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כניסת שבת: 17:07ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 18:19

ב‘ באדר ב‘ תשע“ט

פרשת פקודי

ביטחון 

השבוע קיימנו, ביחד עם ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, 

פגישה עם אל"מ שרון אסמן, מח"ט בנימין. בפגישה הוצג 

לנו סיכום שנת 2018 של החטיבה, שנה שבה התרחשו 

מספר אירועים ביטחוניים בגזרתנו. הודינו למח"ט בשם כל 

המסורה  העבודה  על  התושבים 

שהוא ופקודיו מבצעים בכל ימות 

להמשיך  ממנו  וביקשנו  השנה 

ולחזק את תחושת הביטחון בכך 

שלא יאפשר תנועה חופשית של 

גבעת  בציר  פלסטיניים  רכבים 

לפקקי  בנוגע  אסף-בית-אל. 

את  הדגשנו  בחיזמא,  התנועה 

התנועה  רידוד  של  החשיבות 

בכדי  קלנדיה  מכיוון  המגיעה 

להקל על העומס במחסום. כמו כן, ביקשנו סיוע בתוספת 

מרכיבי ביטחון בחלק הצפוני של היישוב.

חינוך 

השבוע הגיע לביקור עידו לוי, קב"ט מוסדות חינוך של 

החינוך  במוסדות  וסיור  הכרות  לפגישת  ירושלים,  מחוז 

המשמעותי  לתפקיד  כניסתו  על  אותו  ברכנו  ביישוב. 

וביקשנו ממנו לסייע לנו בחיזוק מרכיבי הביטחון במוסדות 

החינוך. 

אלפון חדש 

בשעה טובה הוצאנו לאור אלפון חדש לשנים תשע"ט–

עודכנו  באלפון  התושבים.  ולתועלת  לרווחת  תש"פ, 

דרכי ההתקשרות עם עובדי המועצה והמתנ"ס, עסקים, 

שיפורים  ובוצעו  שביישוב  הכנסת  בתי  הוספו  תושבים, 

האלפונים  חולקו  השבוע  שונים. 

רבה  תודה  הדואר,  בתיבות 

על  סבתו  לעוזיאל  כח  ויישר 

אסולין  לשרית  הפרויקט,  ניהול 

העוסקים  ולכל  הגרפיקאית 

במלאכה. 

אלפון,  קיבלו  שלא  תושבים 

או  לדואר  לגשת  מוזמנים 

למשרדי המועצה. 

בברכת שבת שלום,

שי אלון,

ראש המועצה.

ביקשנו מהמח"ט להמשיך 

ולחזק את תחושת הביטחון 

בכך שלא יאפשר תנועה 

חופשית של רכבים פלסטיניים 

בציר גבעת אסף-בית-אל

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,  ג‘ באדר ב‘,

 10.3, 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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תהלים לנשים בשבת בשעה 16:00 בבית מינה צור, שכונת דוד. 

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

חיים'. מוסרת השיעור: ענת גרינוולד. 

 12:40 א' בשעה  בשכונה  לנשים  שיעור פרשת השבוע 
בבית נורית נמן, רחוב פריאל 6.

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

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

תהלים 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. 

* מידי שבת תהלים לילדים בשעה 13:55 עם פרסים 
מיוחדים. לפרטים: 0522-286523. ברוכים הבאים!

הבקשות  שירת  חסדך"  לבוקר  וארנן  עוזך  אשיר  "ואני 
פקודי,  פרשת  השבת,  תתקיים  ירושלמי  ספרדי  בנוסח 

בשעה 20:00 בבית הכנסת 'היכל גבריאל'. כיבוד קל!

 The English Shabbat Shiur will be byRav Dr. Aryeh
 Hirsh at his home, 2 Ha tamar St, Nitzanit, at 4:00.
Open to both men and women.

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 

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 רכב 

אלו אסורה על פי חוק והאכיפה כנגד הנוהגים הינה מחמירה.

לתשומת לבכם - בזמן הקרוב תיעשה הסברה בנושא ולאחר 
מכן תתחיל אכיפה כנגד ציבור הנהגים בכלי רכב אלו.

שבת שלום! 
דורון דהן, שוטר קהילתי.

שינויים במסלול האוטובוס בפורים
יחולו   -  21.3 באדר,  י"ד  חמישי,  יום   – הפורים  בחג 
שינויים במסלולי הנסיעה של האוטובוסים, בין השעות 

.14:00-24:00

התחנות שמתבטלות בשעות אלה:
הישיבה,  יעקב/מבוא  סולם   :1 כיוון  מבוטלות  תחנות 
חמדה/יהודה  ארץ  חמדה/הנצי"ב,  ארץ  חמדה,  ארץ 

המכבי.

המכבי,  חמדה/יהודה  ארץ   :2 כיוון  מבוטלות  תחנות 
ארץ חמדה/חלמיש, סולם יעקב/מי מרום, סולם יעקב/

שדרות לוז.
רותם יפה,
מזכירת גזבר, מנהלת רכש ופרוייקטים.

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

מכרז 06.2019

מכרז לרכישת רכב בליסינג תפעולי

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

יש לכם שמחה?
מעוניינים בתמונות מגנט?

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

תמונות מגנט מורה לתופים כאן בבית אל
בעל 9 שנות נגינה ומספר 

שנות ניסיון בהוראה. 
מלמד את כל הסגנונות 

ולכל הגילאים.
שיעור ניסיון חינם!

לפרטים נוספים להתקשר 
למספר 

0547-095017
 אלישיב פסי
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יהודה מטות והודיה בן שושן

שבת שלום ומבורך 
דוד ניזרי, 

מנהל מחלקת דת.

אבות 
ובנים 

 

לימוד "אבות ובנים"

 בבית הכנסת היכל גבריאל

החל מהשבת מתחילים ב-19:30

פרסים והגרלות למשתתפים!

שיעור לנשים על מגילת אסתר 
ביום שני בשעה 19:15 - 20:15 

בבית כנסת ניצנית
מפי הרב שמעון קליין.

שווה לבוא!

שיעורו השבועי של 
הרב משה חביב שליט"א

בסוגיות אבן העזר וחושן משפט
עבר ליום חמישי

לאחר תפילת ערבית שבשעה 20:15
הציבור מוזמן!

