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כניסת שבת: 18:31ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 19:44

ח‘ בניסן תשע“ט

שבת הגדולפרשת מצורע

בחירות

יישר כח גדול לכם, התושבים, על אחוזי הצבעה גבוהים 

)88%(, מעל לממוצע הארצי. ניכר כי תחושת השליחות 

במלוא  ביטוי  לידי  באה  בית-אל  תושבי  את  המאפיינת 

לסייע  רבים  מתנדבים  יצאו  הבחירות  ביום  העוצמה. 

לתושבים לצאת לבחור. כמו כן, יצאו המתנדבים לשכונת 

פסגת זאב בירושלים על מנת להוציא את האנשים מהבתים 

לקלפיות.  ללכת  אותם  ולדרבן 

שניצח  שנרב  לאלעד  כח  יישר 

רבה.  במסירות  הפרויקט  על 

תקציר תוצאות ההצבעה בבית 

אל: איחוד מפלגות הימין 71%, 

הליכוד 11%, הימין החדש 9%, 

זהות 5%.

מוקדם יותר, לקראת הבחירות, 

הממשלה,  ראש  ללשכתו  זימן 

בנימין נתניהו, מספר ראשי רשויות מכל הארץ. בפגישה 

את  ושנוציא  הימין  לגוש  שנסייע  הממשלה  ראש  ביקש 

במלוא המרץ.  לכך  כמובן שנרתמנו  להצביע,  התושבים 

כמו כן, הבטיח נתניהו כי לאחר הבחירות הוא יקדם את 

החלת הריבונות ביהודה ושומרון. בעז"ה אנו נפעל בכל 

הכוח על מנת לקדם נושא זה ומקווים כי ראש הממשלה 

יעמוד בהבטחתו.

נתניהו הבטיח כי לאחר 
הבחירות הוא יקדם את 
החלת הריבונות ביהודה 

ושומרון

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.

ביטחון

השבוע הגיע לביקור ניצב משה ברקת, מפקד מחוז ש"י 

וסנ"צ אלי עובדיה, מפקד תחנת בנימין. הודיתי להם על 

ההתגייסות למאבק בתאונות הדרכים וביקשתי שימשיכו 

בפעולות האכיפה במלוא הכח על מנת למגר את טרור 

תאונות הדרכים. העלנו את נושא חסימות הכבישים בעת 

והדגשנו  תאונות דרכים כפי שקרה בתאונות האחרונות 

הצירים  פתיחת  חשיבות  את 

כמה שיותר מהר, בפרט בזמנים 

וכדומה.  שבת  לקראת  רגישים 

בנוגע לפקקים במחסום חיזמא, 

הנחיצות  את  בפניהם  הדגשנו 

ביקשנו  פתוחים,  כבישים  של 

לנהוג ברגישות הנדרשת ולזכור 

אנשים  ישנם  יום  של  בסופו  כי 

שגרה  חיי  לנהל  המבקשים 

ורוצים לחיות באיכות חיים.

שבת שלום!  

שי אלון, ראש המועצה.
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צור,  מינה  בבית   17:00 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 
שכונת דוד. 

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

ענת גרינוולד.

יתקיים  ז"ל  בשמת  נשמת  לעילוי  בשבת  לנשים  שיעור 
בשעה 17:00 בבית משפחת ספרא, מאת הרב זיו רווה.

שיעור פרשת השבוע לנשים בשכונה א' יתקיים בשעה 
נשמת  לעילוי   ,8 סופה  שביל  כהן,  אלישע  בבית   12:45
יתקיימו  לא  לידיעתכן:  ורחל.  דוד  ז"ל בת  איילה  אשתו 

שיעורים בפסח. חג כשר ושמח לכל המשתתפות.
 "Spiritual Preparation for Pesach" will be the topic
 of  Liora Silberstein's Shabbat HaGadol Shiur for
women at her home, Teana 2, Nitzanit at 4:15.

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

1. מהנדס/ת רשות - 100% משרה

2. מבקר/ת רשות וממונה על תלונות הציבור - 33% משרה

3. רכז לפיתוח קריירה - 100% משרה

4. אב בית לבית הספר בנים - 100% משרה

5. מילוי מקום מזכירת גזבר, מנהלת רכש ופרוייקטים- 100% משרה

6. מילוי מקום לעו"ס - 50-75% משרה

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

חומרים  מקוצר.  ידיעון  ייצא  פסח(  )שבת  הבא  בשבוע 
לידיעון זה יש לשלוח עד ליום שני, י' בניסן, בשעה 12:00, 

למייל הידיעון בלבד.
בשבת שביעי של פסח לא ייצא ידיעון.

לקראת  אל',  בית  'מגזין  ייצא  'קדושים'  פרשת  בשבת 
עד  לשלוח  יש  למגזין  חומרים  והעצמאות.  הזיכרון  ימי 
המגזין:                   למייל   ,12:00 בשעה  בניסן,  כ"ג  ראשון,  ליום 

betelnik@bet-el.muni.il
לתשלום עבור מודעות ופרסומים בידיעון או במגזין יש להיכנס 

לאתר המועצה ולעבור לתשלום עבור פרסום בידיעון.
חג שמח!

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

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 

ותיקים יקרים!

לקראת יום השואה והגבורה נקיים 'זיכרון בסלון' בביתם 
 ,29.4 בניסן,  כ"ד  שני,  ביום  קרפלס,  וסוזי  יהודה  של 
בשעה 19:30. ובביתה של הרבנית שולמית מלמד ביום 

שלישי, כ"ה בניסן, 30.4, בשעה 19:30.

אנא שריינו את ימי ראשון, ז' באייר - 12.5, י"ד באייר - 
גיל הזהב.  וכ"א באייר - 26.5 להרצאות במועדון   19.5

פרטים נוספים בהמשך.

בברכת חג כשר ושמח לכולם! טילי ואיילה.

----

לכל משתתפות החוגים במועדון מופ"ת

החוגים לא יתקיימו בין התאריכים י"א בניסן, 16.4 ועד 
כ"ג בניסן, 28.4.

בברכת חג פסח כשר ושמח! איילה כהן וצוות מועדון מופ"ת.
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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 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 

השבוע צוין יום השנה ה-71 לשיירת הדסה - שיירת משוריינים 
שהסיעה יהודים בדרכם להר הצופים ב-13 באפריל 1948, ד' 
בניסן תש"ח במהלך מלחמת העצמאות. השיירה כללה עובדי 
רפואה של בית החולים הדסה הר הצופים, עובדי האוניברסיטה 

העברית, אנשי ההגנה מגני ההר, חולים, מבקרים ואזרחים. 

