כיף ומעיף! יהיה גדול! אחרי המעגל 

הולכים לרקוד עם הישיבה! יהיה אאאאשששש. 
אוהב אתכם! דוד.

נוער!!
אריאל בנות
מה היה לנו?

פתחנו מדרשת חב"ב עם הרב נסים אדרי. היה מקסים!
פעילות מאסטר שף בט"ו בשבט ועוד..

הקמנו גרעין אולפן עברית לנשים עולות. האולפן בפעיל באופן 
קבוע פעם בשבוע על ידי בנות הגרעין.

שמיניסטיות
התחלנו פרויקט חדש לשמינסטיות בלבד - הכנה לחיים.

במפגש הפתיחה הייתה לנו שיחה מדהימה של יואל פרנקנבורג 
בנושא קבלת החלטות. עקבו!!

בני עקיבא
נכנסו רכזי חב"ב חדשים: צוף קסטיאל וביני זקס האלופים 

שהגיעו עם מלא מלא כוחות להעיף את החב"ב גבוה.
אנחנו מתחילים עם פעילות אמצע שבוע חודשית לחב"ב. 

הישארו מעודכנים, הולכיםם להפציץ!!

אריאל בנות
בערב פורים נערוך מסיבת פורים מטורפתת!!!

באולם תרבות בשעה 22:30. בתכנית: הרקדה משוגעת וטיש 
חסידי לתוך הלילה!

מי שרוצה לקחת חלק בארגון שתצור איתי קשר.

שבת שלום ופורים שמח לכולם!
 גילת.

נוער צעיר היקרות ביותר!
הנה כמעט חולפת לה כמעט חצי שנה שבה עברנו לא מעט ביחד, זה הזמן להודות 

ולפרסם מעט מאוצרותיכן! אנחנו בסימן פורים - אורה ושמחה וששון ויקר ואני רוצה 
לספר מעט מן השמחה שאתן מפיצות לאנשים רבים! 

שני פרויקטים מופעלים על ידי מתנדבות מתמידות ביותר!
פרויקט גלים - מדציו"ת שמסייעות למשפחות במסירות. עמותת שיר - פעם 

בשבועיים אריזת סלי מזון למשפחות! וכל זה נעשה בשקט, בהשקעה, במאמץ! אין 
כמוכן בעולם! שרק תמשיכו כך! 

עברנו חודשים רצופים בפעילויות, עונגי שבת, קריוקי, סרט, מדצי"ם, גרעין, סדנת 
כאן לכל דבר, תאטרון ועוד הדרך לפנינו!

שרהלה.

נוער יקר!
לכל דבר בחיים יש התחלה ויש סוף.

לפני שנה וחצי התחלתי את תפקידי כרכז נוער פה בבית אל. פגשתי נוער מדהים 
(כמו בקלישאה) ובזכותכם התקופה הזאת הייתה לי מעולה כל כך! אחרי שנה וחצי 
אני מרגיש שהגיע הזמן להתקדם הלאה בחיים ולכן אני עוזב את התפקיד לעבודה 

חדשה בתחום אחר.
כשבאים לסכם תקופה מנסים תמיד להיזכר בכל הדברים שקרו בה, אבל אני דווקא 

רוצה להתמקד בדברים הלא חשובים:
בשנה וחצי האחרונות נוספו לי מאות אנשי קשר עם המילה נוער או חב"ב, ומספר 
הפעמים שהוצאתי מהפה את צמד המילים 'פותחים סוגיה' עומד על אלפים מן הסתם.
בשנה וחצי האלה הודעות הסמס שלי היוו במה לא רק לספאם של פוליטיקאים (או 
(כי מי היום, חוץ מנוער בית אל, משתמש  ;-)) אלא גם להודעות מכם  תנועת חזון 

בסמסים?(
בתקופה הזאת התחלתי לקרוא את הידיעון (וגם את המכתבים של הדר גרני).

(בעיקר    Yellow ב-  בלילה  ב-2:00  לשבת  ההרגשה  איך  גיליתי  הזאת  בתקופה 
קפוא).

הסעתי הרבה מכם ברכב שלי וגם קיבלתי טרמפ פה ושם על אחד האופנועים שלכם.
בתקופה הזאת העברתי את רחמים קארו לחיוג מהיר ואת הקישור של שריון הבית 

נוער לדף הבית.
עוזב אתכם. תשמרו על קשר  עוזב את התפקיד אבל לא  אני  יקר שלי,  נוער  אז 

(052-7028868). היה לי מהנה ומספק להיות הרכז נוער שלכם!
תודה רבה לעובדי המתנ"ס והמועצה שתמיד עוזרים עם חיוך ענק וללא גבולות.

שבת שלום ובהצלחה רבה,
    יהונתן גוטליב.
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אריאל בנות 

בני עקיבא
סניף בית אל התותח!!!!