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:  
052-9201780

"ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך"

שירת הבקשות 

בנוסח ספרדי ירושלמי 

תתקיים השבת, פרשת פקודי,

בשעה 20:00 בבית הכנסת 'היכל גבריאל'.

מתכוננות לפורים בבית מדרש לצעירות
לע"נ יהונתן אלימלך לוין ז"ל

לקראת ימי הפורים הטובים הבאים עלינו 
לשמחה ולשלום

צעירות בית אל (+18) מוזמנות ללימוד 
והכנה 

בתוכנית אי"ה:

לימוד בספר 'בני מחשבה טובה' 
עם הרב אלחנן לוין

כל מפגש עומד בפני עצמו, ואפשר תמיד 
להצטרף!

 לימוד עם חיה מליק על מהות הפורים 
ומגילת אסתר. מומלץ!

כולן מוזמנות בשמחה!
מוגש כיבוד קל.

השתתפות בהוצאות: 20 ₪.

לפרטים נוספים: יפעת, 054-4646261.

בין השעות 21:15-23:00בעזרת הנשים בבית כנסת ניצניתבימי חמישי בערב

  21:15

22:10

שיעורו השבועי של

הרב משה חביב שליט"א

בסוגיות באבן העזר וחושן משפט

עבר  ליום חמישי 

לאחר תפילת ערבית שבשעה 20:15 

הציבור מוזמן

שיעורו הקבוע (לקבועים בלבד) של הרב אבינר 
בהיכל גבריאל הוקדם השבת לשעה 15:00.
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הרב אריאל בראלי שליט"א
ר"מ בישיבת ההסדר בשדרות

הציבור מוזמן

השבת פרשת פקודי יתארח בישוב
מועמד לכהונת רב הישוב

יתקיימו שעורים ושיחות במהלך השבת

ליל שבת:
17:25  מנחה ושיחה בבית הכנסת מרכזי א'.

18:00  דרשה על פרשת שבוע בבית הכנסת היכל גבריאל.

20:30  באולם תרבות -
     שיעור בנושא: "רוב ומיעוט בקבלת החלטות קהילתיות".

     שאלות ותשובות לרב.

שבת:
  7:45  שחרית בבית הכנסת ראו בנים, 

           ודרשת פרשת שבוע.

  9:30  דרשת פרשת שבוע בבית הכנסת אברהם אוהבי.

10:00  שיעור בבית הכנסת אברהם אוהבי 
           בנושא: "קידושין כדת משה וישראל".

12:50  שיחה בתפארת שושנה  לילדי תהילים, מנחה.

16:00  שיעור בבית הכנסת היכל גבריאל
           בנושא: "מדיניות בית הדין לגיור". 

תוכנית אירוח בשבת - מועמדי רבנות בית אל
לציבור התושבים בבית אל רבתי,

בארבע השבתות הבעל"ט בחודש אדר ב', יתארחו 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 של המתנ"ס על פי התוכנית המצורפת.

בשבת הקרובה, פרשת פקודי, ב' באדר ב', יתארח הרב אריאל בראלי שליט"א.

הרב אריאל בראלי - בן 48 נשוי לאסתי )גנץ( נולד וגדל ברובע היהודי בירושלים. בוגר ישיבת מרכז הרב וכולל 

ודיינות מהרבנות הראשית. שירת בחיל השריון  דיינות בראשות הרב דימנטמן ברחובות, בעל תעודת רבנות 

במסגרת "הסדר מרכז". מתגורר בשדרות בחמש עשרה השנים האחרונות. משמש כר"מ בישיבת ההסדר, דיין 

בבית דין לממונות, רב בית כנסת, מרבני פורום 'חותם' וראש מכון משפט לעם. 

בשבת שלאחר מכן- פרשת ויקרא- זכור, 

נקדם את פני הרב יהודה דנה נ"י, שייתן 

שיעורים ושיחות על פי תוכנית שתתפרסם 

בשבוע הבא.

השבת  אירועי  להשתתף.  מוזמן  הציבור 

בשיתוף עם מחלקת דת במועצה.

תושבי הישוב יוכלו להביע דעתם ולמסור 

מידע לחברי הועדה לאחר השבת, ובמשך 

הפנייה  אינטרנטי.  בשאלון  השבוע,  כל 

בקישור  המועצה,  אתר  של  הבית  בדף 

דרך ברקוד: 

 

הועדה:  של  המייל  בכתובת  או 
 ,rabanut.betel@gmail.com

בציון שמם ומס' טל. להתקשרות.

ויהי רצון שתשרה ברכה במעשי ידינו 
ויהי נועם ה' עלינו. שבת שלום

 הועדה לאיתור ובחירת רב לבית אל
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NLP MASTER ובבליותרפיה.

לתיאום: קליניקה שער בנימין/  
ירושלים

058-4282930
אופירה חנטייב

לב המשפחה
טיפול רגשי מקצועי
ומתן כלים מעשיים

 לנשים, נערות וילדים.

סודיות
מובטחת!

מטפלת מנוסה 
בתרפיות גוף-נפש:
פיענוח תירפיתי, פרחי 

באך, PBA - שיטת ריפוי 
אנרגטית ודמיון מודרך. 

בואי לקליניקה בבית אל. 
צפורה קולט

052-3618218 

לקהילת הוותיקים ולכלל התושבים היקרים

מוזמנים לסיפור מסעו המרתק של חברנו 

בני וורצמן 

שבו הוא חושף את סיפור התמודדותו עם מחלת 

הנפש של רעייתו, לצד הבחירה לראות את היש, 

לחפש את הטוב ולהפוך את הסבל והכאב 

לצמיחה וגדילה.

ההרצאה תתקיים אי"ה ביום ראשון 

ג' באדר ב' 10.3, 

בשעה 19:15 במועדון גיל הזהב. עלות: 15 ₪.

מחכות לכם! 

איילה וטילי.

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

19:30 במועדון גיל הזהב.

הכניסה ללא תשלום! 
אך נדרשת הרשמה עד ליום ראשון, י' באדר ב', 

17.3 אצל אילה כהן בהודעת ס.מ.ס, 0523-257798.

מחכים לכם,
צוות ועדת היגוי, אילה וטילי.

ומה בתכנית?
ארוחה חגיגית – לשבירת צום 

תענית אסתר (פרווה).
תכנית-הפתעה.

