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כניסת שבת: 18:21ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 19:33

כ“ג באדר ב‘ תשע“ט

פרשת שמיני - פרה

ביטחון

• השבוע בוצע ירי מכיוון הכפר ג'ילזון לעבר שכונת אבן 

פינה, הילד שלמה ידידיה לין נפצע באורח קל בכף ידו 

ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. אלוף הפיקוד, 

בנימין  ומח"ט  האוגדה  מפקד 

לבחון  מנת  על  לשטח  הגיעו 

דרכי פעולה. אנו ביקשנו מגורמי 

הנחישות  בכל  לפעול  הביטחון 

ולעשות  המפגעים  כנגד 

ג'ילזון,  בכפר  שורש'  'טיפול 

השנייה  הפעם  שזוהי  בפרט 

בתי  על  שיורים  שבועיים  תוך 

היישוב! לא ניתן למציאות הזאת להיות דבר שבשגרה! 

נמשיך לפעול וללחוץ על גורמי הביטחון על מנת להשיב 

את השלווה לביתנו. 

תושבים המרגישים צורך בסיוע מוזמנים לפנות למחלקה 

לשירותים חברתיים 02-9415000 או למרכז חוסן המשותף 

ליווי  מעניק  החוסן  מרכז   02-5848604 אל  ובית  לבנימין 

וטיפול לנפגעי פעולות איבה. כלל השירותים ניתנים בחינם. 

עם  ביש"ע  רשויות  ראשי  מפגש  קיימנו  בעבר  בשבוע   •

ניצב משה ברקת, מפקד מחוז ש"י, האלוף נדב פדן, מפקד 

פיקוד מרכז, תא"ל אחוות בן חור, ראש המנהל האזרחי. 

במפגש שמענו סקירה על המצב הביטחוני ביו"ש והעליתי 

אחריותו.  תחום  לפי  אחד  כל  נושאים,  מספר  בפניהם 

לאחרונה,  שאירעו  הקשות  הדרכים  תאונות  בעקבות 

כנגד  האכיפה  את  להגביר  ש"י  מחו"ז  ממפקד  ביקשנו 

המסכנת  הפלסטינית  האוכלוסיה  של  הפרועה  הנהיגה 

את  ויגבירו  בעניין  פועלים  הם  כי  ענה  ברקת  אדם,  חיי 

מראש  ביקשנו  באזור.  האכיפה 

סיועו  את  האזרחי  המנהל 

 350 לבניית  התב"ע  בקידום 

יח"ד וקידום התב"עות להסדרה 

בית-אל,  משכנות  שכונות  של 

בית- גינות  בית-אל  ניצני  נוף, 

מוחלטת  הסדרה  וניצנית.  אל 

לאפשר  מנת  על  הבתים  של 

ובלי פשרות.  שוק  במחירי  הבתים  למכור את  לתושבים 

כמו כן, ביקשנו מאלוף הפיקוד להשלים את בניית חומת 

המגן בשכונות המערביות עד אזור בי"ס אונרא בג'ילזון, 

וכן  ממנו בוצע הירי לרחוב ארץ חמדה לפני כשבועיים, 

כן,  כמו  הביטחון.  להגברת  טכנולוגיים  אמצעים  להוסיף 

ביקשנו ממנו לפעול במלוא הנחישות בכפר ג'ילזון.  

ביקשנו מגורמי הביטחון 

לפעול בכל הנחישות כנגד 

המפגעים ולעשות 'טיפול 

שורש' בכפר ג'ילזון

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.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים והמודעות.
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צור,  מינה  בבית   17:00 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 

שכונת דוד. 

שיעור לנשים בפרשת השבוע בשכונה א' בשעה 12:40 

בבית חיה בלמס )יעקבי(, שכונת מעוז צור, כניסה ד'/2. 

לעילוי נשמת אימה חנה בת אלקה ע"ה.

שיעור לנשים בשבת מאת הרב יהודה דנה יתקיים בשעה 

13:15 בבית הכנסת 'אוהל חיים'.

נשמת  לעילוי  תהלים  ואמירת  בשבת  לנשים  שיעור 

מאת   ,17:00 בשעה  ספרא,  משפחת  בבית  ז"ל  בשמת 

הרב זיו רווה.

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

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

חיים'. מוסרת השיעור: ענת גרינוולד.

מפגש עם ראש הממשלה

ראש  עם  ביש"ע  רשויות  ראשי  נפגשנו  שעבר  בשבוע 

פעילותו  על  ידיו  את  חיזקנו  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 

הכרה  של  האדיר  ההישג  על  אותו  ובירכנו  המדינית 

בריבונות על רמת הגולן ומעבר השגרירות האמריקאית 

אנו  כי  ברורה  דרישה  העלינו  זאת  עם  יחד  לירושלים. 

מצפים ממנו להוביל בצורה נחושה את החלת הריבונות 

על יהודה ושומרון בקדנציה הקרובה, לא נרפה מכך עד 

אני  זו  בהזדמנות  במדינה.  זכויות  שווי  אזרחים  שנהיה 

ולגייס  לפעול  הימין,  למפלגות  להצביע  לתושבים  קורא 

הימין:  למפלגות  להצביע  משפחה  ובני  חברים  מכרים, 

ליכוד, הבית היהודי והימין החדש. 

מסיבת פורים לוותיקים

וותיקי  של  פורים  במסיבת  השתתפתי  שעבר  בשבוע 

את  עמכם  לחגוג  מאוד  שמחתי  פורים.  בליל  הישוב 

המוצלחת  מהתכנית  והתרשמתי  טובה  באווירה  פורים 

מקהילת  איש  כמאה  של  המכובדת  ומההשתתפות 

האירוע  מימון  על  השיתופית  לאגודה  תודה  הוותיקים. 

וישר כח למארגנים: יהודה טמיר, נאוה ואן לובין, דבורה 

דהן, בקי פינסקי, טילי צברי ואילה כהן. היה ערב מהנה 

מאוד ומיוחד, שנפגש בעז"ה בשמחות!