אז מה היה לנו בתקופה האחרונה??
ט"ו  טיול  מטורף,  יובל  חודש  ושבת,  שלישי  פעולות 
בשבט משוגע, ארוחת בוקר כיפית לכל הבנות, מסיבת 

חינה ומסיכות, שבת ונהפוכו ועוד ועוד ועוד!
ה'  ובעזרת  ומשמעותית  כיפית  חורף  תקופת  הייתה 
עכשיו מסתכלים קדימה אל תקופת הקיץ שאוטוטו 

מתחילה. יהיה פאן בלאגן!!!
מהרו  נפתחה:)  פסח  למסע  ההרשמה   - לב  שימו 

להירשם!!
מחכים לראותכם נוכחים בסניף ולוקחים חלק!!

לו"ז לשבת זכור: 16:20 – מפקד.

שבת שלום! תאיר.

ססניף בית אל, מה קורה?
חודש נושא- סיימנו את החודש נושא הנפרד ומתחילים חודש נושא סניפי בנושא 'שמחה', תעקבו!.עכשיו שכבר 
הרבה מאחורינו, רצינו קצת לעבור על מה היה לנו:חודש 'בין אדם לחברו'#סליחות#חודש נושא לכל שבט בנפרד
#מסע סוכות בסימן 'תורת ישראל'#חודש ארגון תשע"ט# חודש 'תפילה'#מסע חנוכה סניפי בהרי בית שמש#
חודש 'ארץ ישראל'#מסע ט"ו בשבט בסימן 'ארץ ישראל' #חודש נושא לכל שבט בנפרד#סניף סל#שבת אירוח 
ועוד... באמת עברנו תקופה משוגעת ביחד ואנחנו עומדים להמשיך אותה בכל הכוח!!!לפנינו עוד מלא דברים, אז 
קדימה כולם נותנים את כל הכוח.לקראת פורים אנחנו מברכים את כל הסניף שימשיך לגדול ולצמוח ולהיות 

מעצמה! -השבת לא יתקיים סניף בגלל שכל הצוות בישיבות-

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

אריאל בנים

סניף בית אל אדירות!!
מה אתכן? איך המרגש? חודש אדר כאן ויאלה בלאגן והופ והופ הופ...

איזה שמחה!! אנחנו בעיצומו של חודש אדר מטורףף- הייתה לנו הכתרה מאלפת, תקנון 
מצחיק, שבת רבנית שמחה עם שירה ה- רבנית ושבט מעוז המדריכות:) ומסיבת פורים 

כיפית ומקפיצה!! ו...נחשו מה יהיה השבוע?! נכון, פורים!!! משלוחי מנות, תחפושות... איזה 
כיף:) 

השבוע עזבו אותנו צופיה, יפעת ונעמי המדריכות של שבט נווה:( תודה גדולה על כל 
ההשקעה המרובה שלכן בסניף, מעריכות! ובהצלחה גדולה למדריכות שייכנסו אלינו מיד 

אחרי פורים:)
בשבת שעברה הסתיים המבצע השווה, אבל גם כשהוא נגמר אנחנו מצפות לראות אתכן 
תמיד בזמן, עם כחולבן ובהשתתפות מלאה. וכמובן שמי שבטעות עוד לא שילם חברות- 

לא לשכוח לעשות זאת בהקדם!!
המדריכה משבוע שעבר היא~ רחל עטיאס:)

וזהה את המדריכה של השבוע: - אוהבת לאכול מסטיקים חריפים. - הצבע האהוב עליה 
הוא חרדל. - היא אוהבת להיות עם חניכות שלה. מי זאת?

יאללה חברה ניפגש בשמחות!!
 שבת שלום ופורים שמח ומבדח! אוהבות!! צוותשעט:)

איפה? במגרש המקורה
יום שני י"א באדר ב' ב- 16:30 מתי? 

מה? תחנות, אוכל, פרסים, מוזיקה וההגרלה הגדולה!!!!!
  כרטיסי הגרלה ימכרו במקום. 3 ₪ לכרטיס. 10 ₪ ל- 4 כרטיסים

    כולם מוזמנים!!!! בחסות  שבט נחלה בנים כבוד! 

שוק פורים מטו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-רף!!!!
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סיכום רבעון - מרכז צעירים אופק בית אל

בחודש טבת נערך מפגש ראשון של 
נשות אנשי צבא תושבות בית אל. 

להיכרות  הזדמנות  היה  המפגש 
ייחודית.  נשית  קהילה  וליצירת 
אחת  נמשכים  המפגשים  לשמחתנו 
הפעילות  במסגרת  שבועות.  לכמה 
ברנבאום  הדס  עם  הנשים  נפגשו 
נערכו  וכן  מעצימות  לסדנאות 
כח  יישר  נוספות.  חווייתיות  פעילויות 
את  שמלווה  אידלשטיין  להודיה 
ההכשרה  במסגרת  הקבוצה 
חשיבות  רואים  אנו  שלה.  המעשית 
במיזם  הקהילה  של  בשותפות  רבה 
ובשימת הלב לנשים המיוחדות הללו 
נשמח  אל.  בית  מקהילת  חלק  שהן 
יוזמות  על  הקהילה  מתושבי  לשמוע 

נוספות בתחום זה.