 ומעלה 62תיקות מגיל ומועדון גיל הזהב פותח את שעריו לכלל הו
 יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון זמנים

עיצוב כלים  – סדנת קרמיקה 10:00

 וחפצי נוי

 אסנת נכטיילר עם

 

  - עיונים בתפילה

 לאה רבינוביץ  מפי

 .השיעור מתקיים אחת לשבועיים •

 התעמלות בונה עצם

את  יםמקטינה תרגילים

 הסיכון לשברים.

מורה  מוריה ריסקין

 .לספורט

תורמים ליציבות ה םתרגילי – יוגה

 יםומגדילים את גמישות הגוף, מרפ

 לשיפור הזיכרון. יםמתחים ומסייע

בהנחיית חווה עוזרי ,  שיחת נפש קבוצתית .מורה לספורט – מוריה ריסקין

 עו"ס 

 לשבועיים.המפגש מתקיים אחת  •

חיזוק וגמישות  – בתנועה החווי 11:00

שרירי הגוף, עבודה על קורדינציה 

 .כרוןיהמפתחים את החשיבה והז

מורה  –י מוריה ריסקין ל ידע

 לספורט

 –חיזוק ריצפת האגן  – תירגול בשיטת פאולה

חיוני לנשים בכל גיל! משולבים תרגילים 

בשיטת פלדנקרייז המשפרים את היכולת 

 הגמישות ושווי משקל.

 מדריכת פלדנקרייז – חורובסקיוע"י סיגלית ס

  ציור ואמנות

 ע"י אסתר שקלנובסקי

 פרשת השבוע 

 י צבי פרל ל ידע

י ל ידבמקביל מתקיים אולפן עברית ע

 .חנה לאופר

 ש"ח 45 ?כמה זה עולה לנו

 הוראת קבע.צילום תעודת זהות וממלאים טופס מעבירים לאילה כהן, רכזת מועדון  איך מצטרפים?
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אתלטיקה קלה

בתאריך כ' באדר א' תשע"ט, 5.2.19, התקיימה תחרות 

במטה  לבנים  היסודיים  הספר  לבתי  קלה  אתלטיקה 

בנימין.

תלמידי בית הספר בית אל בנים השתתפו בתחרות, ייצגו 

אותנו בכבוד וזכו במקומות הבאים:

זהב  במדליית   - הראשון  במקום  זכה  ליבמן  אביעד   •

בקפיצה לגובה.

• יהודה שרעבי זכה במקום השני - במדליית כסף בריצת 

60 מטר.

כסף  מדליית   – השני  במקום  זכה  סילברשטיין  איתן   •

בריצת 600 מטר ובמקום השלישי - מדליית ארד בריצת 

60 מטר.

תודתנו נתונה בראש ובראשונה למנהל בית הספר, הרב 

ולנציגי  זו,  בתחרות  להשתתף  לנו  שאפשר  גיאת,  ירון 

התלמידים שהשתתפו ושזכו.

בתודה ובברכה,

עמית לוי ודודו מולסון, 

מורי החינוך הגופני בבית הספר 

בית-אל בנים.

ביום  ליישוב  יגיע  המועצה  וטרינר  כלבים:  חיסון   .1
בין השעות 14:00 ל-15:00,   ,10.3 ב',  ג' באדר  ראשון, 
ויקבל תושבים ברחבת המועצה. נדגיש שגם מי שיש לו 
02- למחלקת שפ"ע:  למועצה  לדווח  צריך  כלבים,  גור 
9700517 ולהגיע ולחסן את כלבו. ניתן לשלם מראש על 

goo.gl/sKCBmm  :החיסון בקישור זה
)לינק זה זמין בעמוד הבית של אתר המועצה(.

לטפל  שנוכל  מנת  על  כי  נזכיר  משוטטים:  כלבים   .2
בתלונה על כלב משוטט ללא בעלים או המוחזק על-ידי 
לצלם  המדווח  על  חובה  בו,  לשלוט  מסוגל  שלא  אדם 
העירוני:  הפקח  של  למייל  ולשלוח  המשוטט  הכלב  את 
כלבים  על  שמדובר  נציין,   .  pakach@bet-el.muni.il

משוטטים שיש להם בעלים ולא על כלבי בר משוטטים.

שמסתובב  שועל  על  דיווחים  קיבלנו  משוטט:  שועל   .3
ביישוב. אנחנו מטפלים בנושא זה על ידי פיזור מלכודות 
לדווח  המשיכו  אנא  שם.  נצפה  שהוא  שדווחו  באזורים 

למוקד העירוני, כדי לסייע לנו לאתר את מיקומו.

4. חזירי בר: לפני כשבוע ביצעה רשות שמורות הטבע 
והגנים לכידת חזירי בר בבית אל. רשות הטבע והגנים, 
החוק,  לפי  בנושא  לטפל  והמורשית  המוסמכת  שהיא 
אנחנו  הצפוניות.  השכונות  באזור  בעיקר  התמקדה 
ממשיכים להיות עם האצבע על הדופק בנושא זה למבצעי 
צייד נוספים. אם נתקלתם בחזירי בר במקומות נוספים 
לטפל  שנוכל  כדי  העירוני  למוקד  דווחו  אנא  ביישוב, 

בנושא בצורה מיטבית.
שבת שלום!
עודד ספיר, מנהל מחלקת שפ"ע.

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

  
ליה ניר-חאיק, 

מכללה בקהילה – שלוחת בית אל
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עם שו"ת        
  

ליה ניר-חאיק, 
מכללה בקהילה – שלוחת בית אל

והכשרות  קורסים  עם  ותעודה,  מקצוע  ללימודי  אמיתית  מכללה  כן! 

מקצועיות, בבית-אל!

זו למעשה מכללה בפריסה ארצית מטעם "המכללה - רשת השכלה 

בקהילה" שמפעילה החברה למתנ"סים. המכללה הקהילתית מאפשרת 

לראשונה לימודים מקצועיים, נגישים לכל ובקרבה לבית, תוך התאמה 

תרבותית לאוכלוסיות השונות, הוזלת שכר הלימוד והענקת תעודות 

מקצוע בתחומים נדרשים, מהמוסדות המובילים במשק.

התכנית מאפשרת לכל חבר ולכל חברה בקהילה ללמוד 

ולהתפתח, בכל גיל ושלב בחיים ולמצות יכולות אישיות.