חלק  לקחת  הוותיקים  אתכם  מזמין  אני  זו,  בהזדמנות 

לתת  שנוכל  מנת  על  אוכלוסייה  פילוח  שאלון  במילוי 

לכם מענה לפי הצרכים המתאימים לכם, פרטים נוספים 

בפינת מחלקת רווחה.

תחבורה

כידוע, ביום שישי האחרון נחסם הכביש באזור כיכר אדם 

בשל רכב תקוע, שגרם לכך שתושבים רבים לא הצליחו 

להגיע לביתם לפני כניסת השבת. דיברתי עם מפקד תחנת 

האירוע  את  לתחקר  בבקשה  עובדיה  אלי  סנ"צ  בנימין, 

בשל  במיוחד  הציר  את  לשחרר  ניתן  היה  כיצד  ולבחון 

הסמיכות לכניסת השבת, על מנת שמקרה זה לא יקרה 

בשנית. כמו כן, ביקשנו שימצאו פתרונות תחבורתיים כגון 

ההפרדה,  ממסלול  מבוקרות  יציאה  נקודות  מס'  יצירת 

כפי שקיים בכבישי ארצנו. במקביל, נפגשתי עם קמ"ט 

וביקשתי  נוספים  וגורמים  אפריאט  ישראל  תחבורה, 

להאיץ את פרויקט שיקוע קלנדיה, המהווה כביש גישה 

נוסף לבנימין, ויתן מענה בטווח הרחוק. 

בברכת שבת שלום,

שי אלון, 

ראש המועצה.

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

1. מזכיר/ת מחלקת דת - 50% משרה

2. מילוי מקום עו"ס קהילה - 75% משרה

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

)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!

 The English Shabbat Shiur will be by Tzvika Perla

 at his home, Eretz Chemda 18 at 4:30 Open to both

men and women.
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נבקש  לטובה  עלינו  ובאים  הקרבים  הניקיונות  לקראת 
לשמור על הנהלים על מנת למזער עד כמה שניתן את 

הסיכון לחיי אדם. 

והקבלנים  התושבים  מצד  פעולה  ששיתוף  לציין  חשוב 
מאוד חשוב.

כמה הנחיות בסיסיות )דף מפורט יותר נמצא אצלי במשרד(: 

בנשק  חמוש  שומר  ללא  שעובד  פועל  כזה  דבר  אין   .1
בסביבתו, גם אם זה בתוך מבנה או בית פרטי.

של  הראשי  השער  דרך  פועל  להכניס  כזה  דבר  אין   .2
)סמוך  הלבן  השער  דרך  רק  פועלים  כניסת  היישוב, 

לתחנת דלק(

3. הכנסת פועלים ויציאתם בליווי שומר חמוש, לא תתאפשר 
הכנסת פועלים ללא שומר, גם אם הוא ממתין בבית.

4. תושב/קבלן שמכניס פועל אחריותו להוציא אותו בזמן, 
פועל שלא יצא בזמן לא יכנס לעבודה למחרת ולפעמים 

גם מחרתיים.

 |  7:45-8:30 הפועלים:  שער  וסגירת  פתיחת  זמני   .5
15:00-17:00 במהלך היום 10 דקות לפני כל שעה עגולה 
למשך 10 דקות בדיוק. לא לאחר!!! פתיחה אחרונה של 
השער היא בשעה 17:50-18:00 לאחר שעה זו אין אישור 

להשאיר פועלים ביישוב.

פסח  לפני  ניקיונות  לתקופת  נכנסים  אנחנו  עכשיו   .6
ותחום זה פרוץ מאוד לצערי, אנא מכם שתפו פעולה.

7. קיימת קבוצת ווטצאפ שקטה שבה אנחנו מעדכנים על 
שינויים בזמני פתיחת השער הנחיות משתנות וכדומה... 
הודעה  לי  לשלוח  נא  לקבוצה  להצטרף  שמעוניין  מי 

למספר שמופיע למטה.
לשאלות, לדיווחים, לעדכונים ובירורים נוספים אנא צרו 

קשר עם שלמה הרבש"ץ, 050-9337433.

בברכה, 
שלמה יונגרייס,
רבש"ץ בית אל 

עונה פלוס
למרות מאמצנו לפתיחת עונת הרחצה 'עונה פלוס' כבר 
עלינו  ולכן  רציניות  מים  תקלות  התגלו  הבא,  בשבוע 
לדחות את מועד הפתיחה. אנו עושים את מרב המאמצים 

על מנת שנוכל לפתוח כבר בשבועות הקרובים.
 עמכם הסליחה,
 שלמה דודיאן,
מנהל הבריכה.

הורים יקרים!

יש לכם ילדים בגיל הרך שמעלים לכם סימני שאלה?

מרגישים מבולבלים, מתוסכלים או מודאגים ומתלבטים 

מה לעשות?

יש לכם דלת פתוחה להתייעצות!

לקבל  חינוכי,  הפסיכולוגי  לשירות  לפנות  מוזמנים  הנכם 

ייעוץ קצר-מועד על ידי פסיכולוגית חינוכית מומחית, בכל 

נושא הקשור להתפתחות ותפקוד הילד בבית, במעון או בגן.

השירות מוגבל לחמישה מפגשים למשפחה, וניתן בתשלום 

מסובסד על ידי התכנית הלאומית והמועצה. 

לפרטים והרשמה נא להתקשר לאיריס, 

בטלפון: 02-9700558 בין השעות 8:00-14:00.

רפלקסולוגיה עבור:
כאבי גב ופרקים

כאבי ראש וסינוסיטס
בעיות עיכול

הפרעות שינה
הרגעה ושחרור מתח

זירוז לידה טבעי

תומכת לידה 
ורפלקסולוגית

אילונקה 052-7984434 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 

דוכנים בהפנינג חול המועד

ביום רביעי, י"ט בניסן, 24.4, חול המועד פסח - יתקיים 
הפנינג באתר 'פסגת יעקב'.