בעת שעברה בשכונה הערבית שייח' ג'ראח, הותקפה השיירה 
בידי פורעים ערבים, שרצחו 77 מנוסעי השיירה.

את  המדגישות  לממשלה  הבחירות  את  ציינו  גם  השבוע 
לכל  טוב  מזל  בארצו,  ישראל  עם  של  הנדירה  ההתקדמות 

הנוער ששם את זכות ההצבעה בפעם הראשונה. 

תודה רבה לשבט נחלה אריאל בנים שהשבוע התנדבו בשיפור 
פני אתר יעקב יחד עם חגי בן ארצי, התנדבות זו מחברת את 

בני הנוער לשורשים, לספר הספרים וכמובן, לעתידנו. 

בזכות  השבוע.  הקהילתית  בגינה  שהתנדב  לנוער  כח  יישר 
באביביות  נפתחו  הגינה  ואירועי  רב  ציוד  קיבלנו  קק"ל 

ובשמחה. 

לכולם  בהצלחה  הפסח,  חג  חופשת  לקראת  עומדים  אנו 
גם  וכמובן  הנוער  ובקבוצות  הצוותית  הסניפית,  בפעילות 

בניקיונות. 

אני רוצה להודות לתאיר הקומונרית על השקעתה בסניף בני 
עקיבא, אנו נפרדים מתאיר שהחליטה לעבור לשרות משמעותי 

מסוג אחר מחוץ ליישוב, בהצלחה רבה בהמשך דרכך! 

שבת שלום ומבורך! דסי שטרן, מנהלת מחלקת הנוער.

הכנסת פועלים לניקיונות פסח

לקראת ניקיונות פסח נבקש לשמור על הנהלים על מנת 

למזער עד כמה שניתן את הסיכון לחיי אדם.

והקבלנים  התושבים  מצד  פעולה  ששיתוף  לציין  חשוב 

מאוד חשוב.

אצלי  נמצא  יותר  מפורט  )דף  בסיסיות  הנחיות  כמה 

במשרד(: 

1. תושב שמעסיק פועלים חייב להביא שומר חמוש בנשק 

שישמור על הפועלים, גם אם מדובר בתוך מבנה או בית 

פרטי.

2. כניסת פועלים דרך השער הלבן בלבד )סמוך לתחנת 

דלק!(

3. הכנסת פועלים ויציאתם בליווי שומר חמוש. לא תתאפשר 

הכנסת פועלים ללא שומר, גם אם השומר ממתין בבית.

4.  על תושב או קבלן שמכניס פועלים האחריות להוציא 

יכנסו  לא  בזמן  יצאו  שלא  פועלים  בזמן.  הפועלים  את 

לעבודה למחרת ולפעמים גם מחרתיים.

5. זמני פתיחת וסגירת שער הפועלים:

6:45-8:30 | 15:00-17:00 | במהלך היום 10 דקות לפני כל 

שעה עגולה למשך 10 דקות בדיוק. לא לאחר! | 17:50-18:00.

לאחר השעה 18:00 אין פועלים ביישוב.

ווצאפ שקטה שבה אנחנו מעדכנים על  * קיימת קבוצת 

שינויים בזמני פתיחת השער, על הנחיות משתנות וכדומה. 

לשאלות, לדיווחים, לעדכונים וכן למי שמעוניין להצטרף 

יונגרייס,  שלמה  הודעה:  לי  לשלוח  נא  הווצאפ  לקבוצת 

רבש"צ, 0509-337433.

בברכה, 
שלמה יונגרייס,
רבש"ץ בית אל 
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שבת שלום ומבורך 
דוד נזרי, 

מנהל מחלקת דת.

 זמני פתיחת מקוואות שעון קיץ
 נא להקפיד על הגעה בזמנים!

 זמני פתיחה:
 מוצאי שבת ויו"ט ערבי שבת ויו"ט ה'-א'  

שעה אחרי זמן  19:30-21:30 מקווה א'
הדלקת נרות 

 למשך חצי שעה.

שעה אחרי צאת 
 שבת, למשך שעה.

 21:30-23:00 20:30-22:30 מקווה ב'
חצי שעה לפני  מקווה אולפנה

שקיעה למשך 
 שעתיים.

שעתיים אחרי צאת 
 שבת, למשך שעה.

  

 :מספרי הטלפונים במקוואות      
 גבעת האולפנא שכונה ב' שכונה א'

 9975234טלפון: 
 בלנית: ברכה סבג

 058-4561826נייד: 

 9973540טלפון: 
 054-4997581מלכה פרוכט:
 050-8740134רותי יעקובי:

 9971924טלפון: 
 בלנית: מרים בן חמו

 058-4146922נייד: 

שיעורי תורה בחול המועד פסח
כמידי חול המועד ייערכו שיעורי תורה 

בבית הכנסת 'ראו בנים' 
מידי יום בין השעות 12:00-13:15.

מנחה גדולה בסיום השיעור.

ביום חמישי, ערב שביעי של פסח, 
בשעה 11:00, יתקיים שיעור 

מפי הרב מרדכי שטרמברג שליט"א,
 ראש ישיבת 'הר המור'.

דרשות שבת הגדול
מפי הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א 

בבית המדרש בישיבה הגבוהה. 
בשעה 17:15 מנחה ואחריה הדרשה.

הרב שלמה אבינר שליט"א 
בבית כנסת מרכזי א' בשעה 18:35.

מניין נוער בחג הפסח
שחרית חג ראשון בשעה 9:30.

שחרית שביעי של פסח בשעה 9:00.
חג פסח כשר ושמח! הגבאים.

הגעלת כלים מרכזית
תתקיים ביום רביעי, י"ב בניסן, 

בין השעות 8:00-19:00 

ברחבת מגרש בית ספר בנים.

יש להביא כלים נקיים, 
לפרק ידיות סירים וכדומה.

לא להשתמש בכלים 24 שעות קודם ההגעלה

סוף זמן אכילת חמץ - יום שישי י"ד ניסן : 09:56 לשיטת הגר"מ אליהו:  09:32 
סוף זמן ביעור חמץ: שישי י"ד ניסן ירושלים: 11:17 לשיטת הגר"מ אליהו: ירושלים: 10:47 

הדלקת נרות שבת ויום טוב ראשון של פסח יום שישי י"ד ניסן :  18:35 
סוף זמן אכילת אפיקומן (חצות): 12:38 

צאת השבת וחג - יום טוב ראשון של פסח שבת ט"ו ניסן: 19:48 
הדלקת נרות שביעי של פסח יום חמישי כ' ניסן: 18:39 

הדלקת נרות שבת יום שישי כ"א ניסן : 18:40  : צאת השבת וחג - שביעי של פסח, מוצאי שבת כ"ב ניסן:  19:54

לוח זמני הפסח

שיעור בהלכות פסח על ידי הרב יהודה דנה 
בשעה 17:30 בבית הכנסת 'היכל גבריאל'.

חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296

כיסוח דשא 
ניכוש קוצים ועשבים

סידור גדר חי 
הקמת גינה

0526-373230
0546-261206

יהודית עטיה
משפחתון בבית אל א׳

לפרטים והרשמה
דפנה )אמא מרוצה(
050-9088008

מומלץ בחום 

חנות לבנדר כאן בבית אל
צילום תמונות 

פספורט
ופיתוח תמונות במקום

הדפסת מגנטים
 ועוד

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

נקיון פסח

עד פסח אנו מתגברים את הניקיון ביישוב על ידי תגבור 

טיטוא  ורכב  האשפה  משאית  של  יומי  פינוי  עובדים, 

ולהוציא את  רחובות. אנו מבקשים מהתושבים להקדים 

הלכלוך הגדול.

• יש להשתדל להשליך פסולת ביתית למכולות האשפה 

בתוך שקיות ניילון סגורות – הדבר מונע ריחות לא טובים.

• יש להקפיד שלא לשלוח ילדים שאינם מסוגלים להכניס 

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

להשליך אשפה ברחובות ובגני משחקים.

מתבקשים  בחוץ  לאכול  ילדיהם  את  ששולחים  הורים   •

לצייד את ילדיהם בשקיות לאיסוף האשפה.

• שימו לב! אנחנו מבקשים לא להחנות רכבים לפני מכולות 

האשפה. רכבי הפינוי מגיעים גם בשעות הבוקר המוקדמות. 

לפנות  שישי  ביום  יהיה  החג  ערב  של  האחרון  הפינוי   •

בוקר ולכן אנו מבקשים מהתושבים להקדים ולהוציא את 

האשפה והחמץ עוד ביום חמישי.

)הפינוי נעשה לפנות בוקר, גם בשל העומס בערב החג, 

וכן בשל העובדה שמדובר בעבודה עברית(.

חנות היד השנייה לא מקבלת בגדים למיחזור

לבקשת החנות, אין להביא אליהם בגדים למיחזור, עד 

לאחר הפסח. בגדים שיגיעו לחנות יושלכו לאשפה. אם 

הבגדים במצב טוב מאוד אנא שימרו עד אחרי החג. 

שריפת חמץ

מקומות  מספר  מייעדים  אנו  החג  בערב  חמץ  לביעור 

שיסומנו על ידי המועצה. 

ורק  אך  חמץ  ולבער  להקפיד  מהציבור  מבקשים  אנו 

בדיקת  של  החמץ  את  ורק  אך  ולשרוף  אלו  במקומות 

לזרקם  אלא  החמץ,  שאריות  כל  את  לשרוף  אין  החמץ. 

לפחים המרכזיים עד חצות בין יום חמישי לשישי )בין י"ג 

ל-י"ד בניסן(. כל שנה תושבים מביאים שקיות ענק עם 

חמץ לשריפה ועל ידי כך נגרם שהחמץ אינו נשרף אלא 

נשאר גלוי לעיני כל במשך הפסח.

אנו מבקשים שביעור החמץ יתבצע אך ורק במקומות שהוגדרו 

וסומנו בשלט של המועצה, ושהמדורות יכובו בסיום!

המקומות הם:

א. שכונה דרומית:

1. מעוז צור, גינות בית אל, שכונת ראשית: מתחת לטיילת 

החדשה לכיוון המטווחים.

ב. שכונה א':

סמוך  המטווחים,  מול  הפתוח  בשטח  קדם,  בשכונת   .3

למשטרה.

4. אזור שטח פתוח בין גני הילדים לרחוב התפוח )מבוא 

האורנים(.

)מאחורי  לכיוון מערב  אל: שטח פתוח  בית  5. משכנות 

מכולות האשפה(.

ג. שכונה צפונית:

לכיוון  בנות  אריאל  קראוון  מאחורי  הפתוח  בשטח   .6

התפתחות הילד.

7. בוואדי, בשטח הפתוח מתחת לפינת חי.

8. בשטח הפתוח מאחורי שכונת ניצנית - מול בית הכנסת 

בשכונת ניצנית.

9. מתחת שכונת דוד בשטח הפתוח אחרי פס הגינון. מול 

עמדת החיילים.

10. בשטח הפתוח הסמוך לשכונת תל חיים.

11. גבעת האולפנה: בשטח הפתוח ליד המקווה. 

12. אזור צומת ארץ חמדה-חלמיש לכיוון שביל הביטחון 

ליד הגדר )לא על דרך הביטחון(.

13. אבן פינה: בשטח מאחורי הבטונדות שבסוף השכונה.

כמו כן, נא להשליך לפח את כל הזבל והחמץ עד ליום 

לפנות  שישי  ביום  תגיע  הזבל  משאית  חמישי בלילה. 

בוקר.

בברכת חג כשר ונקי!

עודד ספיר, מנהל מחלקת שפ"ע.
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עם שו"ת        
  

שי אלון, 
ראש המועצה

בשעה טובה, חברת א.י. כלפון שזכתה במכרז 

בעבודות  התחילה  השיכון  משרד  שהוציא 

הנמצאים  ישנים  מבנים  הורסת  היא  פיתוח, 

בשטח ומבצעת עבודות תשתית. 

אדירה  הצלחה  היתה  למשתכן'  ב'מחיר  ב"ה 

במהירות.  נחטפו  הדירות  וכל  הארצית  ברמה 

הראשונים  נהיה  אנו  כי  מקווה  אני  בעז"ה 

הודעת  שבין  הזמן  את  לקצר  ישראל  במדינת 

ועד לקבלת המפתח למינימום, כאשר  הזכייה 

ב'מחיר  דירות  בקבלת  הארצי  הממוצע 

למשתכן' הוא 5 שנים.

במקביל, חברת 'קדמא' הבונה 80 יח"ד וחברת 

'אבני דרך' הבונה 182 יח"ד, סיימו את התכנון 

המפורט של הדירות ויחלו בקרוב את שיווקן של 

הדירות שלא שווקו בפרויקט 'מחיר למשתכן'. 

בשבוע  אי"ה  שתתקיים  ובנייה  תכנון  בוועדת 

יציגו  הבא אנו נציג את הפרויקטים, והחברות 

את תכנון הדירות. הצפי הוא שלקראת החופש 

הגדול יוכלו החברות להיכנס לשטח ולהתחיל 

בבניית הבתים.

