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כניסת שבת: 18:35ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 19:49

י“ד בניסן תשע“ט

פרשת פסח
פסח כשר ושמח

חינוך

אנו מאמינים כי בית-אל, בירת בנימין בתחום החינוך, יכולה 

שישנו  כפי  ביישוב.  התלמידים  לכל  מענה  לתת  וצריכה 

לבנות  חינוכי  מענה  להיות  צריך  כך  לבנים  חינוכי  מענה 

בית-אל היקרות. לאחר חשיבה רבה, תוך התחשבות בכל 

השיקולים, החלטנו בשעה טובה על הקמת אולפנת בית-

המשך  שתהווה  חדשה  אולפנה  לבנות  שלנו  הכוונה  אל. 

המוצלח  בנות  לבית-ספר  טבעי 

שלנו. לכן, בשנת הלימודים הבאה, 

תש"פ, תפתח כיתה ט' של אולפנת 

שנמצאת  היכן  שתמוקם  בית-אל 

תש"פ  בשנת  תאיר.  אולפנת  כיום 

כל  עם  ביחד  המדוכה  על  נשב 

כיצד  ונחשוב  הרלוונטים  הגורמים 

הכי נכון לבנות אולפנה בבית-אל. 

אולפנת תאיר בהנהלת רשת 'צביה' 

לוקחת אחריות על המשך הפעלת 

רבה  תודה  המועצה.  עם  פעולה  בשיתוף  י"א-י"ב  כיתות 

להורי תלמידות אולפנת בית-אל העתידית על הסבלנות, 

השותפות והנחישות בהקמת האולפנה.

תיירות

וחברים להפנינג  • נשמח מאוד שתזמינו קרובי משפחה 

עמלנו  הקרוב,  רביעי  ביום  שיתקיים  יעקב  חלום  באתר 

רבות על מנת לייפות את היישוב ולנקותו לקראת החג, 

בואו ליהנות מהאביב הפורח יחד עם משפחותיכם. תודה 

רבה ויישר כח לעובדי מחלקת שפ"ע בניצוחו של עודד 

וניקיונו  היישוב  חזות  ספיר על ההשקעה הרבה בשיפור 

לקראת החג.

החלטנו על 
הקמת אולפנת 

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.

מנהלת  שפירא,  שירה  אצלנו  ביקרו  שעבר  בשבוע   •

הממשלה  ראש  במשרד  לאומיים  מורשת  לאתרי  האגף 

גנוד מהחברה הממשלתית לתיירות. הם הגיעו  ושרוליק 

בבית-אל  התיירות  מרכז  מהקמת  להתרשם  מנת  על 

שעתיד להבנות בסמוך לבניין המועצה ב'בננה'. ב"ה אנו 

מתקדמים בתכנון המרכז שיוקם במימון משרד התיירות 

והאגף לאתרי מורשת לאומיים בסך 2 מיליון ש"ח.

מפגש עם השר יריב לוין 

השבוע נפגשנו ראשי רשויות ביו"ש 

ממנו  שמענו  לוין,  יריב  השר  עם 

המתן  במשא  כשותף  מצב  הערכת 

הממשלה  ובהרכבת  הקואליציוני 

לדירוג  זכה  אשר  לוין  החדשה. 

בקרב  בפריימריז  ביותר  הגבוה 

הינו  בבית-אל  הליכוד  מתפקדי 

שותף וידיד ההתיישבות ביו"ש מזה 

שנים ואני בטוח כי הוא ידע לדאוג 

לצרכי ההתיישבות במשא המתן הקואליציוני. 
בברכת שבת שלום,
 ופסח כשר ושמח!

שי אלון, ראש המועצה.

 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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תהלים לנשים בשבת בשעה 17:00 בבית מינה צור, שכונת דוד. 

יעביר בע"ה שיעור בשביעי של פסח לעיי  חיים סילברשטיין
לוי נשמת אמו בשעה 17:00 בביתו שבשכונת ניצנית. ציבור 

הנשים מוזמן.

שיעור פרשת השבוע לנשים לידיעתכן: לא יתקיימו שיעורים 
בפסח. חג כשר ושמח לכל המשתתפות.