המעוניינים להציב דוכן במהלך ההפנינג מוזמנים לפנות 
אליי: 0549-222262 | 02-970-0507 | 

tourism@bet-el.muni.il
מירי פקטור, רכזת תיירות.
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תריסים 

צבע

אינסטלציה  חשמל 
דשא

סנטטי

פרגולות 

נח - שיפוצים ותחזוקה054-2330070

שטיחים מקיר לקיר
PVC-פרקט ו

עבודות אלומיניום
בניה קלה

אבות 
ובנים 

 

שימו לב לשינוי הזמנים
עקב מעבר לשעון קיץ

'אברהם אוהבי' - 16:15
'היכל גבריאל' - 16:00

'תפארת שושנה' - 16:00
היכונו לפרסי סוף החורף למתמידים!

מפגש חיב"ת
נשים יקרות אנחנו מוזמנות לשיעור 

נושא: "מושג 'ספר דברי הימים' והשלכותיו לגבי הפרקים הראשונים של הספר"
על ידי פרופסור ישראל רוזנסון.

השיעור יתקיים בבית משפחת פטינקין ביום שלישי, כ"ו באדר ב', (2.4) 
בשעה 20:00 בדיוק.

נא להביא תנ"ך ו-20 ש"ח כולן מוזמנות!

הרב מרדכי גרינברג,
 ראש ישיבת כרם דיבנה 

יעביר שיעור השבת בבית הכנסת 'אברהם אוהבי' 
בשעה 17:40.

 נושא השיעור: 'מדינת ישראל - קידוש השם הגדול' - 
        "וקדשתי את שמי הגדול" הפטרת השבת.

ב"ה

בשבח והודיה לה' יתברך 

הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת

שתתקיים בעז"ה ביום רביעי

 כ"ז אדר ב תשע"ט (3.4)
17:00 סיום כתיבת אותיות בבית משפחת מורנו, 

                                              רח' מבצע שלמה 3

17:45 יציאה לתהלוכה אל בית הכנסת 
                                                     "עוד יוסף חי" 

משפחת מורנו  

קהילת "עוד יוסף חי"

שבת שלום ומבורך 
דוד ניזרי, 

מנהל מחלקת דת.

עוזיאל סבתו 
 &

ישראל צבי בראור
אירועים על רמה

שירה ומוזיקה מקפיצה ומרגשת, מערכת הגברה, 
ציוד הקרנה, תקליטן | מפגש מקדים ובניית האירוע

בר מצוות 

שבע ברכות 

בריתות 

אירוסין

חסידי  

פיוטים  מזרחי  

ישראלי

התקשרו עכשיו: 
052-709-2021

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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תוכנית אירוח בשבת 
 מועמדי רבנות בית אל

אירועי השבת בשיתוף עם מחלקת דת במועצה.

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

(הברקוד להלן לרב אחיה אמיתי). 

  
 

הועדה:  של  המייל  בכתובת  או 
ומספר  שמם  בציון   ,rabanut.betel@gmail.com
הדעת  וחוות  המידע  חוזרת.  להתקשרות  טלפון 

יהיו רק לעיני חברי הועדה בלבד.
חן  ונמצא  ידינו  במעשי  ברכה  רצון שתשרה  ויהי 

ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. 

הציבור מוזמן להשתתף. 
הועדה לאיתור ולבחירת רב לבית אל.

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 (בליל שבת) . 

בשבת הקרובה, פרשת ’שמיני‘- פרה, כ“ג באדר ב'

 יתארח בבית אל הרב אחיה אמיתי  שליט"א.
תוכנית השיעורים והשיחות תפורסם לציבור בנפרד בלוחות המודעות ובבתי הכנסת לקראת שבת.

הרב  אחיה שלמה אמיתי (57) נשוי לגילה  
להם בת נשואה, ובנים בישיבה גבוהה ובחינוך יסודי.

רב ותושב קיבוץ שדה אליהו בעמק בית שאן מזה 22 שנה. בעבר, רב קהילת  בית כנסת "שבטי 
ישראל" (כיום אהל יונה מנחם) בבית שמש.

למד בישיבת "מרכז הרב" (9 שנים), ובוגר לימודי דיינות במכון "ארץ חמדה" (7 שנים).
שרות צבאי בחיל התותחנים במסגרת "הסדר מרכז". 
מלמד ומרצה בישיבות ובמוסדות חינוך באזור מגוריו.

גזית בגולן. עורך המהדורה החדשה של "מקור חיים   – חבר בית הדין לממונות ארץ חמדה 
ניסיון   ובעל  השונות,  במדיות  מאמרים  פרסם  זצ"ל.  הלוי  דוד  חיים  הרב  לחותנו  השלם" 
וטכנולוגיה,  הלכה  בממשק  בארץ,  התלויות  במצוות  והקהילתי,  האישי  בתחום  בפסיקה 

ובהשגחה על מפעלי מזון.

במהלך השבת יתקיימו שיעורים ושיחות (לפי שעון קיץ) 

ליל שבת:
 18.35  תפילת מנחה, קבלת שבת וערבית בבתי הכנסת "מרכזי א"

           ו"היכל גבריאל". דרשות על פרשת השבוע לפני תפילת  

           ערבית ולאחריה.

 22:30  "טיש" לנוער- בנים, ושיחה על "מה לנו ולפרה האדומה"?         

           באולם התרבות

שבת:
   8:00  תפילה בבית הכנסת "אברהם אוהבי"   

 10:15  שיעור בנושא: "פרה אדומה בימינו" 
                                   בבית הכנסת ”אברהם אוהבי“

  13:40  שיעור לנשים ונערות באולם התרבות בנושא: 
                                                                 "על ארבעת הבנים"

 16:15  שיעור בנושא: גן משחקים מוזיקלי - היבטים בפסיקה 
            קהילתית ולאחר מכן שאלות ותשובות עם הרב ואשתו- 

            באולם התרבות

 18:30  שיעור בביהכ"נ  המרכזי א' בנושא: 
                                   פרד"ס – הגוונים בתורה

שבת שלום !
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מטפלת מנוסה 
בתרפיות גוף-נפש:
פיענוח תירפיתי, פרחי 

באך, PBA - שיטת ריפוי 
אנרגטית ודמיון מודרך. 