אנו פונים למגוון קהלים - ההכשרות מתאימות לפיתוח 

נוסף,  הכנסה  מקור  ביצירת  למעוניינים  קריירה, 

למתעניינים בתחומים שונים, ולמי שמחפש פיתוח אישי, 

הרחבת אופקים והעשרת הידע. בהתאם לכך, הלימודים 

מיועדים לנוער, צעירים, מבוגרים וותיקים, עד גיל 120.

כמו כן, המכללה פותחת את שעריה גם לתושבי הסביבה 

ומזמינה את כל מי שלבו חפץ ליהנות מלימודים איכותיים 

וקרובים לבית.

הכשרות  מאפשרת  בקהילה"  "מכללה 

של  ורלוונטי  רחב  במגוון  מקצועיות 

תחומים, המהווים מקפצה לשוק העבודה. 

 - לימוד  תחומי  שלל  מקיפה  המכללה 

צילום,  מינהל,  כספים,  ספורט,  טיפוח, 

משפחה, סטיילינג, רפואה משלימה ועוד.

של  לבקשות  קשובים  אנחנו  בנוסף 

או  נוספים  בתחומים  המעוניינים  תושבים 

כדי  מאמצים  ומשקיעים  ספציפי  בקורס 

לתת מענה.

תלוי בכל קורס. יש לנו קורסים קצרי מועד )החל מ-3 מפגשים( 

ויש קורסים ארוכי טווח שנמשכים על פני תקופות ארוכות. 

הסטודנטים שלנו מקבלים תעודות מוכרות על ידי כל הגופים 

המפוקחים  לתחומים  בכפוף  בישראל,  המוכרים  והאיגודים 

בפועל. המכללה פועלת בשיתוף עם מוסדות אקדמיים, איגודים 

מוכרות  תעודות  למתן  שונים,  ממשלה  ומשרדי  מקצועיים 

תעודות  המקצועות,  ביתר  ומבוקשים.  מובילים  בתחומים 

ההסמכה ניתנות מטעם "המכללה - רשת השכלה בקהילה".

קודם כל, כי הלימודים קרובים לבית. המרחק מהבית מהווה קריטריון 

משמעותי בחיפוש אחר לימודים. במקרה שלנו - אין נסיעות, אין פקקים, 

אין צורך בחיפוש אחר חניה. 

מעבר לכך, התכנית מתחשבת בצרכי הקהילה ומתאימה את עצמה מכל 

הבחינות. יתרה מזאת, הלימודים ברמה גבוהה ובמחירים ללא תחרות.

מאחר והקורסים מסובסדים, המחירים הופכים לאטרקטיביים ביותר. העלויות 

נמוכות בטווח של עד לשלושים אחוזים פחות, בהשוואה להכשרות מקבילות.

וכו' - נמצאים  ההרשמה ופרטי הקורסים - מועדי פתיחה, עלויות, תכני הלימוד 

באתר המתנ"ס.

על מנת לצור קשר ניתן להתקשר, לשלוח sms או וואטסאפ למספר 058-7970661

 mbk@bet-el.matnasim.co.il או לשלוח מייל לכתובת

וגם- חפשו אותנו בפייסבוק "מכללה בקהילה בית אל".

מכללה אמיתית בבית אל? ספרי לנו קצת!

למי מיועדת המכללה?

מהם תחומי הלימוד?

כמה זמן נמשכת ההכשרה?

ממי מקבלים תעודה?

למה שאלמד דווקא כאן??

איך המחירים באמת?

איך נרשמים? ואיך יוצרים קשר? 

מה עוד?

השבוע התארחה במדור השו"ת ליה ניר חאיק, רכזת המכללה במתנ"ס. בשו"ת הבא )פרשת 'צו'( יתארח במדור השו"ת אוריה פריש, רכז פרויקטים במחלקת הנדסה 
במועצה. שאלות לאוריה ניתן לשלוח לדוא"ל: handasa1@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, ג' באדר ב', בשעה 9:00.

אל  בבית  שמתגוררים  ולחברים  למשפחה  לפרגן  לכם  ממליצים 

ובסביבה, ולספר להם על המיזם הנפלא הזה! אתם יכולים גם להגשים 

חלום לאדם אהוב ולרכוש לו קורס במתנה!
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תושבי בית אל היקרים! 

השבוע זכיתי לבקר באולם פסיפס בבוקר יום שני, הבוקר 

שבו נפתח יריד התחפושות. התרגשתי לראות את הגודל, 

האור  את  ובעיקר  המתנדבות,  כל  את  כמובן  הצבעוניות, 

הדוכנים  בין  שהסתובבו  האימהות  עשרות  של  בעיניים 

השונים בחיפוש אחר תחפושות לילדים. 

יישובים  אין ספק שזהו מיזם קהילתי מבורך, דעו לכם כי 

נוספים באים אלינו כדי ללמוד כיצד לתפעל כזה פרויקט. 

ותוססת.  פעילה  תומכת  לקהילה  ומופת  דוגמא  אל  בית 

יישר כוח גדול לנויה רוזנטל.

הרשמה לקייטנת פסח – אני יודע שיש מי שמנסה להדחיק 

את העובדה שפסח מתקרב אלינו בצעדי ענק (; ... אבל 

מראש  מאורגנים  להיות  חייבים  מערכתית  מבחינה  אנחנו 

ולדאוג שקייטנת הפסח תתנהל באופן יעיל וטוב. לצורך כך 

ישתתף  שילדם  שמעוניינים  ההורים  מכל  מבקשים  אנחנו 

בקייטנה, לבצע בהקדם את הרשמה באתר המתנ"ס. 

קבלת קהל: ימים א'-ה' 8:30-14:30
www.matnas-betel.org.il :אתר המתנ"ס bet-el@matnasim.org.il :טלפון: 9706600 פקס: 9709560, מייל

  

מתנ“ס בית אל
www.matnas-betel.org.il :כל המידע העדכני על הנעשה במתנ"ס תמצאו באתר

דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס
5 קורסים.  המכללה בקהילה- ב"ה נפתחה ההרשמה ל- 

 ,18-99 לבני  פתוחים  המכללה  ששערי  לציין  לי  חשוב 

החברה  מבית  ארצית  ממכללה  חלק  הינה  ושהמכללה 

למתנ"סים. 

המכללה מעניקה לתושבים את האפשרות לרכוש השכלה 

אטרקטיביים,  ובמחירים  מבוקשים  לימוד  בתחומי  נגישה 

ומעניקה תעודות הסמכה מהמוסדות המובילים במשק.