קורא  קול  פרסמנו  כסלו  בחודש 
צעירים.  של  חברתית  ליזמות 
במסגרת הקול הקורא הוגשו לנו מגוון 
וקידום  לפיתוח  צעירים  של  יוזמות 
אנו  אלו  ובימים  אל  בית  קהילת 
ובחירת  היוזמות  בחינת  על  עובדים 
היוזמות שיקודמו וימומנו בשנה זו. אם 
ליוזמה  יקרים, רעיון  יש לכם, צעירים 
אנו   - לקדם  שברצונכם  קהילתית 
תמיד  אלינו  לפנות  אתכם  מזמינים 

ויחד נחשוב כיצד ניתן לקדם אותה.

התיאטרון  את  פתחנו  שבט  בחודש 
וב"ה  צעירות  לנשים  הקהילתי 
נסגרה  וההרשמה  רב  היה  הביקוש 
מחוסר מקום. מאז פתיחתו הוא פועל 
מידי שבוע וההדים חיוביים מאוד. זוהי 
הזדמנות מיוחדת למפגש של צעירות 

רבות ומגוונות בכל שלבי החיים.

התושבים  לכלל  להביא  שמחנו 
עלות  ללא  איכותיות  הרצאות 
בשיתופי פעולה עם משרדי ממשלה 
ד"ר  הגיעה  טבת  בחודש  וארגונים: 
לקריירה  מנטורית   - שקד  דפנה 
עבודה.  ראיונות  בנושא  להרצאה 
סדנה  התקיימה  שבט  בחודש 
בנושא  פישר  מירב  בהנחיית 

התנהלות פיננסית עם ילדים.

מעולם המגרש לבית המדרש - בכל 
לצעירים  שיעור  מתקיים  שבועיים 
וצעירות עם הרב רן בן ישעיה - שחקן 
בית"ר ירושלים לשעבר. אנו מזמינים 
פרטים  להצטרף!  נוספים  צעירים 

במודעה בעמוד זה.

במהלך חופשת הסמסטר פעל מרחב 
למידה לסטודנטים במרכז הצעירים - 
ללמוד  הזדמנות  ניתנה  במרחב 
שתיה  עם  נעימה  ובאווירה  בשקט 
חופשת  לקראת  בעז"ה   .wi-�-ו חמה 
לפעול  ישוב  המרכז  הבאה  הסמסטר 
מידי שבוע, כולל חדר מחשבים חדש 

ומאובזר.

ייפתח  שבקרוב  לבשר  שמחים  אנו 
במרכז הצעירים אגף חדש– 

לצעירים  וקריירה  תעסוקה  אגף 
לפיתוח  המשרד  ותמיכת  בליווי 

הפריפריה הנגב והגליל. 
פרטים נוספים בקרוב!

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

בבית משפחת איזנמן, 
רחוב מי מרום 1, בית אל.

מה במפגש? 
ההתמודדות היומיומית שלנו עם 

מסר ששייך לכל אחד ואחת מאתנו.

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ לעדכונים 
iעל השיעור סרקו את הברקוד.
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בשם כחמש מאות משפחות ששאלו תחפושות בימי היריד, אנו רוצים להודות:
• לבעלים שלנו ולבני משפחותינו שתמכו ונתנו כתף.

• לרב תומר אלנתן, הרב אבי טובי, מחנכי ותלמידי כיתות ז' בבית הספר בנים על ארגון והרמת מבצע ההתרמה.
• למיקי מנסנו מנהל סניפי בזאר שטראוס על השותפות והתרומה הנכבדה.

• למאיר ספרא על הובלת התחפושות ברצון ובסבלנות.
• ליוסי קרסנטי מנהל המתנ"ס וצוות המתנ"ס המסור- שרי לרנר, הלנה מרדכי, חנה לאופר, שרה אריה, רחמים קארו, 
   שיראל איזביצקי, עליזה בן דוד ואודיה פרלמן על העזרה בכל דבר שצריך והנכונות הרבה להיות לעזר בהרמת היריד.

• לשי אלון, שירה ליבמן, אילנה שלו, עודד ספיר וצוות מחלקת שפ"ע ולכל מנהלי וצוותי מחלקות המועצה על הקידום והסיוע.
• למנחם לב וצוות מחלקת חינוך על הדחיפה והחשיבה על הגמ"ח.

• לפלאפל הישועות על התרומה הנכבדה של מנות הפלאפל למתנדבים.
• לישראל ברוכי על השירות הלבבי.