בואי לקליניקה בבית אל. 
צפורה קולט

052-3618218 

צורך  עלה  צמי"ד  הורי  מקרב  היגוי  וועדת  עם  בפגישה 

לפרגן לאחים של המיוחדים בפעילות הפגתית ביישוב.

יום  בנו  ז'-ח'(  )מכיתות  בנות"  מ"מעגל  נערות  קבוצת 

מושקע עבור הילדים המתוקים.

נשמח לראות אתכם ההורים מגיעים יחד עם ילדכם לזמן 

איכות משותף. 
וועדת היגוי הורי צמיד:

אוריה משלום עו"ס נערות | עינת נווה עו"ס שיקום | 
אפרת רבינוביץ עו"ס קהילה 

הפנינג מטורף לאחי צמי"ד
מעגל בנות מזמין את אחי צמי"ד )גילאי 3-7(

 להפנינג שווה במיוחד

שיתקיים בע"ה ביום ראשון ב' בניסן, 

7.4 בשעה 16:30 בפינת חי.

יהיו תחנות הפעלה כיפיות והפתעה טעימה לארוחת 
ערב, בחסות 'פלאפל הישועות'.

מחכות ומצפות לראותכם, בנות המעגל בנות.
נא להגיע בליווי הורים.

אזרחים ותיקים יקרים

אנו כרגע עסוקים במיון ופילוח האוכלוסייה.

נשמח מאוד אם תקדישו כמה דקות למילוי השאלון.

הוותיקים  כל  אודות  במרוכז  הנתונים  את  נקבל  כאשר 
נוכל להשכיל לתת מענים לפי הצרכים הנדרשים.

נשמח שתסרקו את הברקוד ותמלאו את השאלון או דרך 
הכתובת המצ"ב:

  http://katzr.net/07eca2

תודה על שיתוף הפעולה! 

אסנת שמח,עו"ס אזרחים ותיקים.

שבת שלום תושבים יקרים!

הנוער.  למחלקת  השבוע  חזרתי  לידה  חופשת  לאחר   •

בימים אלו אנו עובדים על תכניות לקראת פסח וטקסי 

אייר. ישנו מכרז פתוח לגיוס רכזי נוער, אם אתם חושבים 

על מישהו/י שיכול/ה להתאים, נשמח שתפנו את תשומת 

לבם למכרז, כי לנוער שלנו מגיע הטוב ביותר. 

• בקרוב נשלים את הפגישות האישיות עם כל בני הנוער 

העומדים בראש הפרוייקטים. כבר זכיתי לכמה פניות של 

יוזמות נהדרות שעלו מתוך בני הנוער, אם יש לכם עוד, 

אלו הפניות הכי משמחות... אז בואו.

• השנה גרעין מתנדבות מחב"ב אריאל בנות הקימו אולפן 

ביישוב ללימוד עברית בדרך חמה וחוויתית. האולפן פועל 

באופן קבוע בימי שלישי בין השעות 20:00-22:00 במבנה 

המיועד לכך )כיתת החל"ח לשעבר מאחורי המוקד( ופותח 

את שורותיו לנשים נוספות דוברות ספרדית או שפה אחרת 

שרוצות להצטרף. באולפנת רעיה פועל אולפן לנשות בני 

יחד איתכן עברית מדוברת  המנשה. נשמח מאוד ללמוד 

בצורות חווייתיות. לפרטים נוספים: מיכל, 0525-125989.

• למתניה שנרב, תודה רבה על תקופה של מילוי מקום 

נוער  עם  ברוכה  בעשייה  מלאה  אך  ארוכה  לא  אמנם 

השקעתך  על  תודה  פרוייקטים,  וקידום  יוזמה  היישוב, 

הרבה דסי וצוות המחלקה
שבת שלום!
דסי שטרן, 
מנהלת מחלקת נוער.
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עם שו"ת        
  

עודד ספיר, 
מנהל מחלקת שפ"ע

עד פסח אנו מתגברים את הניקיון ביישוב על ידי תגבור עובדים, 

על ידי פינוי יומי של משאית האשפה ועל ידי רכב טיטוא רחובות. 

אנו מבקשים מהתושבים להקדים ולהוציא את הלכלוך הגדול.

ביתית למכולות האשפה בתוך  יש להשתדל להשליך פסולת   •

שקיות ניילון סגורות – הדבר מונע ריחות לא טובים.

את  להכניס  מסוגלים  שאינם  ילדים  לשלוח  לא  להקפיד  יש   •

האשפה לתוך מכולה. כמו כן, יש לדרוש מילדיכם לא להשליך 

אשפה ברחובות ובגני משחקים.

• הורים ששולחים את ילדיהם לאכול בחוץ מתבקשים לצייד את 

ילדיהם בשקיות לאיסוף האשפה.

מכולות  לפני  רכבים  להחנות  לא  מבקשים  אנחנו  לב!  שימו   •

האשפה. רכבי הפינוי מגיעים גם בשעות הבוקר המוקדמות.

גרוטאות וגזם בכמויות קטנות - להניח לצד מכולת האשפה. לא 

הירוקים. את העלים,  ולא להכניס לפחים  לשים בחזית המכולות 

הירוקה  האשפה  למכולת  להשליך  ניתן  הדשא  וכיסוח  העשבים 

בתוך שקיות סגורות.

גרוטאות וגזם בכמויות גדולות - ישנן שתי אפשרויות:

את  עצמאי  באופן  לפנות  ניתן  שפ"ע  מחלקת  עם  בתיאום  א. 