כנסו אלינו לאתר תוכלו לקרוא את כל המידע על הקורסים 

שנפתחים. 

"ספרא  הנפלא  המועדון  של  ערב  יתקיים  בע"ה  מוצ"ש 

וסיפא" – מספרי הסיפורים, ואני מזמין את כולכם להגיע 

לכל  כוח  ישר  הזה.  המיוחד  המיזם  מפרי  וליהנות 

המשתתפים על ההתמדה. 

שבת שלום לכולם! 

יוסי קרסנטי,

מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

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

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

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

 לילך צור - ביתה של רחל יום טוב מבוא אבני החושן 6 
      יום ראשון כ"ד באדר ב' 31.3 בשעה: 19:00-21:00

הכניסה חופשית! כל הציבור מוזמן.

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.

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

פרטים מלאים באתר המתנ"ס 

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.

.SMSלפרטים: שרי- 0504-020829 ב
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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).

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.

ההרצאה נדחתה לחודש הבא
פרטים נוספים בהמשך.

מגיעים מוכנים לפנסיה 
כלים לתכנון מוקדם של העתיד הפנסיוני 

קהילה מטיילת
נתניה והסביבה

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.

תושבים יקרים,
זכות גדולה עבורנו שילדים רבים שאלו תחפושות בימי היריד.

תודה רבה על השותפות של מגוון רחב של תושבים
 בהכנות ליריד ובמהלכו.

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

מוצאי שבת כ"ג באדר ב'- 20:30-22:00 
יום ראשון כ"ד באדר ב'- 16:00-22:00 
יום רביעי כ"ז באדר ב'- 16:00-22:00 

מחזירים למקלט מאחורי גן הפיל בשכונה א'.
להזכירכם, בבקשה לעדכן אותנו בזמן ההחזרה על תחפושת שזקוקה 

לתיקון.
בברכת חודש שמח ומבורך!

נויה וצוות הגמ"ח.

מכללה בקהילה  בית אל

קורסים נוספים  בהמשך...

כבר נרשמתם???
 איפור מקצועי צילום   

 מדריכות תנועה לגיל הרך

NLP רפלקסולוגיה

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

רכזת המכללה, ליה ניר-חאיק 058-7970661 

הארכנו את ההרשמה עד י' באדר ב' (17.3)!
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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 

מה קורה? מה המצב? 
מה חדש?

אז אנחנו כבר בתוך אדר ב' וזה אומר 
שממש בקרוב מגיע פוריםםםםםם!!! 
איזה כיף ואיזו התרגשות! ואין לכם 

מושג מה אנחנו מארגנים לכם 
לפורים! פשוט חכו ותופתעו.

אז בשלישי האחרון עשינו אחלה 
רעשנים ומי שלא היה הפסיד ממש.

וגם זה אולי טיפה רחוק אבל בפרשת 
"תזריע" (בעוד חודש בערך)

אנחנו עומדים לצאת לעוד שבת 
בפתח תקווה. מחכים לראותכם...

Wובא נראה אתכם מגלים מיהו הנחל
י\ המסתורי הפעם:

- לא רואים אותו הרבה (רק בשבתות 
וגם זה לא תמיד(

- תמיד שהוא בנחל הוא מרים את 
האווירה .

- מנגן בגיטרה ובעוד כמה כלים.
- זה לא המקום התנדבות היחיד 

שנמצא בו.
בין העונים נכון על השאלה וישלחו 

את התשובה הכי מהר 
לישראל מאיר סבג יקבלו ממנו משו 

שווה מאוד .
ד"ש לכל המדריכים והרכזים 

שבאמצע הלימודי נהיגה , 
מחכים לשמוע מכם תוצאות (ומי 

יגמור ראשון(
אז שבת שלום לכולם!!

אוהבים מאוד מאוד!
 הרכזים: דידי, איתן, רבקה, 

ורינה השפיצית.

בני עקיבאבני עקיבא
אריאל בניםאריאל בנים

אריאל בנותאריאל בנות

סניף בית אל, מה 
המצב?

סיום  לקראת  אנחנו  פעולות- 
לכל שבט  (נושא  נושא  חודש 

בנפרד), תעקבו!!!
נושא  חודש  פתיחת  בקרוב 
להיות  הולך  בנושא...  סניפי 

חודש משוגע.
שבוע  בעוד  חברות-  תשלומי 
לתשלומי  ההנחה  נגמרת 
תשלום  וסכום  החברות, 
חניכים  לכן  עולה,  החברות 
שרוצים לשלם - לעשות זאת 

בימים הקרובים.
מבצע נוכחות- ממשיכים בכל 
הכוח, יאללה להפציץ בנוכחות 

במפקדים\ תפילות ופעולות.
יום  אירועי אדר- פרטים לגבי 
בהמשך  ישלחו  פורים  השוק 

על ידי המדריכים.
לו"ז לשבת:

21:00 - פעולת חב"ב.
15:10 - מפקד מדריכים.

15:30 - מנחה, מפקד ופעולות.

בצפייה לבניין אריאל,
שבת שלום!

לסקר, אסבן וצוות תשע"ט.

סניף בית אל היקר!
השבוע פתחנו את אירועי חודש אדר בסניף על מסיבת חינה ומסיכות מטורפת! היה 

חוויתי ושמח:)
השבת נקיים בסניף שבת ונהפוכו!!! מחכים לראות את כולכם יהיה משוגע!

בשבוע הבא בשלישי תתקיים ההכתרה של שבט הרא"ה ולאחריה הרקדה מטורפתת 
בחסותם. 

ולאחר פסק זמן ארוך שלא התקיים- קבלו חזרה את נחש מי!!!!
צוות: הדרכה

תחביבים- לשחק כדורסל | משהו שאני בטוח/ה בו- הכי חתיך בסניף 
מקצוע אהוב- ספורט | מאכל אהוב- פיצה | משהו שאני אוהב/ת בסניף- את החניכים.

לו"ז לשבת ונהפוכו:
20:45 – פעולת חב"א. | 21:45 - פעולת חב"ב. |  16:00 - לימוד צוות. | 16:20 – מפקד.

שבת שלום! תאיר. 

סניף בית אל אהובות:)
מה שלומכן?