המבנה שעליו עמלנו כארבע שנים החל משלבי התכנון, יהווה מקום 

מפגש מרכזי של משפחות, נוער, בעלי צרכים מיוחדים ועוד. המקום, 

יתן מספר מענים: בקומה הראשונה  'המרכז למשפחה',  שזכה לשם 

אחר  בשעות  שתופעל  לילדים  ומגוונת  עשירה  משחקיה  תוקם 

הצהריים ותשמש מקום מפגש קהילתי למשפחות עם ילדים. בקומה 

השנייה, יתקיים מועדון שיקומי לנערים בעלי צרכים מיוחדים ומתחם 

גם הפעילות השוטפת של הנח"ל תתקיים  רפואיים,  לטיפולים פרא 

בקומה זו. בנוסף, המתנ"ס יפעיל במבנה פעילויות מגוונות במסגרת 

'מרכז המשפחה' במטרה לתת מענה למגוון צרכי המשפחות בקהילה 

ולהעצים את החוסן המשפחתי והקהילתי. כמו כן, יפעל במקום בית 

קפה ייחודי לכלל הקהילה ולתושבי הסביבה, מיזם שהוקם על ידי בני 

נוער במסגרת תוכנית 'עתיד בטוח', ומחוצה לו יוקם גן משחקים נגיש. 

בהזדמנות זו, אבקש להודות למתנ"ס שמפעילים את המקום ולוקחים 

הפעילות  לקהילה.  המענים  לשיפור  פרוייקטים  ועוד  עוד  עצמם  על 

ב'מרכז למשפחה' תחל בעז"ה לאחר חג הפסח. 

ועובדי  לי שמנהלי  השירות לתושב הוא דבר שנמצא בראש מעייני, חשוב 

המועצה יתנו את השירות הטוב ביותר לתושבים שלנו, לכן, אנו משקיעים 

בהדרכות ובהשתלמויות לעובדים. כמו כן, לפני מספר שבועות שדרגנו את 

אתר המועצה ועלינו קומה בשירות לתושב על ידי הענקת שירותים מקוונים 

במחלקת הגבייה באמצעות אתר המועצה. כך למשל, השנה הרישום לבריכה 

יהיה באופן מקוון, בקלות ובמהירות. עוד תשמעו על כך בהרחבה בהמשך, 

אך חשוב לציין שזוהי בשורה המקילה על חיי התושבים אשר מעתה יוכלו 

לבצע פעולות, להגיש בקשות ולבצע תשלומים בכל זמן ומכל מקום.

לרכוש דירה בפרויקט 300  זוג צעיר המעוניין  אנו 
יח"ד, מתי יתחילו לבנות אותן?

למה ישמש המבנה שהוקם במרכז שכונה ב'?

מה אתם עושים כדי לשפר את השירות לתושבים?

השבוע התארח במדור השו"ת שי אלון, ראש המועצה. בשו"ת הבא )שבת 'פסח'( תתארח במדור השו"ת מיכל שרגא, מנהלת תחום מניעה במועצה. שאלות למיכל 
ניתן לשלוח לדוא"ל: meniaa@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, ט' בניסן, בשעה 9:00.

                     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.
תשלום עבור מודעות באתר המועצה בלבד

 


תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“




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 
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בברכת NOWשיח בית חב"ד בית אל.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מזל טוב רבי

סעודות בתשלום בהרשמה מראש
התוועדויות לכול הציבור

 

 תוכנית מיוחדת לנשים
שעת סיפור לילדים

שבת הגדול ח' בניסן (13/4)  באולם פסיפס!

לפרטים והרשמה, דוד ונעמי בקוש:

050-8731497 050-8750497 

 שליח הרבי לכנסת ישראל -
הרב מתי טוכפלד, פרשן פוליטי ב"ישראל היום"
ורעייתו, גב' נעמה טוכפלד, מנהלת ה"ניו מדיה"

אורחי
הכבוד סעודות בתשלום בהרשמה מראש

תוכנית שבת חסידית הגדול
ליל שבת:   תפילת ערבית

                  סעודה ראשונה לנרשמים (פסיפס)
                  21:00 התוועדות לכול הציבור

שבת בוקר: 8:30 לימוד חסידות
                   9:30 שחרית מנין חב'"ד

                   סעודה שניה לנרשמים (פסיפס)
                   13:30 התוועדות לכל הציבור

 צהריים:     16:45: מנחה
                   17:15 שיחת שבת הגדול אברהם אוהבי למעוניינים

                   17:15 שיחה לנשים בלבד (פסיפס) 
                             עם גב' נעמה טוכפלד מנהלת "הניו מדיה"

                   17:15 שעת סיפור לילדים מדרש אליהו
                   18:30 סעודה שלישית לנרשמים

שנזכה לחג כשר ושמח עם משיח צדקנו

מתנ"ס בית אל | בית חב'"ד בית אל

ה
דע

מו
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תושבי בית אל היקרים.

ונהנים  נרשמו  ילדים  מ-700  יותר  בשיאה.  פסח  קייטנת 

מקייטנה איכותית ומרעננת. יותר מ-50 אנשי צוות פעילים 

במסגרת הקייטנות ודואגים לילדים. ב"ה גם מסגרת צהרון 

נפתחה לאחר שעות הקייטנה לרווחת ההורים. 

בכל תחומי העשייה של המתנ"ס אנו נכנסים להילוך גבוה 

כולל   – הקיץ  לקראת  חדשים  ופרוייקטים  יוזמות  בבניית 

אירוע קיץ מיוחד לנוער ולחובבי המוזיקה. פרטים בקרוב!

ממלכתי  טקס  נקיים  שנה  כמידי  אנו  השואה  יום  לקראת 

בהשתתפות בני הנוער והתושבים. 

תודה לטילי צברי המתנדבת היקרה שלנו שארגנה עבורנו 

"זכרון  הכותרת  תחת  שנכנסים  מיוחדים  מפגשים  שני 

שולמית  ולרבנית  קרפלס  ליהודה  תודה  וכמובן  בסלון". 

מלמד שנענו לבקשה לארח את הציבור בביתם ולשתף את 

הקהילה בפיסה משמעותית מחייהם!

דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס
אני רואה במיזם זה חלק חשוב מאוד בבניית הקשר הבין 

הגיל  שכבות  מכל  התושבים  את  ומזמין   – ביישוב  דורי 

הדורות.  בשרשרת  חוליה  להוות  ובכך  לשיחות  להגיע 

פרטים כמובן באתר המתנ"ס.

שונות  פעילויות  מקיימים  אנו  שעבר  בשבוע  שציינתי  כפי 

לאחר  מיד  ואכן  האישה  מעמד  לקידום  הרשות  ביוזמת 

הפסח ביום שלישי יוצא סיור מיוחד לירושלים – ההרשמה 

לסיור נסגרה תוך יומיים! גם לשיחה שנתן הרב בורשטיין 

בשבוע שעבר הגיעו הרבה מאוד נשים. הצורך לפעילויות 

בולט ואנו נשתדל להרחיב את ההשקעה בעתיד בתחומים 

אלה. 