• לתלמידי י' ו-י"א בישיבת בני צבי ולתלמידי המכינה הקדם צבאית על הסיוע בהובלת הציוד.
• לרכזות הגמ"ח: לאה נחמני- אחראית המתנדבות, אורה כהן- אחראית בובות ענק, עפרה פאסי- אחראית רכש, רותי 

  כהן- אחראית תיקונים ואחזקה, ברכה גוטמן- אחראית השאלות.
• למתנדבות היקרות שבמסירות ובמאור פנים סייעו לכל פונה: הרבנית שולמית מלמד, הרבנית שושנה שוורץ, דבורה

דהן, יערה שרעבי, רעות לוגאסי, מיכל טרופ, תהילה בלכר, נוגה דוד, אלישבע קהתי, ליטל קסברג, אתי איבגי, נילי 
שרעבי, רחל יחזקאל, שלומית פרל, דנה בר- חן, ג'נט באסל, בת- עמי מורנו, רונית דוד, עינב שרגא, מיכל טובי, יוכבד 

שרייר, מור קליין, נעמה קנדל, שרי לרנר, ליאורה קריגר, אפרת צחי, שני מאסס, מרים אש, תחיה פרויליך, אוריה 
מגדל, רננה כהן, מעין דנה, עידית שילה, שרה שגיב, שובה לויאן, שמחה קרטמן, רינת שורק, יסכה ברקאי, תמר 

נחמני, מורשה בן- הרוש, הדס קרוב, הדס טובי, אסתר קורן, אפרת קורן, תחיה כהן, הודיה באסל, אושרת כהן, צופיה 
רוזנטל, שירה לרר, מיכל- אורה סולטן, מרים ניסים, הודיה שרגא, רננה חזן, הודיה חברוני, נחליה, מלכי ייטס.

• לאלישיב כהן, יראה בלכר, אורי טובי, יהוידע רוזנטל, אלישבע רוזנטל, יעקב הלל רוזנטל, טוביה רוזנטל, ויוסף קליין על 
  העזרה עד הסוף בשמחה וביעילות

• לכל השותפים הנוספים שהיו חלק מהיריד ולא הזכרנו את שמם במפורש.

בשמי, בשם צוות המתנ"ס והתושבים 
ברצוני להודות לנויה רוזנטל, למשפחתה 
ולכל צוות המתנדבים והמתנדבות שהיו 

שותפים בהפעלת היריד. 
זהו מפעל קהילתי מדהים שאנו 

כמתנ"ס שמחים מאוד להיות חלק ממנו.
יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

גמ“ח תחפושות שושנת יעקב

זמני החזרת התחפושות:
השאלת תחפושות במהלך השנה

.17:00-22:00  – ב'  באדר  י"ט  שלישי,  יום 

.20:30-22:00 ב'-  באדר  כ"ג  שבת,  מוצאי 

.16:00-22:00 ב'-  באדר  כ"ד  ראשון,  יום 

.16:00-22:00 ב'-  באדר  כ"ז  רביעי,  יום 
מחזירים למקלט מאחורי גן הפיל בשכונה א'.
להזכירכם, בבקשה לעדכן אותנו בזמן 
ההחזרה על תחפושת שזקוקה לתיקון.

ניתן לשאול בשמחה תחפושות מהגמ"ח במהלך השנה.
עם  בלבד  מראש  בתיאום  תתבצע  ההשאלה  הקרובה  בשנה 

המתנדבת האחראית. 
מצוות  מתנדבת  של  ליווי  ללא  תחפושות  לשאול  ניתן  יהיה  לא 

הגמ"ח, לכן חשוב מאוד להקפיד לתאם מראש.
להשאלת תחפושות יש ליצור קשר עם נויה רוזנטל: 054-9300591

להשאלת בובות ענק - יש ליצור קשר עם אורה כהן: 052-5033394 

תודה לפלאפל הישועות

סיכום רבעון - מרכז צעירים אופק בית אל

בחודש טבת נערך מפגש ראשון של 
נשות אנשי צבא תושבות בית אל. 

להיכרות  הזדמנות  היה  המפגש 
ייחודית.  נשית  קהילה  וליצירת 
אחת  נמשכים  המפגשים  לשמחתנו 
הפעילות  במסגרת  שבועות.  לכמה 
ברנבאום  הדס  עם  הנשים  נפגשו 
נערכו  וכן  מעצימות  לסדנאות 
כח  יישר  נוספות.  חווייתיות  פעילויות 
את  שמלווה  אידלשטיין  להודיה 
ההכשרה  במסגרת  הקבוצה 
חשיבות  רואים  אנו  שלה.  המעשית 
במיזם  הקהילה  של  בשותפות  רבה 
ובשימת הלב לנשים המיוחדות הללו 
נשמח  אל.  בית  מקהילת  חלק  שהן 
יוזמות  על  הקהילה  מתושבי  לשמוע 

נוספות בתחום זה.