זכינו:) שבט מעוז הייתן  ובאיזה רבנית  אז השבוע הייתה לנו הכתרה מטורפתת!! 
מאלפות, כל הכבוד!

ומסיבת פורים מקפיצה ושמחה בחסות שבט נחלה:) כל הכבוד גם לכן.
השבת שבת אחרונה למבצע המטורףף שלנו!! כולן מפציצות!! מי השבט שיזכה?? 

איזה מתח!! מחכות לראות אתכן בהמוניכן!
השבוע ביום חמישי מחיר החברות עולה אז הזדרזו לשלם!!

זהה ת'מדריכה- ~אוהבת לישון ~ אוהבת לאכול בשרי ~ הצבע האהוב עליה הוא 
ירוק. מי זאת?? והמדריכה משבוע שעבר היא- שיראל ממן:)

חב"ב: במוצ"ש פתחנו את המדרשה, כל הכבוד למי שבאה. בעז"ה תהיה לנו מדרשה 
מההממת!!
לו"ז לשבת:

21:00 - פעולת חב"ב. | 15:00 – מבזק. | 15:30 - מפקד המוני:)

שבת שלום!! אוהבות## צוותשעט

המרכז למוזיקה

לכבוד חודש אדר חוג קראטה מתחפש!!!
רוצים לגלות למה?

אימהות, אחיות וחברות מוזמנות להצטרף אלינו וליהנות ...
שבת שלום! רותי פרץ, רכזת החוגים במתנ"ס.יום שני 11.3 בשעה 16:15 בסטודיו בכניסה ליישוב.

נשים יקרות בואו לרקוד בכל ימי ראשון בשעה 19:30 

בחוג למחול מודרני או בשעה 20:30 בחוג זומבה 

של אסתר סולטן.

יישר כח למורה רחל אילן (גיטרה) על קונצרט 
יפהפה ומקסים יחד עם התלמידות המוכשרות!!

שירה אורן, רכזת המרכז למוזיקה.

נוער צעיר יקרות ביותר! מה שלומכן?
אז מה היה לנו השבוע? 

הכתרה מטורפת של כיתה ז' המההממות ערב סרט 
ובעיקר הרבה גשם! אנחנו מתקרבות לפורים אז תחלנה 

להתרגש! 
הארות ובקשות בקשר למסיבה - אליי!

שרהלה.

נוער צעיר מה קורהההה אלופים... 
היה לנו טורניר כדורגל גשם, עם ניצחון צמוד של 
כיתה ח' היה כיף כל הכבוד למי שבא ונהנה, ר"ח 

אדר ב' הגיע מקווה שאתם כבר עפים באוויר! 
אין כמוכם!!
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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

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

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

דופלקס 1,390,000 ש"ח, גמיש. 'אריה נכסים', 0544-376669.

למשפחת לוי שמעון ויהודית להולדת הנכדה רבקה, בת 
לדוד ויעל.

ויהודית  שמעון  ולוי  וחוה  יצחק  סבן  כהן  למשפחות 
להולדת הבת / הנכדה.

למשפחת אלאלוף עמנואל ואילה לאירוסי עמיחי עם רחל.

למשפחות באב"ד מנדי ואירית, צברי מנחם וטילי וסולטן 
הרב חיים ואלין לנישואי הבן/נכד אוהד שלום עם הבת 

טליה מלכה.

משתתפים בצערה של חברתנו אפרת אלישע

בפטירת אביה יעקב קופל ז"ל

הלוויה התקיימה ביום חמישי, כ"ג באדר א'.

יושבת שבעה: ברחוב אלי כהן 12, דירה 10, בת ים.

משתתפים בצערה של חברתנו יעל סתהון

בפטירת אימה יקוט בן אבו ז"ל

הלוויה התקיימה ביום ראשון, כ"ו באדר א', בנתיבות.

יושבת שבעה: בבית המנוח, רחוב אבוחצירא 15, נתיבות

ערב לימוד לעילוי נשמתן של בתנו תהילה ע"ה

וכלתנו ריקי )פייגה רבקה( ע"ה.

ערב הלימוד לע"נ יתקיים בביתנו, ברחוב פרי גן 1 בית אל, 

ביום שני, ד' באדר ב' תשע"ט אור ליום שלישי ה' באדר 

תשע"ט, 11.3.19, בשעה 19:00.

שיעור מפי הרב מנחם בורשטיין שליט"א, ראש מכון פוע"ה.

נפקוד את מקום מנוחתן:

תהילה ע"ה ביום שלישי ה' באדר ב' תשע"ט, 12.3.19 בשעה 

15:00 בהר המנוחות חלקת הר טמיר בירושלים.

כלתנו ריקי )פייגה רבקה( ע"ה ביום שלישי ה' באדר ב' 

תשע"ט, 12.3.19, בשעה 17:00 בבית העלמין במשואות יצחק.

משפחת מאמו.

סופר סת''ם ומגיה מוסמך
- כתיבה נאה בכל סוגי הכתבים 

- הידורים מיוחדים ונדירים

-  הגהת גברא ובדיקת מחשב  

- בתי תפילין ורצועות מהיצרנים המובחרים

- עבודה מדוייקת - שקיפות - אחריות 

otvehadar.co.il .0556-609614  ,ברוך דנון
 מוסמך מטעם ועד משמרת סת''ם ולשכת הקודש 

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697
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מחפשים תחפושת מקורית לפורים?

סטנדרטי  אן  ייחודי  ביגוד  המציאות  בחנות  למצוא  תוכלו 
במחירים מצחיקים.

מבצעי סוף עונה שווים! נא לשלוח רק דברים במצב טוב ונקי 
וראוי לשימוש. כלי מטבח במצב טוב, עם סימון ברור )בשרי/

חלבי(.

* שקיות יתקבלו עד י"ג באדר ב' )תענית אסתר(. לאחר מכן 
אפשר להביא למקומות אחרים.

שעות הפתיחה:

יום א'-ה' 10:30-13:00 | יום ו' 8:30-10:00 | יום ד' ערב - 
19:00-20:00

החנות נמצאת ליד הגנים מול כיכר חשמלית.
ציפורה אברמסון. 

____

ולנערות  לנשים  ואקססוריז  נעליים  מטפחות,  למסור  ניתן 
במצב מצויין בלבד. אפרסם בהמשך על מועד היריד. 

רווית אלקובי, דרך החלוצים 35, 0587-628067.