 

שבת שלום!

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

שבת שלום! שרי לרנר, רכזת התרבות במתנ"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

(:

 

 !

הגינה הקהילתית
 מחדשת את פעילותה

לכבוד 'יום המעשים הטובים' 
ועם קבלת תרומה גדולה של ציוד מקק"ל,

 אנו מזמינים ילדים מכיתה ד' ומעלה לפעילות 
הכנת תשתיות לקראת חידוש הגינה.

ביום רביעי, י"ב בניסן, 17.4 
בשעה 16:00.

במקביל, הילדים יוכלו ליהנות מפעילות
של אלי חיות בתשלום של 10 ₪ לילד.

מפגש כייפי עם החיות של אלי 
בדשא שמתחת לגינה הקהילתית

ביום רביעי, י"ב בניסן, 17.4 
בשעה 16:00.

מחיר: 10 ₪ לילד | 50 ₪ למשפחה.

הודעה חשובה לתושב
לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה.

בימים אלה אנו עובדים על מצגת נופלים חדשה ליום הזיכרון 

תשע"ט (המצגת משנים עברו איננה). כל מי שהוא תושב בית 

בת,  בן,  אחות,  אח,  אימא,  (אבא,  ראשונה  קירבה  ובעל  אל 

סבא, סבתא) לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, מתבקש 

לשלוח את פרטי הקרוב עד לתאריך י"א בניסן, 16.4.

tarbut@bet-el.matnasim.co.il :למייל

יש לציין את הפרטים הבאים:

שם הנופל, קירבה, תאריך לידה, תאריך נפילה והנסיבות.

דוכני מכירות ביום העצמאות
 השכרת דוכן מכירה באירוע הפנינג יום העצמאות

50 ₪ לדוכן ללא חשמל  | 100 ש"ח לדוכן עם חשמל
להזמנות יש לפנות לשרה במתנ"ס: 9706600

לקראת טקס יום העצמאות תשע"ט, אנחנו מחפשים: 
1. אנשים שבנעוריהם השתתפו במחאות כגון הנסיגה מסיני, העם  

    עם הגולן, הגרוש מגוש קטיף/עמונה, פולארד.
2. אנשים שבנעוריהם עלו ארצה או /וקלטו עליה.

נא צרו קשר עם שרי לרנר במסרון: 0504-020829.
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קהילה מטיילת
בעקבות הקרבות

במלחמת העצמאות מלוד לבית חורון
יום שלישי ב' באייר 7.5 

יציאה בשעה 7:30

לוד, יערות בין שמן, יערות קברות המכבים, 
ארוחת צהריים בבית חורון, ובוסתן השמונה.

יציאה לבית אל בשעה 16:30.
הטיול מותנה ב-40 משתתפים.

עלות: 120 ₪. ביטולים עד לתאריך 2.5.
הרשמה במתנ"ס - 02-9706600. 

דרושים לצהרון: 
גננת לצהרון. 

מעבירת חוג לצהרוני הגנים.

דרוש:

 חונך עם המון אהבה 

וסבלנות אוהב ילדים.

שעות העבודה- 14:00-16:00.

לפרטים: 0523-121494.

ליטל קסברג, רכזת הצהרונים

בית מדרש לצעירות בבית אל 
ע"ש יהונתן אלימלך לוין

לאחר זמן חורף פורה ומוצלח ב"ה
של לימוד מרומם מדי שבוע ושבוע

עם הרב אלחנן לוין, אסתר שיבר, אפרת בן אלישע, פנינה רותם, יפעת 
לוין, בת שבע כלאב, שירה מנטל, תהילה בלכר, חיה מליק וגיתית כורסיה.

נצא בחודש האביב והחרות לחופשת בין הזמנים.

בית המדרש יתחדש אי"ה מיד לאחר חג הפסח
מוזמנות להצטרף: שמינסטיות, בוגרות שרות, סטודנטיות

וכל מי שרוצה להתמלא בעבודת ה' ובבניין האישיות!

המפגשים מתקיימים מדי יום חמישי בערב
בשעה 21:15

בבית הכנסת בניצנית

כיבוד קל | דמי השתתפות: 20 ש"ח לערב.
כולן מוזמנות!

לפרטים: יפעת, 0544-646261

לימוד שבועי בספר
'בני מחשבה טובה' 

לאדמו"ר מפיאסצ'נה 
סוגיות בעבודת ה'
עם הרב אלחנן לוין

 סדרת שיעורים מיוחדת עם 
הרב משה וטובה אליה:

'טובים השניים' - 
לימוד וסדנאות בנושא בניית

 קשר לקראת נישואין

בתוכנית:

קורס צילום
מה זה אומר?

להיראות  תמונה  הופך  מה  יותר?  ליפה  אותה  שהופך  תמונה  של  הסוד  מה 
מקצועית? איך נעביר מסר בצורה המיטבית? 

הכרת  בצילום:  בסיסיים  יסודות  ונקנה  אלו  שאלות  על  נענה  צילום  בקורס 
תאורה,  בטכניקות  התנסות  שלה,  השונות  בפונקציות  ידנית  ושליטה  המצלמה 
חשיפה לעקרונות השפה הצילומית, קומפוזיציה וצבע. כמו כן, ניגע בשיטות לסוגי 

צילום שונים כגון צילומי פורטרט, צילומי סטודיו, צילומי רחוב וצילומי אירועים.

האם רוכשים גם ידע מעשי?
מעשית  התנסות  לצד  והשראה,  תיאורטי  רקע  מתן  יכללו  השיעורים  בוודאי! 
בכיתה, מתן תרגילים לעבודה בבית, ביקורת עבודות ושיח על העבודות. יתרה 
מזאת, נצא לשני ימי צילום מעשיים בשטח, ונכין תערוכה מסכמת בסיום הקורס.

בסיוע ובהמלצות המרצה, כל סטודנט ייצור תיק עבודות מקצועי.

מי מלווה את הקורס?
ראש תחום צילום במכללה- אלון זסלנסקי- בוגר מכללת הדסה וצלם אמן מוכשר 
הרגעים  את  תהפכו  אתם  שגם  כדי  מרתקת  לימודים  תכנית  לכם  הכין  ביותר, 

שלכם לנצחיים.
יורם בוזגלו, צלם עם רזומה מרשים ומקצועי הן בעבודותיו והן בהנחיית לימודי 

צילום, יגיע ללמד בשלוחה שלנו!