קורא  קול  פרסמנו  כסלו  בחודש 
צעירים.  של  חברתית  ליזמות 
במסגרת הקול הקורא הוגשו לנו מגוון 
וקידום  לפיתוח  צעירים  של  יוזמות 
אנו  אלו  ובימים  אל  בית  קהילת 
ובחירת  היוזמות  בחינת  על  עובדים 
היוזמות שיקודמו וימומנו בשנה זו. אם 
ליוזמה  יקרים, רעיון  יש לכם, צעירים 
אנו   - לקדם  שברצונכם  קהילתית 
תמיד  אלינו  לפנות  אתכם  מזמינים 

ויחד נחשוב כיצד ניתן לקדם אותה.

התיאטרון  את  פתחנו  שבט  בחודש 
וב"ה  צעירות  לנשים  הקהילתי 
נסגרה  וההרשמה  רב  היה  הביקוש 
מחוסר מקום. מאז פתיחתו הוא פועל 
מידי שבוע וההדים חיוביים מאוד. זוהי 
הזדמנות מיוחדת למפגש של צעירות 

רבות ומגוונות בכל שלבי החיים.

התושבים  לכלל  להביא  שמחנו 
עלות  ללא  איכותיות  הרצאות 
בשיתופי פעולה עם משרדי ממשלה 
ד"ר  הגיעה  טבת  בחודש  וארגונים: 
לקריירה  מנטורית   - שקד  דפנה 
עבודה.  ראיונות  בנושא  להרצאה 
סדנה  התקיימה  שבט  בחודש 
בנושא  פישר  מירב  בהנחיית 

התנהלות פיננסית עם ילדים.

מעולם המגרש לבית המדרש - בכל 
לצעירים  שיעור  מתקיים  שבועיים 
וצעירות עם הרב רן בן ישעיה - שחקן 
בית"ר ירושלים לשעבר. אנו מזמינים 
פרטים  להצטרף!  נוספים  צעירים 

במודעה בעמוד זה.

במהלך חופשת הסמסטר פעל מרחב 
למידה לסטודנטים במרכז הצעירים - 
ללמוד  הזדמנות  ניתנה  במרחב 
שתיה  עם  נעימה  ובאווירה  בשקט 
חופשת  לקראת  בעז"ה   .wi-�-ו חמה 
לפעול  ישוב  המרכז  הבאה  הסמסטר 
מידי שבוע, כולל חדר מחשבים חדש 

ומאובזר.

ייפתח  שבקרוב  לבשר  שמחים  אנו 
במרכז הצעירים אגף חדש– 

לצעירים  וקריירה  תעסוקה  אגף 
לפיתוח  המשרד  ותמיכת  בליווי 

הפריפריה הנגב והגליל. 
פרטים נוספים בקרוב!

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

בבית משפחת איזנמן, 
רחוב מי מרום 1, בית אל.

מה במפגש? 
ההתמודדות היומיומית שלנו עם 

מסר ששייך לכל אחד ואחת מאתנו.

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ לעדכונים 
iעל השיעור סרקו את הברקוד.
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תמונות וזיכרונות מתוך ארכיון בית-אל

מי מכיר והיכן צולם?
ילדי בית אל עם חגית טמיר בספרייה.

לקראת הבחירות: אורי אריאל, ראש המועצה 
פסח בפתחתעודת שומרהראשון של בית אל, יחד עם אלי ישי.

במסגרת סידור הבית
אולי תמצאו:

סרטי וידאו, דיסקים, 
ידיעונים, תמונות – 

כל מה שקשור לבית אל
עד שנת תשס"ג.

הארכיון ישמח לקבלם!
אליעזר לב-יונה.

גבעת אסף
זה המקום בשבילכם!

מחפשים קהילה חמה ואיכותית?
רוצים להיות משמעותיים ולהשפיע?

קהילה תורנית של שותפות וחלוציות בחבל בנימין
מחפשת

משפחות שרוצות להגשים חלום

! לפרטים:מוזמנים להצטרף

שני

0546474123

סטודיו יוצרות
בית אל

לימוד פסיפס קרוב לבית 
בסטודיו מרווח ומקצועי

מגוון טכניקות באווירה 
נעימה ויצירתית

התפנו 2 מקומות 
ביום שני אחר הצהריים

     כל הקודמת זוכה

 תקוה 052-5666220

 באמצע החיים!
לגעת בחלום 

איתך 
בדרך

שלך

איתך 
בדרך

שלך

שרית אסולין  | 054-4200537 |  אימון אישי לנשים באמצע החיים 
סדנאות תדלוק והעצמה לנשים - מחוסר מימוש לפריצה וצמיחה!  

כאן בשבילך!
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הלבשה אישית, כותנות ופיג'מות, בגדי ים ועוד.

הנחות מיוחדות לכלה ובני משפחתה

 69 
ש“ח 

פיזמות וכותנות 
חורף, מעבר וקיץ

 99 החל מ -
ש“ח 

ח. הנקה 
כותנה ומרופדות 

החל מ -

כל המותגים המובילים
עכשיו במחירים הכי נמוכים

 60 
הנחה

"טריומף"

%

על השני
 

דרושה מוכרת במשמרות. 