הגרוטאות הגדולות והגזם למערום בתחנת מעבר שנמצאת בצד ימין 

של המטווחים. חובה לתאם מראש את הפינוי, כיוון שהאתר נעול.

ב. ליצור קשר עם עזרא ברון, הקבלן המפנה גרוטאות וגזם מטעם 

יתאם עם התושב  054-6670084. עזרא  המועצה, מספר הטלפון: 

מועד פינוי ובמועד זה יניח עגלה ליד ביתו של התושב, עליה יניח 

לאתר  העגלה  את  יפנה  ועזרא  הגזם  או  הגרוטאות  את  התושב 

הפינוי. במידה וכמויות הגרוטאות יהיו לא סבירות הפינוי יהיה כרוך 

בתשלום. 

החדש,  החשמל  מכשיר  עם  לביתכם  מגיע  המוביל  כאשר 

מכשיר  את  תשלום  ללא  לקחת  חוק  פי  על  מחוייב  הוא 

יזרוק  החשמל הישן. אנו מבקשים מכם לדרוש ממנו שלא 

את המכשיר הישן בשטח היישוב.

אנו מבקשים מהתושבים לכוון הוצאה של גזם וגרוטאות עד 

יום שלישי, י"א בניסן, 16.4. לאחר תאריך זה אנו מבקשים 

לא להוציא גזם וגרוטאות לרשות הרבים.

של  איסוף  תערוך  המועצה   ,10.4 בניסן,  ה'  מתאריך  החל 

מפגע  ומהווים  ביישוב  הציבוריים  בשטחים  הזרוקים  אופניים 

לציבור.

אופניים שעדיין בשימוש, התושבים מתבקשים להכניסם לחצר 

וישמרו עד לאחר  הפרטית. האופניים יאספו למחסן המועצה 

הפסח, לאחר מכן יפונו לאשפה. 

אך  יתבצע  החמץ  שביעור  מהתושבים  מבקשים  ממש  אנו 

אלו  מקומות  הפסח.  חג  לקראת  שנפרסם  במקומות  ורק 

של  בשלטים  ויסומנו  שיוגדרו  פתוחים  בשטחים  נמצאים 

המועצה. נבקש להקפיד לא ליצור מקומות ביעור חדשים 

בתוך שטח המועצה, הדבר גורם לריחות לא נעימים מהעשן 

וכן לכלוך שנשאר בשטח בחג הפסח.

איך המועצה נערכת לניקיון היישוב לקראת פסח?

כיצד התושב יכול לסייע למועצה בניקיון?

פסח  בניקיון  מהבית  שמוציאים  גרוטאות  לזרוק  איפה 
וגזם מניקיונות החצר?

לאן מפנים מכשירי חשמל ישנים?

האם ניתן לזרוק גזם וגרוטאות עד ערב החג?

לאחר פניות רבות מתושבים על אופניים נטושות ברחבי 
היישוב, מה עושה המועצה כדי לטפל במטרד זה?

בערב החג, האם ניתן לבער את החמץ בכל אזור פתוח 
ביישוב?

ההשבוע התארח במדור השו"ת עודד ספיר, מנהל מחלקת שפ"ע. בשו"ת הבא )פרשת 'שמיני'( יתארח במדור השו"ת אחי פריזנט, מרכז כיתת ותיקים בישיבת בני 
בנימין. שאלות לאחי ניתן לשלוח לדוא"ל: rinai@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, כ"ד באדר ב', בשעה 9:00.
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תושבי בית אל היקרים.

לאחרונה סיפרנו לכם על שיתוף פעולה חדש שנבנה בינינו 

את  לשלב  מצליחים  אנו  לשמחתי,  אכן,  קק"ל.  לבין 

מגוונות  פעילויות  במסגרת  ידם  על  המוצעת  הפעילות 

סיור  ליום  ליציאה  מתארגנים  אנו  אלה  בימים  במתנ"ס. 

מודרך ביער האילנות ובמצפור ויקר - נחל התנינים. הסיור 

את  ולנצל  להצטרף  אתכם  מזמין  אני  מסובסד.  במחיר 

בהמשך  הפרטים  כל  מהנה.  אביבית  ליציאה  ההזדמנות 

הידיעון וכמובן באתר המתנ"ס.

בקהילה  למכללה  הרישום   - אל  בית  בקהילה  המכללה 

בשיאו. ב"ה יש הרשמה יפה וכבר יש שני קורסים שבע"ה 

דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס

יפתחו. אנו ממתינים לעוד מספר נרשמים על מנת לפתוח 

לבית  קרוב  ללמוד  ההזדמנות  את  נצלו  נוספים.  קורסים 

במחירים אטרקטיביים.

כ-700  נרשמו  ב"ה   – נסגרה  ההרשמה   – פסח  קייטנת 

ובניית  ומהנה,  ערכית  תכנית  בניית  על  שוקדים  ילדים!!! 

שאתם  האמון  על  יקרים  הורים  לכם  תודה  הצוות.  מערך 

לחג  ונכנס  מרוצים  כולנו  נצא  ובע"ה  במערכת!  נותנים 

הפסח מתוך תחושת חרות ושמחה!

שבת שלום!

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" 
נשים יקרות מוזמנות לערב

"חופשי חופשי" בחירות שלקחנו בחיים
במוצ"ש 'תזריע', ר"ח ניסן (6.4)
בשעה 21:00 באולם התרבות.

הכניסה חופשית. כיבוד קל יוגש במקום.

נשים יקרות,
מוזמנות להרצאתו של:

הרב מנחם בורשטין - 
ראש מכון פוע"ה

בנושא:

האישה במעגל החיים 
 היבטים רפואיים והלכתיים

יום רביעי | כ"ז באדר ב' (3.4)
    20:30 | באולם התרבות.     

הכניסה חופשית! 