מתי יתקיים הקורס?
הקורס עתיד להיפתח ב-א' באייר, 6.5.

בימי שני | בשעה 18:00 | 9 מפגשים

רוצים "לתפוס" את הרגע שלכם? 
הירשמו לקורס צילום!

קורס איפור מקצועי
מה כולל הקורס?

קורס צבעוני לאוהבות האסתטיקה והיופי.
בין תכני הקורס: הכרות עם עולם האיפור, אסתטיקה וטיפוח, איפור 
הייעוץ  ואירועים, איפור טלוויזיה, הכשרה בתחום  טבעי, איפור כלות 
האישי והקבוצתי, הקניית ידע לפיתוח מקצועי בתחום האיפור ופיתוח 

מיומנויות שיווק בתחום.
בסיום הקורס יתקיים יום צילומים לבניית תיק עבודות אישי! 

ערכת איפור מפנקת שמכילה מוצרים איכותיים בשווי 750 ש"ח לכל 
משתתפת!

קצת על המרצה המוכשרת שלנו... רונית טורוול!
רונית עוסקת בתחום האיפור והשיער מעל 7 שנים. מאפרת ומסרקת 
לאירועים, כלות, בנות מצווה, הפקות אופנה וצילומים. בנוסף, מעבירה 
סדנאות וקורסים במגוון מסגרות. הלקוחות מעידות שרונית מקצועית 
ומשרה אווירה של רוגע ונינוחות בימים המלווים בלחץ. (ואנחנו מגלים 
של  אחרות  משלוחות  מאוד  חמות  המלצות  עליה  שקיבלנו  לך 

המכללה!)

עם מה תצאי בסיום הקורס?
קודם כל, מזל טוב! רכשת מקצוע מבוקש! ומעבר לכך...

תעודת הסמכת מאפרת שתעניק לך הטבות במגוון חנויות איפור.
דיסק עם העבודות האישיות שלך מיום הצילומים.

וכמובן- ערכת איפור מפנקת, שכבר הזכרנו.

מתי יתקיים הקורס?
הקורס עתיד להיפתח ב-י' באייר, 15.5.

נעים להכיר! על קורסים במכללה בקהילה בית אל!

פרטים והרשמה:
אתר מתנ"ס בית אל | פייסבוק מכללה בקהילה בית אל |  מייל mbk@bet-el.matnasim.co.il | ליה 0587970661
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נוער צעיר אלופים, 
שמחה רבה שמחה אביב הגיע 

פסח בא, 
האביב באוויר ואיתו מגיע 

השמחה,
מקווה שאתם מעסיקים את 
עצמכם בדברים חשובים... 

נפגש בפעולה.
אין כמוכם!

דוד.

נוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

נח“לנח“ל
שבת שלום נחלWים שפיצים!!!!

אז מה היה לנו השבוע ???:)
בשבת שעברה היינו בפתח תקווה והיה ממש כיף!

תודה לסניף עזרא עין גנים השפיצים שעמלו רבות להפקת השבת!!
וביום שלישי הייתה אחלה פעילות .

וכבר לתכנן ביומנים שבעוד כמה שבועות יוצאים לעוד שבת משוגעת 
בקריית מלאכי!

לו"ז לשבוע הקרוב: ביום ראשון טיול צוות משוגע!!!
ביום שלישי פעילות כרגיל. וביום חמישי עומד להיות אירוע השנה

"טיול פסח" מטוטוטוטוטורף! מחכים לראותכם.
ד"ש לקוראים המתוקים!

אוהבים ושמחים להמשיך להפתיע אתכם!
רינה, רבקה, דידי ואיתן הכתבן...

אוהבים! ה- ר - כ - ז - י – ם.

אריאל בניםאריאל בנים
                                סניף בית אל, מה המצב? 

פעולות - סיימנו השבוע את חודש ה'שמחה' שעסק במהות ועניין השמחה.
ואנחנו פותחים בשבת הקרובה את חודש 'כיבוד הורים'.

מסע פסח- פרטים ישלחו על ידי המדריכים לקראת המסע.
שימו לב לשינוי בלו"ז בשבת הקרובה:

מנחה מוקדמת לשעה 15:00. אחר כך מפקד ופעולות פתיחה על נושא החודש.
בשעה 16:15 לימוד על נושא החודש עם המדריכים באבות ובנים באברהם אוהבי.

לו"ז לשבת:
22:00 - פעולת חב"ב

14:40 - לימוד ומפקד מדריכים.
15:00 - מנחה, מפקד ופעולות.

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

שטיפת רכבים
שטיפת רכבים מקצועית ויסודית 
בימים ראשון - חמישי, ט'- י"ג 

בניסן, בין השעות 10:00-19:00 
ליד מבנה המשטרה.

השטיפה כוללת: שטיפה חיצונית + 
ניקיון פנימי יסודי.

מחירים:
רכב רגיל (5 מקומות) - 50 ₪, 

כל מקום נוסף עוד 10 ₪.
חובה לשריין מקום מראש!

לפרטים ולהרשמה: 
אביאל, 0586-713944.

נוער יקר, שימו        !
פרויקט עבודות נוער - חוזר ובגדול!

כמידי שנה גם השנה יערך פרויקט עבודות לבני הנוער 
מהיישוב לפני החג בין התאריכים ב'-י"ג בניסן.

מה צריך לעשות?
אם אתה נוער בגיל תיכון ומחפש עבודה 

שלח עוד היום מסרון למספר: 0523-600491 עם 
הפרטים (שם, גיל, תחום עבודה מועדף).

כל הקודם זוכה!

תושבים יקרים, שימו לב!
מחפשים עובדים רציניים לקראת החג?

כמידי שנה גם השנה יערך פרויקט עבודות נוער
 לפני החג (בתאריכים ב'- י"ג בניסן), 

מטרת הפרויקט היא לחבר בין תושבים שמחפשים עובדים לבין בני הנוער 
אחראים ורציניים שמחפשים עבודה.

אם אתם צריכים עובדים בכל התחומים לקראת חג פסח, 
פנו עוד היום: 0523-600491.

מסעדת נוער
מסעדת נוער בימים ראשון- חמישי, ט'-י"ג בניסן, 
בין השעות 12:00-15:00 | 17:00-22:00 בצימר 

שליד המועצה (מקום הרווחה לשעבר).
תפריט: 

נקניקיה בלחמנייה – 5 ₪.
צ'יפס - 5 ₪.

פחית שתייה - 5 ₪.
טבעות בצל - 5 ₪.

 ____________
חומוס בשר + 2 פיתות - 15 ₪.

שניצל בבאגט - 15 ₪.
יש ישיבה במקום, מקום נקי ומסודר.