תמונות וזיכרונות מתוך ארכיון בית-אל

מי מכיר והיכן צולם?
ילדי בית אל עם חגית טמיר בספרייה.

לקראת הבחירות: אורי אריאל, ראש המועצה 
פסח בפתחתעודת שומרהראשון של בית אל, יחד עם אלי ישי.

במסגרת סידור הבית
אולי תמצאו:

סרטי וידאו, דיסקים, 
ידיעונים, תמונות – 

כל מה שקשור לבית אל
עד שנת תשס"ג.

הארכיון ישמח לקבלם!
אליעזר לב-יונה.
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שעות פתיחה:
א-ה‘ 11:00-14:00 17:00-22:00

ו‘ וערבי חג 10:00-13:00
מוצ“ש קיץ 21:00-23:00

שעות פתיחה מורחבות
ט‘-י“ג ניסן - 9:00-22:30

02-5811443

אזוה“ת ב‘ בית-אל

(מול הבריכה)

בס“ד

קולקציית חג

כיף לשמח נשים

שריגים

מועדון
מ-פ-נ-קלקוחות

עמלק תסתלק
______________________________
דוד בקוש - חב"ד בית אל

מה זכתה פרשת זכור שיש לה שבת משלה? 
"שבת זכור"! יש לנו עוד "זכירות" שמזכירות 

לנו מצוות כלליות יותר כמו שבת, 
בזכירת  מיוחד  מה  אז  וכו'.  סיני  הר  מעמד 
עמלק, כשמצווה זו לא ניתן לקיימה בגלות? 
שהרי "כבר עלה סנחריב ובלבל את העולם". 
מלשון  שהתורה,  מכיון  "עמלק"?  מיהו 

וכלו חלומותיו של המן
לדחוף בתו למלך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

בדרמה אמתית
של תחבולות מתוחכמות.

 וזה קרה
שבתו קפצה מן החלון
אחרי שראתה את אביה
שמוליך חמור בצעדה.

חלון לנס פורים
______________________________

חיים אברמסון

יום, מה קיום  הוראה, מצווה לנו לזכור כל 
המצווה בימינו?

את  "יודע  בה',  המרידה  את  מסמל  עמלק 
ריבונו ומתכוון למרוד בו". עמלק מסמל את 
במעשה  קרירות  קרך...",  "אשר  הקרירות: 
בלימוד  בהתלהבות  קרירות  המצוות, 
שאין  האמתי,  הרע  למעשה  זה  ובמעשה... 
לא  עמלק  השמדה!  ביעורו  אלא  תיקון,  לו 

בה', עמלק  והידיעה  הלימוד  לעצם  מתנגד 
מחליש את ההתרגשות, שלא נגיע לקבלת 
עול מלכות שמיים! וזו המלחמה היום יומית 
ולמחותו  הפנימי  בעמלק  להלחם  שלנו, 
נזכה  בימינו,  עמלק  זכירת  ידי  על  לגמרי! 
בע"ה למחיית עמלק על ידי משיח צדקינו, 

מהרה ייגלה, תכף ומיד ממש!
 )מתוך שיחות הרב מלובביץ'(. 

רכוש המן הועבר לגיבורים,
השאיר זרש ללא קורת גג

וזה מגיע לה בגלל עצתה לביזיונתא:
להשמיד, להרוג ולאבד היהודים.

נס כזה לא רואים הרבה
בפוגרומים וברדיפות

אבל מכל מקום ה' מושך בחוטים
ומרשה לעמו להמשיך.
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הציבור מוזמן 

חנוכת בית 

בבית משפחת אלון, דוד ואיריס

בהשתתפות 

הרב שלום ארוש שליט“א

ביום שני י“א אדר ב‘ 18.3

 בשעה 20:30

 משפחת אלון, רח המעפילים 6 

דוד ואיריס

לפרטים: 054-7949640

צדיק בא לעיר 

ביריד ישתתפו:
אצל הלל עיצובים * עדי בוטיק * רותה * הוד והדר  * 

תמי מאריאל בגדי ילדים נשים ונוער 
תכשיטים ליאת מונרוב * אירית גלמור * מיכל אסבן * 
אורלי קארו * סהר שטרית מטפחות ייבוא ומעוצבות * 

נעמונת מטפחות *  כובעי הדי * בשמי איתמר * 
יעל רבי מוצרי פוראוור * חיים כיפות * 

אורן נעליים * מכונות תפירה ברנינה

היכונו ליריד האומנים 
לחג הפסח הבעל"ט

ביריד יהיו חגיגות מבצעים השווים לכל נפש!
להתראות!

מיכל אסבן, 0523-703781.

שמרו את התאריך! 