ביום שני, 11.3, ד' באדר ב', האחות תהיה עד לשעה 11. 
ביום רביעי, 13.3, בית מרקחת יהיה פתוח עד לשעה 11. 
צוות 'כללית'.

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.

ואזרחות.  קודש  במקצועות  לתגבור  מורה  דרושה 
לפרטים: ליאת כהן, 0525-666324.

אנו זקוקים לדירות לשבת חתן בשבת זכור. 
עדיפות עם קרבה לאולם פסיפס. תודה לכולם! משפחת 

חסדאי, 0546-758885.

מעבירה שיעורים פרטיים לגיל היסודי. תחיה, 0586-752202.

משלוח מנות איש לרעהו
פרויקט "ביקורים של שמחה" 

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 054-7535080
אסנת שמח, עו"ס אזרחים ותיקים 02-5434351

בס“ד 

תושבות בית אל היקרות! 
שמחות ומתרגשות להזמין אתכן 

להצגה: 

 ”לעולם אינך יודע“

בע“ה במוצאי שבת פקודי, אור לג‘ בע“ה במוצאי שבת פקודי, אור לג‘ 
אדר ב‘ 

 בחדר האוכל של אולפנת רעיה, 
בית אל.  

תחילת ההצגה: 20:30
נשמח מאוד לראותכם! 

שמיניתשע“ט 
דמי כניסה: 10 ש“ח  ש“ח 

סיימתי לימודי נטורופתיה- תזונה טבעית וצמחי מרפא, 
ומזמינה אותך לשני מפגשים של כשעה וחצי כל אחד, לאבחון וייעוץ 

תזונתי בעלות כוללת של 150 ש"ח בלבד (גמיש).

הטיפולים מצויינים ויכולים לעזור למגוון בעיות, כגון: 
בעיות עיכול, חרדה, דיכאון, דלקות מפרקים, מונו, פיברומלארגיה, סכרת, 

כולסטרול, דיאטה, שינה, כאבים, בעיות נשימה ועוד.  

* בנוסף, טיפולי עיסוי הוליסטי, שוודי, רפואי וכן רפלקסולוגיה - 
מומלץ מאוד! 

 לפרטים נוספים וקביעת פגישה, מוזמנים לפנות בשמחה- 

אדרת גנדלמן 054-9223205

משחת צרי טבעית ממוצרי מכוורת. 
יעילה לפצעים, לכוויות, ליובש, 
לפטריות ולרוב בעיות העור. 

אפשר להשיג אצל: 
 אביתר הנמן, בטל': 0539-196609,

 או אצל אורנה הנמן, בטל': 0539-196593.
רחוב שדות 7, שכונה א'.
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רפלקסולוגיה עבור:
כאבי גב ופרקים

כאבי ראש וסינוסיטס
בעיות עיכול

הפרעות שינה
הרגעה ושחרור מתח

זירוז לידה טבעי

תומכת לידה 
ורפלקסולוגית

אילונקה 052-7984434

הפוגה קלה, ל"תוכנית כבקשתך"
ממש יכולתי להרגיש את הכאב, אל תצחקו, כן, את הכאב, של 

אחת מהקוראות, וזו לשונה, )בעיבודים קלים...(:
"כל כך צורם לי שמבקשים ממני להשאיל קמח..."

ובכן, מה פה צורם כל כך?
משאילים חפץ לשימוש, ולאחר תקופת ההשאלה מחזירים את 

החפץ בעצמו, כגון: השאלתי לחברתי את המילון שלי.
לעומת זאת להלוות הוא לתת לזולת "חומר ִמְתַּכֶּלה" על מנת 
)כלומר בתנאי( שיחזיר לאחר מכן את החומר שהולווה בדיוק 

מי זו רבקה בשבילך?
נשמח לקרוא את הסיפורים שלכם על רבקה כהן ז"ל, שנפטרה בשבוע שעבר.

 chen.sabato@gmail.com :שתפו אותנו בסיפורים על רבקה, בזכרונות ממנה ובחוויות משותפות במייל
או בווצאפ: 0546-748632. 

נשמח לקבל גם תמונות. תודה! המשפחה.

                   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.

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

מאסטרומאסטרו

יצחק 054-6713996

מכירה והתקנת מזגנים
איתור ותיקון תקלות ומילוי גז

חשמלאי, תכנון וביצוע מתקני חשמל,

טיפול בקצרים ועומס בלוח חשמל

אינסטלציה, בוילרים וקולטים

מנעולן מורשה

מיזוג אוויר וחשמל 

רוצים להתחדש לקראת פסח?

- צביעת בתים לקראת פסח.
- בניית פרגולות. 

- דקים ועבודות שונות בעץ. 
נסיון רב בתחום.

אחיה ובניהו עסיס
052-4609884 

פסגות

כל עבודות הדפוס
שירות עד בית הלקוח

בהנהלת  יששכר לויים

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

hallevim@gmail.com

דפוס הלויים 

שיפוצים
ותקוני בית כלליים
שמעון לוי  

0508-504774

איטום
סיוד וצבע

 


תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“




חנות לבנדר כאן בבית אל
צילום תמונות 

פספורט
ופיתוח תמונות במקום

הדפסת מגנטים
 ועוד

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

בכמות שניתנה בהלוואה, כגון כסף, חומרי מזון, וכד'.
המשאיל או המלווה הוא מי שנותן, והלוקח הוא השואל או הלֹוֶוה. 

ִלְלוֹות קמח,  רוצה  נפנה אל מי שרוצה קמח: בעצם את  ועכשיו 
נכון? ואולי את מבקשת גם לשאול את המיקסר? מה שתרצי, רק 

בבקשה, דברי נכון. חוסי נא על העברית. אנא!

 לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.
 שבת שלום לכולם! 

        learab@zahav.net.il ,'לאה רבינוביץ 

הציבור מוזמן
לשיעורו של 

הרב משה הרוש שליט“א
ביום שני י“א אדר ב‘ 18.3

 בשעה 20:30
אצל משפחת אלון 

דוד ואיריס
לפרטים: 054-7949640
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סודוקו

חידות לפרשה

חידת 
גפרורים

הזיזו 2 גפרורים כדי ליצור
 3 משולשים שווי צלעות 

התחלה

סוף

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

ת השקל? 1. מה המשקל של מטבע מחצי

א?  ת  ם באו לי ם מבגדי הכהן שמתחי י י שנ 2. מה הם 

ד? ו תמי י על ו  נאמר שהי ל  הגדו לו מבגדי הכהן  אי על   .3

 . שן י החו ם ששמם כשם אבנ בי שו י 4. שלושה 

? הוקם המשכן ך  זה תארי באי  .5

ם? דברי ו ת  ם שמו ם של החומשי מי ו לסי 6. מה משותף 

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!