לפרטים ולהזמנות:
 אלישיב, 0586-302009.

 מגזין בית-אל  
 גליון יום העצמאות

 betelnik@bet-el.muni.il  :יש לשלוח חומרים למייל המגזין בלבד 
עד ליום ראשון, כ"ג בניסן, 8.5, בשעה 12:00 

יצא בשבת פרשת קדושים
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3.5 חדרים במרכז בית אל ב'. כולל כניסה נפרדת, יחידת 

הורים ומזגן. 0525-665501. 

דירות 3/4 חדרים חדשות. 0523-115442.

מחפש לרכוש בית בבית-אל, מאושר, חוקי ובמצב מצוין. 

עוזיאל סבתו, 0544-350507.

דירת 4 חדרים למכירה ב'מעוז צור'. קומת קרקע וחצר 

פרטית, 0502-075786. 

4 חדרים + מרפסת במשכנות. שמורה ומושקעת מאוד! 

לפרטים: 0546-595609.

בית מאושר, 1,600,000. 'אריה נכסים', 0544-376669.

בית מאושר, 3 מיליון, עם יחידות להשכרה. 'אריה נכסים', 

.0544-366669

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

רחמים  קארו  ונעמה,  אבשלום  אביטל  למשפחות 
ואילנית וקארו רחל להולדת התאומים, בן ובת / הנכד 

והנכדה / הנין והנינה.

למשפחת וסרטייל יאיר ושרה להולדת השלישייה, שני 
בנים ובת.

למשפחת בצלאל מרדכי ורחל לאירוסי נגה עם נתנאל.

ואילה לנישואי עמיחי עם  למשפחת אלאלוף עמנואל 
רחל.

למשפחת גיא מנחם וחגית לנישואי אליהו עם הודיה.

בית משפחת דביולר בשכונת ניצנית. מול בית הכנסת.
בית פינתי בקצה הרחוב, במקום שקט וקרוב לפארק.
2 קומות. 4 חדרי שינה גדולים + יחידת הורים מרווחת.

מזגן בשתי הקומות. בידוד מעולה לקיץ ובעיקר לחורף!
עליית גג מרוצפת עם הכנה לשירותים (אפשרות להרחבה).

בית נגיש ללא מדרגות בכניסה. 2 מקומות חניה שמורות.
גינה גדולה במיוחד עם דשא סינטטי חדש.

מחסן מעוצב מעץ בחצר. בית מואר עם כיווני אוויר טובים.

למכירה              6 חדרים

1.675.000 ש"ח.

ללא תיווך

נא להתקשר או בוואטסאפ:
אבי דביולר – 052-3299-945

זאב דביולר – 3373-343–052 בית מלא אהבה למשפחה אוהבת!

פסח בדואר
ערב פסח 8-9. יום ראשון, א' חול המועד 8-9. יום שלישי, 

ג' חול המועד 8-9. חג כשר ושמח! ישראל ברוכי.

בשבח ובהודיה לה' יתברך אנו מזמינים את הציבור
 לקידושא רבה לרגל נישואי בננו 

 עמיחי עם רחל
בשבת זו, פרשת מצורע, 'שבת הגדול', 

 בבית הכנסת 'תפארת שושנה' לאחר התפילה. 
תחילת התפילה בשעה 8:00. 

עמנואל ואילה אלאלוף

הציבור מוזמן לשלום זכר בליל שבת 

בחדר האוכל של הישיבה הגבוהה.

יאיר ושרה וסרטיל.

תעודת זיכוי לחנות Kento בירושלים. יאיר חרל"פ, 0542-328790.
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צריכים עריסות ולולים לחג?
גמ"ח העריסות הרחיב את פעילותו לפני כחצי שנה, לע"נ 
נתנאל חיים שלו ז"ל, ומלבד עריסות )מתאים עד לגיל 
6 חודשים( יש אצלנו גם לולים )לתינוקות יותר גדולים(.
מוזמנים לשאול עריסות לשבתות או לתקופה ארוכה יותר 
ולולים לתקופות קצרות. משפחת ויסרוזן, 02-9975908.

גמ"ח שמחות לכלים ועיצובים 'שמחת רחל' 
מאחל לכל התושבים פסח כשר ושמח.

הגמ"ח יפעל עד ליום ראשון, ט' בניסן, בין השעות -20:00
21:00 וייפתח שוב ביום ראשון, כ"ג בניסן.

דמרי,       לאתי  להתקשר  אפשר  מיוחדים  במקרים 
0508-360529. בשמחה תמיד!

יד תמר בית אל
אנו, צוות עמותת 'יד תמר בית אל', מלווים חולים המאושפזים 
חסד'  'גלגלי  וואטסאפ  קבוצת  הקמנו  ארוכה.  לתקופה 
שתאגד בעלי רכבים שיוכלו להסיע חולים לטיפולים. אהרן 

aaroncas@gmail.com | 0505-524710 ,קסטיאל

איסוף חמץ לפני פסח עבור ארגון 'משביע לכל חי'
ניתן  החג.  לפני  חמץ  מוצרי  איסוף  בס"ד  נקיים  השנה  גם 
או מקפיא,  נצרכים למקרר  יבשים שלא  מזון  מוצרי  להביא 
רק אריזות שלמות וסגורות. האיסוף יהיה ברחוב התחיה 7 
)ליד כיכר בני צבי( עד ליום רביעי י"ב בניסן אחר הצהריים. 
שבחצר  במכולה  ולשים  היממה  שעות  בכל  לבוא  ניתן 
ויחולקו  יועברו למחסני האירגון, ימכרו לגוי  הבית. הדברים 

למשפחות נזקקות לאחר הפסח.
בברכת פסח כשר ושמח,
משיח מרדכי.

יד שרה בית-אל
בערב פסח, הסניף יהיה פתוח בין השעות 11:30-12:30.

בימי חול המועד, בעת הצורך להשאלת ציוד, נא לפנות 
למתנדבות בבתיהן.

של  הטלפון  מספרי  נאמרים  שבסניף,  הקולי  בתא 
המתנדבות, כולן: 02-9976611.

החזרת ציוד, שלא הוחזר לפני החג, נא להחזיר רק לאחר החג!
דינה צונץ.

0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

דרוש/ה מזכיר/ת שיווק
לחברת "מתקני פסגות" דרוש/ה מזכיר/ת שיווק.  