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

מפגש כייפי עם 

החיות של אלי 
בדשא מתחת לגינה הקהילתית

    ביום רביעי, י"ב בניסן, 17.4 

בשעה 16:00.

מחיר: 10 ₪ לילד | 50 ₪ למשפחה.

התשלום במזומן בלבד!

מוזמנים בשמחה.

כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה
                  הקב"ה ישלם שכרם"

תודה רבה לנוגה דוד, גילי משולם, גיתית גבאי, 
נילי שרעבי ונעמי בקוש על הזמן, השמחה, הצחוקים, 

הכתיבה ובקיצור על ההשקעה הרבה במסיבת פורים 
לנשים.

בזכותכן קהילת הנשים זכו בפורים מושקע ושמח!!
באהבה! שרי לרנר, 
בשם תושבות בית אל!
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נח“לנח“ל
שבת שלום לכל הנחלWים השפיצים!!!!

אז איך עבר עליכם השבוע??
טוב אז כבר עברנו את פורים (שהיה ממש ממש מטורף)

וגם היה השבוע אחלה יומולדת לפארי המתוק ביום שלישי .
ובשבת הבאה עלינו לטובה אנו יוצאיםל... "שבת בפתח תקווה". 

וואי וואי איזה כיף ואיזה התרגשות.
כמעט כל הנח"ל יוצא לשבת... ואת \ה ???

וגם בעצב לב וביגון קודר ביום שני האחרון נפרדנו מ"נתי" 
האהוב והמתוק. מחכים לראותך בקרוב.

אז איזה כיף שכולם באים. אבל בא נראה עם את\ה מכיר\ה 
מספיק טוב את הנחלWים. אז זהה את הנחלWי\ת?

- מהחמודים ביותר בנחל ובעולם כולו.

- רואים אותו כל פעולה בנחל (ובזמן).
- מקטנטני הנחל.

אם לא הצלחתם עדין, 
אז רמז אחרון-- (התחפש בפורים לתנין).

אם עדין לא הצלחתם סימן או שאתם לא מהנחל או שאתם לא 
מספיק מחוברים לכל הנחלWים הנחל ולכן אתה חייב לצאת 

לשבת ולהכיר את כולם...
ד"ש לכל הקוראים השפיצים שלא קשורים לנחל :)

אז שבת שלום לכולם מצפים לראותכם בנחל בשעה 13:00 בדיוק.

שבת שלום! ה -ר -כ -ז -י –ם.

בני עקיבאבני עקיבא אריאל בניםאריאל בנים

סניף בית אל, מה קורה? 
למסע פסח כבר נרשמתם?

פעולות - אנחנו באמצע חודש 'שמחה' על עניין 
ומשמעות השמחה. עקבו!

מסע פסח- אנחנו בעיצומה של ההרשמה 
למסע פסח בסימן 'עם ישראל' שיערך ביום שני י' 
בניסן. אז קדימה - האחרונים שעדיין לא נרשמו- 

לעשות זאת זריז, ביום שלישי הזה נסגרת 
ההרשמה! בואו נראה איזה שבט יוביל בהרשמה?

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

ובפעולות...
שימו לב! הלו"ז משתנה לשעון קיץ בשבת 

הקרובה, והסניף עובר לשעה 17:15.
לו"ז לשבת:

22:00 - פעולת חב"ב.
17:00 - לימוד ומפקד מדריכים.
17:15 - מנחה, מפקד ופעולות.

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

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.

lishka@bet-el.matnasim.co.il :קורות חיים למייל

עד לתאריך: 7.4.  פרטים מלאים באתר המתנ"ס.

קהילה מטיילת

נתניה והסביבה
בשל מזג האוויר הטיול התבטל.

הורים יקרים! 
קייטנת פסח מתקרבת.

הקייטנה תתקיים: יום חמישי ו' בניסן

(11.4) עד ליום רביעי יב' בניסן (17.4), בלי יום שישי.

שעות הפעילות בבית ספר הן: 8:00-13:00.

שעות הפעילות בגנים- 7:30-13:00.

ילדים הרשומים לצהרון - שעות הצהרון:

 13:00-16:00 (מותנה במספר נרשמים).

הקייטנות יופעלו בגני האם. 

הקייטנה תכלול ארוחת בוקר. 

וכמובן מלא פעילויות והפתעות. 

לכל שאלה אפשר לפנות לליטל, 

רכזת הצהרונים, 0523-121494.

סניף בית אל האלופים!
אז מה היה לנו השבוע???

בן  וענק  וגמד  מטורפתת  תחפושות  תחרות 
השבטיםם!!!

במקום  שזכו  האלופות  נבטים  שבט  על  סחטיין 
הראשון!!!

ביום חמישי יצאנו לתהלוכה לתת לחיילים משלוחי 
מנותת, יישר כח עצום למי שהגיע בחג:)

ביום שישי התקיים שוק פורים מטורף בחסות שבט 
דורות. איזה שוק מטורף הרמתם! ממש עשיתם הכל 

לבד. גאה בכם! 
תודה מיוחדת להדר גרני על כל העזרה שנתן על 

מנת שהשוק יצליח במיוחד על כל המכונות!!
שימו לב: ההרשמה למסע פסח במזומן נסגרת 

במוצ"ש הזה! אני אהיה בסניף בשביל לקבל ממכם 
את הכסף בין השעות 8 עד רבע לתשע. ובשלישי 

תיסגר ההרשמה באינטרנט.
לו"ז לשבת:

22:00 - פעולת חב"ב.
16:45 - לימוד מדריכים.

17:00 – מפקד.

שבת שלום! תאיר.

גמ"ח התחפושות - גם השנה 
מחזירים תחפושות בזמן!
זמני החזרת התחפושות: 

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.

טיול עם הקק"ל - לכבוד 'יום המעשים הטובים'

הטיול יצא ביום ראשון, ב' בניסן 7.4

בשעה 8:00 מאולם הפיס, חזרה משוערת: 16:30.
המסלול: 

סיור ביער האילנות.     מצפור ויקר / נחל התנינים.