שיתקיים אי"ה ביום ראשון ב' 
בניסן 7/4 באולמי פסיפס פתיחת 

דלתות 16:00-22:00
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ַהָּמדֹור ַלְיָלִדיםַהָּמדֹור ַלְיָלִדים
מצאו לפחות 20 הבדלים

עזרו למלך להגיע לכתר

מצאו את ההבדליםמצאו את ההבדלים

מצאו לאיזו אוזן המן אין זוג.
חגיגת אוזני המןחגיגת אוזני המן מבוךמבוך

1. שם במגילה המתחרז עם קרש.
2. על מה רכב מרדכי.

3. מלך מהודו ועד ...
4. בושם ידוע ששימש להכנת שמן.

5. אביו של מרדכי
6. שם העיר בה התרחש סיפור המגילה.

7. אשתו הראשונה של המלך.
8. חותמת מלכותית.

9. אביו של המן.
10. סריס הפילגשים.
11. שר ואבן בחושן.

12. רכב על הסוס של המלך.
13. זכור לטוב

14. אביה של אסתר
15. מקור השם מרדכי.

16. סכום העסקה בין המן לאחשורוש 10,000....

איך יודעים שמרדכי היה שוער גרוע בכדורגל? "ומרדכי יושב בשער המלך" | איך יודעים שלהמן היתה צורה של כדור? "והמן נבעת" | מה המן אהב 
לאכול? חמאה - "וימלא המן חימה" | איך יודעים שהמן היה רזה? "איש צר... המן הרע הזה"  מה המן אמר כששאלו אותו איך הוא מרגיש?  "תלוי" | 

כמה מיטות היו בשושן הבירה? שש - "גלילי כסף ועמודי שש מיטות"  | מה היה הסרט האהוב בשושן הבירה?  עשרת בני המן

חידות מצחיקותחידות מצחיקותחידות מצחיקות
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כל מה שמעניין בבית-אל

 הספסל 

שכן 
 קרוב

'קידוש השם גדול'.
 עם חברי משלחת זק“א. 

גרוש + 6 ילדים בן 72, גר בבית אל 9 שנים.יצחק פגרו
   ו-34 נכדים בלי עין הרע.

תו
סב

ל 
א

זי
עו

ם: 
לו

צי

מאיפה באת אלינו?

שם  יורק,  בניו  היו  הראשונות  שנותיי 

מכן  ולאחר  אוניברסיטי'  ב'ישיבה  למדתי 

שבה  בתקופה  ביבנה  כרם  לישיבת  באתי 

באותו  הימים.  ששת  מלחמת  התרחשה 

הזמן כל חבריי התגייסו למלחמה ובדיעבד 

זו  היא  בעם  והאחדות  המלחמה  חוויית 

שחיברה אותי למדינת ישראל באופן כל כך 

חזק, כך שלימים אעלה ואשתקע בארץ. 

למדתי רבנות אצל הרב סולובייצ'יק ולפני 

הסמיכה התקבלתי להרווארד, שם למדתי 

שלוש שנים כלכלה ופיננסים בינלאומיים, 

בלונדון,  שנים  כמה  עבדתי  מכן  ולאחר 

בקנדה ובניו יורק, שם התגרשתי.

נוספות  שנים  כמה  בטנסי  חייתי          

                   ובשנת 2010 עליתי לישראל.

                        מכל העולם, מה מצאת דווקא 

                           בבית אל?

                        תחילה גרתי בירושלים 

                            בשכונת הר נוף, שם גרים 

                            בתי ומשפחתה, וראיתי 

ששם השקפת העולם הייתה אנטי ציונית 

מקום  חיפשתי  לי.  הפריע  זה  הצבא,  ונגד 

ישראלי, ציוני, וברוך השם שני חברים שלי 

והתאהבתי  בבית-אל  לשבת  אותי  הזמינו 

במקום, מאז אני פה.
מה החלום שלך?

בכל            היהודים  את  להעיר  הוא  שלי  החלום 

כאן,  ושיקבעו את מקומם  העולם שיבואו 

בארץ ישראל, שזה הבית שלנו.

מוכן  ולא  הברית  בארצות  שגר  חבר  כל 

את  לנו  נתן  ה'  בלב.  לי  כואב  זה  לעלות 

השואה  אחרי  בודדות  שנים  המדינה 

על  השם  "תודה  אומרים  ואנשים  הנוראה 

לא  הם  לבקר",  ונבוא  הנפלאה  המתנה 

האמתיים,  היהודיים  החיים  שפה  מבינים 

אלפי  עשרות  גם  שמאפיינת  תופעה  וזו 

בחורי ישיבה עילויים ומצוינים באמריקה. 

הם לא מבינים את זה.

להתחתן  מתפלל  אני  האישית  ברמה 

ולבנות את ביתי הקבוע כאן, בארץ ישראל, 

בבית אל.

במסוק של צבא ברזיל.

וסרטייל ו'יד תמר' מגיעים 
לאיפא"ק 

השנתית  הועידה  תתקיים  כחודש  בעוד 

אמריקה  יהדות  של  הגג  ארגוני  של 

'איפא"ק' - 'Aipac' שישתתפו בה 18,000 

בכירי  ביניהם  דוברים,  ועשרות  איש 

בנימין  הממשלה  ראש  ישראלים,  ממשל 

נתניהו ועוד. 