תיאור התפקיד:
ריכוז אדמיניסטרטיבי של תהליכי השיווק והמכירה בחברה וכן סיוע 

ותמיכה לסוכני השטח. 
בכלל זה יזום ותיאום פגישות מכירה,  טיפול בנושאים שיווקיים, ניהול 

מעקב ובקרה אחר תהליכי המכירה. 
 דרישות: 

- נסיון קודם בתחום 
- שליטה מלאה ביישומי מחשב והכרות עם תוכנות ניהול ואופיס

- היכרות קודמת עם Priority - יתרון
כישורים נדרשים: 

יכולת הנעה וקידום תהליכים  •
מיומנויות בינאישיות גבוהות  •

תודעת שירות  •
יצירתיות, משימתיות ויכולת עבודה תחת לחץ  •

מיקום המשרה- ישוב פסגות | העבודה במשרה מלאה |  תחילת 
עבודה מיידית | שכר הולם.

 info@m-ps.co.il :נא לשלוח קו"ח למייל
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עדכון זמנים
ביום חמישי, י"ג בניסן, 18.4, ערב בדיקת חמץ: בדיקות 

מעבדה כרגיל.
רופא משפחה, ד"ר אילני, החל מהשעה 8:30.

ד"ר   .9:00 משעה  החל  ארליכמן  ד"ר  ילדים,  רופא 
זילברשטיין, החל משעה 12:00.

השעות  בין  יינתנו  ומזכירה  אחות  מרקחת,  בית  שירותי 
.8:00-14:00

ביום שישי, י"ד בניסן, 19.4, ערב פסח:
ד"ר הודיס, רופא משפחה, החל מהשעה 8:00.
ד"ר ארליכמן, רופא ילדים, החל מהשעה 8:15.

שרותי בית מרקחת, אחות ומזכירה יינתנו בין השעות 8:00-10:00.
צוות 'לאומית'. 

לטקס יום השואה היישובי מחפשים אנשים מהיישוב:

· צאצאים לאדמו"ר מפיאסצנה או לקהילה שלו.

· דור שני\שלישי לשואה.

שמעוניינים להדליק נר לזכרם בטקס. 

נחמה, 0584-067100. תחיה, 0587-446167.

למסירה: חבילה קורנפלקס סגורה קלוגס. תנור נפט קטן 

נייד, לא היה בשימוש. 0522-687647.

לציבור התושבים שלום, נא להחזיר כל ספר השייך לישיבה 

הגבוהה. אין כרגע השאלה. ספרני הישיבה הגבוהה.

משפחת בית אל אבלה בפטירתה של חברתנו 
ידידה לובין ז"ל 

הלוויה התקיימה ביום רביעי, ה' בניסן, בבית אל. 
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב התחיה 1, קומה ב', 

בית אל.
זמני תפילות: מנחה - 18:45 ערבית - 19:30. 

קוראים יקרים שלום,

זמני פתיחת הספרייה לקראת חג הפסח:

הספרייה פתוחה כרגיל עד ליום רביעי, י"ב בניסן, בשעה 19:00.

ערב פסח וחול המועד - סגור.

נא לא להשאיר "תרומות ספרים" מחוץ לספרייה!
אפשר להביא בימי א', ד', ו' בשעות הפתיחה או לשלוח 

libarybl@gmail.com רשימה במייל הספרייה
ואנו נמיין. חג פסח כשר ושמח! אביגיל וצוות הספרייה.
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לפני פסח - ָּבָלָגִנים
אמנם פורים כבר עבר, אבל צ'מעו צחוקים: לפני כשנה כבר 
והנה  בניבים,  להם"  ש"נופלים  השיבושים  בנושא  כאן  עסקנו 

עוד מהם:
"הייתה לי מהומה ומֻבָלָּקה". כנראה הדובר רצה לומר שרוחו 
פנימית,  מהומה  בו  שנוצרה  כלומר  עניין,  איזה  בגלל  סערה 
ואז הוא ביקש לשלוף מאחת ממגירות מוחו את הניב "בוקה, 
אבק,  המלאה  היית  המגירה  כנראה  אבל  ומבולקה",  ומבוקה 

ותראו מה יצא.

ואת  הניב,  של  מקורו  את  לציין  הזדמנות  זו  והנה 
פירושו: נחום ב', י"א: והפירוש: שיממון גמור, חורבן מלא.

ניב מבולגן אחר שמעתי לא מכבר: "מטפלים בו בצמר גפן של 
משי", שהוא תערובת של שני ניבים: "עוטפים אותו בצמר גפן", 

עם "...בכפפות של משי".
אז יאללה, סדר במגירות בראש, הא? 

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

        learab@zahav.net.il ,'לאה רבינוביץ 

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

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697

איתך 
בדרך

שלך

איתך 
בדרך

שלך שרית אסולין  |  054-4200537
מאמנת נשים שמיצו את השלב, לחשב מסלול מחדש

ולצמוח למקום חדש ומרגש בחיים

  

להאמין בטוב שבך 
למצוא בתוכך את הידע, הכח והעוצה לפרוץ ולפרוח. 

להאיר לעולם באור המיוחד שלך.
לצעוד בשביל המיוחד לך!

כאן בשבילך 

איך?
מה?

לאן?מי?

עד כמה?
 מתי?

איך?
מה?

לאן?מי?

עד כמה? מתי?
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סודוקו
חידות לפרשהמבוך התחלה

סיום
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 1. מה משמעות המילה מצורע?

2. מדוע מביאים ציפורים לטהרת 

המצורע? 

3. איזו מידה כנגד מידה יש בכך 

שצבע הצרעת לבן? 

4. אני נגע בגוף, קצץ זנבי וקבל 

מושג צבאי. מי אני?

5. מדוע נענש המצורע בכך שישב 

בדד מחוץ למחנה?

תריסים 

צבע

אינסטלציה  חשמל 
דשא

סנטטי

פרגולות 

נח - שיפוצים ותחזוקה054-2330070

שטיחים מקיר לקיר
PVC-פרקט ו

עבודות אלומיניום
בניה קלה

שיפוצים
ותקוני בית כלליים
שמעון לוי  

0508-504774

איטום
סיוד וצבע

פסגות

כל עבודות הדפוס
שירות עד בית הלקוח

בהנהלת  יששכר לויים

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

hallevim@gmail.com

דפוס הלויים 
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* המערכת רשאית לערוך, לשנות ולהשמיט חומרים על פי שיקול דעתה.

 גליון יום העצמאות

עמוד גב - 500 ש"ח.

עמוד שלם פנימי - 400 ש"ח.

חצי עמוד - 250 ש"ח.

שמינית עמוד - 80 ש"ח.

מחירים:

רבע עמוד - 150 ש"ח.

 יש לשלוח חומרים למייל המגזין בלבד:
 betelnik@bet-el.muni.il 

עד ליום ראשון, כ"ג בניסן, 8.5, בשעה 12:00 

יצא בשבת פרשת קדושים

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'.

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

מגזין בית-אל

תשלום עבור מודעות באתר המועצה בלבד