 פרטים נוספים בהמשך.  הרשמה מראש חובה!    דמי הרשמה: 30 ₪.

ההרשמה עד לתאריך כ"ו באדר ב', 2.4.
כל הקודם זוכה!

הטיול מיועד לכל הקהילה
https://tic.li/4O2nAWO :הרשמה דרך הקישור

ניתן להירשם גם במתנ"ס: 02-9706600.

מחפשים תרומת כסף עבור נערים שישבו ללמוד 
תורה בבימ"ד חופשת פסח, ניתן להקדיש את 
התרומה לרפואה או עילוי נשמת ואני בתמורה 

תקבלו חמישה ימים של הקדשת לימוד תורה של 
כמה נערים. לפרטים: אור שרגא 0503-351813
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מתחדשים אתכם 

בקולקציית אביב לכל המשפחה!

תכשיטי מעצבות 
"כליל", "הדס“
"רחל שורק"

מגוון משחקי
 "FoxMind" 
ופליימוביל

כלים ומתנות 
לעיצוב הבית

 הנחות לוועדי עובדים

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.

קולקציית החג 
של 

”אצל הלל" 

מתנה בקניה
ב- 500 ש"ח

כרטיס מועדון
מפנק
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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

דירות 3/4 חדרים חדשות. 0523-115442.

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

נוחה  מאובזרת,  מרוהטת,  דירה  א'  אל  בבית  להשכרה 
ויפה. יש מזגן ודוד שמש. מיקום מרכזי. 2.5 חדרים ומרפסת 
גדולה. 2,600 ש"ח כולל מסים. כניסה מיידית. לפרטים: 

רבקה, 0524-826889 | 0535-292564.

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

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

למשפחת פטינקין יהונתן ורותי להולדת הנכדה, בת לנחמן 
ומיכל.

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

משתתפים באבלה של חברתנו מירב בן הרוש 
בפטירת אחותה מיכל סודרי ז"ל 

הלוויה התקיימה ביום שישי, ט"ו באדר ב', בכפר סבא. 
יושבים שבעה ברחוב התחיה 13, דירה 2, כפר סבא.

במלאת 6 שנים לפטירתה של אמנו
אילה כהן ז"ל

נקיים אזכרה ביום שישי, כ"ט באדר ב'.
10:30 - עלייה לקבר.

11:15 - לימוד בבית המשפחה.
תודה רבה, משפחת כהן.

  

 עיסוי לנשים באהבה
 שוודי•
 שיאצו•
 כוסות רוח•
 אבנים חמות•

 מבצע פתיחה: 
 ₪ 150טיפול ראשון 

 ש"ח 100טיפול שני 
 9972126ליזה קופרמן 

ריסוס  דשא,  כיסוח 
גדר  ועשבים,  קוצים 

חי, הקמת גינה

0526-373230
0546-261206

טיפולים טבעיים 
במחירי הכירות 

איבחון וטיפול תזונתי  150ש"ח 
(המחיר לשני טיפולים)

עיסוי הוליסטי, שוודי ורפואי 120ש"ח

רפלקסולוגיה 100ש"ח 

אדרת 0549-223205
נטורופתית בוגרת מכללת שלם

אימהות וסבתות שימו לב!
מכירת בגדי ילדים מארה"ב

חדשים ואיכותיים ממיטב המותגים גיל 0-12
לחול, שבת ואירועים...

מבחר ענק במחירים שווים!!!
מיום ראשון כד' אדר ב' (31.3) עד ליום שלישי י"א בניסן (16.4)

בוקר: 11:00 – 14:00 | אחה"צ-ערב: 16:30 – 22:00
או בתיאום טלפוני: 02-9973410 , 054-6713882

משפחת אטלס, רחוב מי-מרום 21 כדאי לבוא ולהתרשם!!!
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כהן,            אליסף  במגרש.  אדום  בצבע  בית  של  מפתח 
 .0548-032626 ,02-9979029

יריד לקראת פסח
 -22:30  20:30 בין   ,9.4 שלישי,  ביום  בביתי  יתקיים  היריד 
וביום רביעי ניתן לבוא כל היום עד לשעה 17.30 ללא תיאום
מצוין  במצב  ונערות  נשים  בגדי  להניח  מוזמנות  אז  ועד 

בלבד, בביתי.
תהיה קופת צדקה למי שירצה לתרום אני קונה בגד לחג 

לאישה ביישוב עם הכסף שיתרם בערב
כולכן מוזמנות בשמחה!

רווית אלקובי, דרך החלוצים 35, 0587-628067.

חנות המציאות
החנות  פסח.  לפני  שקיות  עוד  להביא  שלא  מבקשים 

איננה מפעל מיחזור.
מהמועצה  ביקשנו  שנה  בכל  וכמו  לאיחסון,  מקום  אין 

להעמיד מכולה ליד החנות.
אם הבגדים או חפצים במצב טוב מאוד, אנא שמרו עד 

אחרי החג.
תודה על שיתוף הפעולה.

שושנה מנשה.

בלב שמח - קרן לשמחות
נשמח   ,13 הראי"ה  מעגלי  ברחוב  שמח'  'בלב  בחנות 

להיות שותפים בניקיון הפסח שלכם.
נשמח לקבל כלים חדשים ויפים, מוצרי יודאיקה, כלי נוי, 
בהם  היה  שלא  וסבונים  קרמים  חדשים,  ומפות  מצעים 
שימוש, מוצרי חשמל קטנים ועוד היד נטויה. ניתן להניח 
את התרומות ליד הכניסה של המקלט. נא לעטוף היטב 

מפני הגשם וצינת הלילה. 
לפרטים ולתרומות כספיות: אורה לוי ומיכל דרייזין.

לליל הסדר דרושה דירה לזוג. דוד יפה, 0527-905797.