ארגונים  שלושה  נבחרים  שנה  בכל 

את  ויציגו  הבמה  על  שיעלו  ישראלים 

'יד  נבחרה  השנה  למשתתפים.  ארגונם 

מיכי  שלה,  הראש  ויושב  שמייסדה  תמר' 

תכנית  את  יציג  היישוב,  תושב  וסרטייל, 

'יד תמר' לחולי סרטן ביהדות  העזרה של 
אמריקה.

ברכות למיכי ולחברי העמותה ובהצלחה!

מתנדב בעמותה בסניף בית אל. מיכי וסרטיל, יו"ר 'יד תמר' ואהרון קסטיאל, 

הרגשנו את ערך העזרה לבני אדם במצוקה.  
יכולתנו המקצועית  ככל  השתדלנו לתרום 
כך.  כל  רחוק  במקום  וכישראלים  כיהודים 
גדול". השם  בקידוש  שם  הרגשנו 

פינת חיים
ידי של הילד נתנאל חיים שלו ז"ל, לרווחת ילדי בט"ו בשבט האחרון הוקמה פינת חמד לזכרו  על  הוקמה  הפינה  אל.  בית  יום ותושבי  לכבוד  המועצה  של  בסיוע  בהקמה המשפחה,  ז"ל.  חיים  נתנאל  של  שכונת הולדתו  תושבי  השתתפו  הפינה  לפינג'ן קפה או לצליית מרשמלו. מוזמנים!ושולחן פיקניק, נבנה בור לפויקה ובור נוסף 'משכנות', ניטע עץ זית לזכרו, הונחו ספסלים ובחנוכת 

מצילים חיים בברזיל
ב'בלו  נחושת  במכרה  שקרס  גדול  סכר 

ברוך  את  הקפיץ  שבברזיל,  דריזונטה' 

לאזור,  בזק  בטיסת  אל,  בית  תושב  זקבך, 

ביחד  המקומיים,  הביטחון  לכוחות  לסייע 

עם משלחת של צה"ל וזק"א לאזור.

ביחידת  במילואים  שירותי  "במסגרת 

חילוץ והצלה של פיקוד העורף, יצאתי לפני 

שהרג  האסון  לאזור  לברזיל  וחצי  חודש 

מאות אנשים ושהציף את כל האזור בבוץ", 

ימים  ארבעה  "עבדנו  זקבך,  מספר 

באיתור  שעות  שמונה  של  במשמרות 

וחמישה  שלושים  ומצאנו  הלכודים 

נעדרים, ללא רוח חיים לצערנו". "זו הייתה 

שבה   ומטלטלת  חשובה  חוויה  בעבורי 
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עוזיאל סבתו 
 &

ישראל צבי בראור
אירועים על רמה

שירה ומוזיקה מקפיצה ומרגשת, מערכת הגברה, 
ציוד הקרנה, תקליטן

מפגש מקדים ובניית האירוע

התקשרו עכשיו: 052-709-2021

בר מצוות 

שבע ברכות 

בריתות 

חסידי  אירוסין

פיוטים  מזרחי  

ישראלי
לפרטים והרשמה 
דפנה )אמא מרוצה(
050-9088008

מומלץ בחום

יהודית עטיה
משפחתון 
בבית אל א׳

דושה כשאיכות, שירות ומחיר נפגשים |  שער בנימין מול שיפון
0584940067 | 02-9400675

מבחר עשיר של
אביזרי פורים, איפור מקצועי ועוד...

תחרות התחפושות הגדולה של
יוצאת לדרך!!

פרטים נוספים בחנות

כל התחפושות ב- 49.90 ש"ח!!!
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שעות פתיחה:
א-ה: 16:00-20:00
יום ו': 8:30-13:00

משכנות בית אל-מול שער אוהד 
 kelimshl@gmail.com  02-5793266 :טלפון

החל מ-4

ב 10
מבחר שקיות לפורים

קופסאות ומגשי קרטון בשלל צבעים וגדלים

צלופנים בשלל צבעים וסוגים

2מפיות לפורים
ב 10

2 חב'מגוון רחב של סרטים ודגלונים
ב 15

קפקייקסים מעוצבים

3 חב'
ב 10

סכום איכותי מוכסף  

10%
הנחה

 כלים לקינוחים

2 חב'
ב 15 

כוסות יהלום קשיחות

החל מ-15

ב 10
מגוון רחב של

תבניות אינגלישקייק

שיפצנו והרחבנו את החנות, הוספנו עוד כ  50 מ"ר,עשרות מוצרים,

שיפצנו והרחבנו את החנות, הוספנו עוד כ - 50 מ"ר,עשרות מוצרים,חד פעמי כלי בית ועוד! בואו להתרשם!

חד פעמי כלי בית ועוד! בואו להתרשם!
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