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.  

תושבי בית אל היקרים,

בשעה טובה, עם סיום מערכת הבחירות, נכנסנו לעבוד על 

היישוב.  תושבי  לכלל  החשובים  הנושאים  את  לקדם  מנת 

בהזדמנות זו נודה על האימון הגדול שנתתם לנו, הן במליאה 

והן לתפקיד ראש המועצה.

רובנו הספקנו כבר לשכוח, אבל עד לא מזמן הנסיעה מהיישוב 

לירושלים היתה רצופה בפקקים.

לכן, עוד בתקופת הבחירות ולאחריהן, המשכנו להפעיל את 

הלחץ על משרדי הממשלה השונים כדי לזרז את התהליכים 

להקלת הנסיעה. 

ברוך ה', כפי שכולנו רואים, אנחנו יכולים לומר שהמאמצים 

נשאו פרי, ובתוכם: האצת פתיחת מחלף אדם, הסדרת צומת 

גבעת אסף ופתיחת כביש הטבעת המזרחית. יחד עם זאת, יש 

עוד מה לשפר בנושא זה ועל כן אנו ממשיכים להיות בקשר 

עם הגורמים השונים כדי לדאוג שהנסיעה תהיה קלה ובטוחה.

אנו, חברי סיעת 'בית אל שלי' בעבודה משותפת עם שי אלון, 

בניהול  השוטפים  הנושאים  לקידום  פועלים  המועצה,  ראש 

את  לקדם  במטרה  יותר  רחבים  נושאים  גם  כמו  המועצה, 

צביונו  על  שמירה  תוך  בנימין  לבירת  אותו  ולהפוך  היישוב 

הייחודי, קידום חינוך איכותי, קליטת משפחות צעירות ליישוב, 

ביטחון, איכות הסביבה ועוד. 

לקבל  נשמח  ועוד  הללו  הנושאים  את  לקדם  שנוכל  כדי 

הסיעה  חברי  היישוב.  את  ויקדמו  ישפרו  רעיונות שלדעתכם 

זמינים בטלפונים הניידים שלהם ובכתובת המייל של הסיעה:

betelsheli40@gmail.com
היישוב  אנו מתפללים שנצליח בשליחותנו הציבורית לטובת 

כולו.

פורים שמח!

חברי סיעת 'בית אל שלי'.



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

מגזין בית - אל

ליון פורים!!
ג

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

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

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

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

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

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

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

 עד ליום ראשון,  ג‘ באדר ב‘, 10.3, בשעה 12:00.
              

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

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים והמודעות.

בס"ד                                                    אדר תשע"ט

משנכנס אדר מרבין בשמחה

ארבעה חודשים עברו מאז הבחירות, מאז קיבלנו את אמונכם 

להיות חלק ממליאת המועצה, להיות שותפים בעשיה ולהיות 

לכם כלי ושופר לרצונותיכם ודרישותיכם. הננו נכונים לעשיה.

אין שמחה כהתרת הספיקות, אחרי דיונים רבים גיבשנו את 

המועצה  תקציב  את  ואישרנו  הסיעות  בין  הועדות  חלוקת 

לשנת הכספים 2019.

ובנוסף חברים בשאר  ועדות  עומדים בראשן של מספר  אנו 

נושאים  להעלות  הועדות  תפקיד  במועצה,  שקיימות  הועדות 

הקשורים באותו ענין, יחד עם ראש המחלקה במועצה שתחת 

מענה.  בו  ולתת  לקדמו  היא  ועבודתו  הנושא  עומד  אחריותו 

מועברות  והמלצותיה  בועדה  נידונים  שעולים,  הנושאים 

למליאה לדיון והחלטה. בועדה חברים חברי מליאה וגם נציגי 

ציבור נוספים ומעבר לכך הועדה פתוחה גם לקהל הרחב כמו 

בישיבות מליאה.  יו"ר הועדה מכנס את הועדה בהתאם לצורך 

ולפי שיקול דעתו.

הועדות בהן אנו מכהנים כיו"ר הן:

הנצחת נרצחי טרור – רבקה יפה.  בטחון/ הנחות בארנונה/ 

מכרזים – יאיר פרייליך.   תיירות / חינוך – חיים סילברשטין.  

קהילה וקבלת משפחות / דת – מוסא כהן.

אנו  אלו,  ועדות  סביב  ועצות  הצעות  מכם  לקבל  נשמח  אנו 

לטובת  בהם  ונדון  בועדות  הרלוונטים  הדברים  את  נעלה 

היישוב והתושבים. 

אנו חברים בועדות נוספות כדוגמת נוער, רווחה, שפ"ע, תכנון 

ובניה, כספים והנהלה.

נוסף לנושא הועדות, התקיימו שתי ישיבות מליאה בהן עלה 

ההנחה  ונושא  ה'  בעזרת  העתידית  הבניה  נושא  השאר  בין 

הרחבת  וכן  גברים  מקוה  נושא  מילואים.  למשרתי  בארנונה 

מסגרות הלימוד לנוער ומבוגרים. ביחס לנושא זה, אנו פונים 

שיש  משמעותיות  תורניות  לימוד  יוזמות  על  לשמוע  אליכם 

צורך לתת להן סבסוד וסיוע כדי לקדמן ולשכללן, לצורך כך 

אושר תקציב מיוחד במסגרת דיוני התקציב.

לך כנוס את כל היהודים – כוחנו באחדותנו ואנו תפילה שנדע 

לב  שימת  תוך  ותושביה  המועצה  לטובת  מאוחדים  להיות 

לדגשים שעבורם נבחרנו על ידכם.

בברכת חברים  וברכת פורים שמח – 

חברי סיעת תנופה לבית אל.
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21:30
16:30

לפרטים: 052-4617002
מכירה אחרונה לפני פסח 

תקיים באולם ’פסיפס‘ 
ת

המכירה 
שעה 16:00 ועד 21:00 

שני ד’ אדר ב‘ 11/3/19 מה
ביום 