אננ 'שמיני',  פרשת  השבת,  ברכות  'שבע  שבת  'לרגל 
צוקרמן,      וצביה  דוד  בתודה!  לדירות.  זקוקים  עדיין  חנו 

.0526-071192

מחפשים דירות לשבת חתן לשבת זו, פרשת שמיני. רצוי 
בקרבה לבית גיל הזהב או במרכז שכונה ב'. תודה רבה! 

רחי לוי 0506-558225.

 ,YORKULTRA66900 משוכלל  הליכון  למכירה 
כחדש. 0548-083155.

למסירה: ספה 2+3. הכיסוי קרוע. 054-4892-450.

שש מאות משפחות כבר מנויות בספרייה. ואתם?
חתמו על טופס מנוי באתר )בלחצן הודעות( או בספרייה 

ותוכלו מיידית לשאול ספרים. המנוי חינם!
כל המנויים, ותיקים וחדשים, צריכים לחתום גם על טופס 
הרשאה לחיוב דרך המועצה )באשראי(. ניתן לקבל את 
החדש:  הספרייה  באתר  להורידו  או  בספרייה  הטופס 
כפתור  על  בלחיצה   https://beitel.library.org.il

הודעות )למעלה או במרכז התמונה(.
· פירוש החתימה על הטופס - אם יש לכם חוב לספרייה, 
ניתן יהיה לשלם/לגבות אותו בכרטיס אשראי )שפרטיו 

כבר נמצאים במועצה(.
כבר  שעליהם  הכללים  פי  על  יקבע  החיוב  סכום   ·

חתמתם בטופס המנוי:
1 ש"ח לשבוע איחור, עלות ספר במקרה של אובדן וכדומה.
בברכה,
אביגיל וצוות הספרייה.

חנות לבנדר כאן בבית אל
צילום תמונות 

פספורט
ופיתוח תמונות במקום

הדפסת מגנטים
 ועוד

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

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 

חד  מקום  ממלאי  דרושים/ת  בנים  אל  בית  ספר  לבית 
יומיים. לפנות לרותי, 0587-800566.
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בכול מכל כול

הי, מה פשר ההבדל הזה בכתיב? כל או כול?

ובכן, המילה כול נחשבת תחליף לשם עצם; במקום להגיד קחי 
אתך את השמלה, את המכנסיים ואת החולצות אפשר לומר קחי 

אתך הכול, או: את כל הבגדים. 

הנה הדגמנו את ההבדל בין "הכול" לבין "כל ה...": אם המילה 
כול מופיעה בנפרד היא נכתבת עם ו', ואם היא צמודה לשם 

עצם - בלי ו'. 

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

“




הדוגמה שבכותרת מגלמת את הכלל הזה, כי ה"כול" 
הראשונה והשלישית אכן עומדות בפני עצמן, ואינן נסמכות לשם 
עצם, ואילו האמצעית נסמכת )צמודה( ל"כול" האחרונה, וכאמור, 
היא, ה"כול" האחרונה, תחליף לשם עצם, ולכן ה"כל" שנסמכת 

אליה כתובה בלי ו'.
מקווה שלא הסתחרר לכם הראש עם כל ה"כול" הזה...
 לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.

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

שטיפת רכב
שטיפה בפנים+בחוץ 
שירות עד בית הלקוח

 רכב רגיל: 50 ש"ח.
רכב גדול: 80 שח.

רחמים שמש
050-5798170 

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.  

תרומת דם חיים לאדם

תודה לאכסניה – אולם ביטוח לאומי, לראש המועצה שאפשר את האולם. תודה גדולה לתורמים היקרים: 

שפינתם  לכולכם  גדולה  תודה  הישיבות,  ולבחורי  לאברכים,  החיל,  לאנשי  היקרות!  ולבחורות  לנשים 

מזמנכם לתרום בתקופה קשה זו של מחסור חמור בדם. זכיתם להגיע לשיא חדש, שתזכו תמיד להיות 

מהנותנים. תזכו למצוות! תבורכו מפי עליון. 

                                                  יעל שנרב.

יהודית עטיה
משפחתון בבית אל א׳

לפרטים והרשמה
דפנה )אמא מרוצה(
050-9088008

מומלץ בחום 

0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

 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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אוהבים חיות?
רוצים ללמוד עליהם, 

לחוות וליהנות?

אנו מחפשים מתנדבים להאכלה  וטיפול בחיות
 בתוספת פעילויות מגוונות

מכיתה ד' ומעלה.

פינת החי בבית אל 
מחכה לכם!!

רכזי קייטנות?
נשמח לראותכם עם הילדים 

בחופשת הפסח והקיץ!!
במקום יש שלל פעילויות 

ואוירה טובה וחברתית
{בתיאום מראש}

לפרטים: 
058-4404005 יהל

with

נקיון  בגמר העבודה.
עבודה יסודית.
מחירים זולים.

המלצות רבות 
מתושבי הישוב.

לפרטים ולקבלת הצעת מחיר:
דן  0502-130839

סודוקו

חידות לפרשה
1. "ויהי ביום השמיני". א. באיזה תאריך חל יום זה? ב. מה מעלותיו?

2. "אך את זה לא תאכלו". שלושה דברים נתקשה בהם משה, והראה לו ה‘ באצבע. מה הם?

3. מדוע מתו בני אהרון? ציינו לפחות חמש סיבות.

4. "וידום אהרון". רק עוד פעם אחת בכל התורה נאמר הביטוי "וידום". היכן?

5. בפרשתינו האש שרפה על המזבח את העולה והחלבים. ציינו עוד 2 מקרים בתנ"ך שבהם האש שרפה קורבנות.

6. על נדב ואביהו נאמר: "ותצא אש מלפני ה‘ ותאכל אותם" על מי עוד בתורה מסופר שמתו בצורה דומה?

7. א. מי היו מישאל ואלצפן? ב. מה הם עשו?

חידת 
גפרורים

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

הזיזו 2 גפרורים כך שיהיו 
לכם 3 משולשים 
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