שיעור לנשים בשבת לעילוי נשמת בשמת יתקיים בבית משפחת 
ספרא בשבת חג הפסח, בשעה 17:10, מאת הרב שמעון קליין. 
בשבת פרשת אחרי מות, יתקיים שיעור  בשעה 17:10, מאת הרב 

זיו רווה. אמירת תהלים בשעה 17:00.

 Tsvika Perla will give an English Shiur Shvii Shel
 Pesach at his home, 18 Eretz Chemda at 5:00. Open to
both men and women.

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

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

2.  מילוי מקום לעו"ס בתחומים שונים - 75%-50% משרה

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

ואנו  מועמדותם  את  שהגישו  הרבנים  לכל  מודים  אנחנו 

מאחלים להם שיזכו להמשיך ולהרביץ תורה בכישרון רב, כפי 

שעשו עד היום.

אנו מודים לציבור על ההשתתפות בתהליך בעל-פה ובכתב, 

בדרך ארץ ובכבוד.

בקהילתנובקיץ  פאר  לכהן  השם  בעזרת  יבוא  הנבחר  הרב 

תשע"ט הבא עלינו לטובה וכולנו מאחלים לו סייעתא דשמייא 

והצלחה רבה בתפקידיו.

חג חרות כשר ושמח 

ותודה לכל השותפים לתהליך. 

 חנוך הכהן פיוטרקובסקי ויאיר פלסר, 

בשם כל חברי הועדה.

תושבים יקרים שלום רב,

המועצה יוצאת לחופשת פסח בין התאריכים י"ג בניסן תשע"ט 
- כ"ב בניסן תשע"ט, 18.4.19-27.4.19.

במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד.

נשוב לעבודה סדירה ביום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ט, 28.4.19.

חג שמח, שירה ליבמן, מנכלי"ת המועצה.

הודעת הוועדה לאיתור ולבחירת רב היישוב
לתושבי היישוב היקרים.

אחרי חצי שנה של עבודה קשה ומאומצת של הוועדה לבחירת הרב, 

שכללה ראיונות ודיונים מעמיקים, אנו שמחים לבשר על בחירת הרב.

בשלב הסופי התמודדו ארבעה תלמידי חכמים מצוינים, שכל 

אחד מהם העביר סדרת שיעורים ושיחות לציבור בבתי הכנסת 

השונים. התושבים זכו להכירם ולהתבשם מאישיותם, מתורתם 

ומדרכי הנהגתם.

בימים האחרונים הסיר הרב אחיה אמיתי את מועמדותו, ולכן 

נותר לנו לבחור אחד מתוך שלושה מועמדים.

בראלי  אריאל  הרב  הוא  הוועדה  ידי  על  שנבחר  המועמד 

שליט"א, רב קהילה בשדרות, ראש מכון 'משפט לעם' ור"מ 

בישיבת שדרות.

תושבים יקרים,
במהלך חג הפסח מחלקת תחזוקה עובדת במתכונת מצומצמת.

במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד העירוני: 9700555.
כמו כן, נבקש להקפיד יותר על שמירת הניקיון בחול המועד.
תודה על שיתוף הפעולה, בברכת חג פסח נקי, כשר ושמח,

עודד ספיר, מנהל מחלקת שפ"ע.
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אבות 
ובנים 

 

זמני לימוד בחג הפסח
בבית הכנסת אברהם אוהבי

יום טוב ראשון של פסח:   17:15 - 16:15
שביעי של פסח: 18:50 -  17:50

שבת פרשת שמיני: 17:15 – 16:15
                   חג שמח ומועדים לשמחה

שבת שלום ומבורך 
דוד נזרי, מנהל מחלקת דת.

שיעורי תורה בחול המועד פסח
בבית הכנסת "ראו בנים"
יום ראשון, ט"ז בניסן, בשעה 12:00

הרב פרופסור נריה גוטל -ראש מכללת "אורות" 

בנושא: 'ליל הסדר שחל בערב שבת בין הלכה לקבלה'
---

יום שני, י"ז בניסן, בשעה 12:00
הרב פנחס וינד - מכון הלכות ריבית

בנושא: 'ריבית בבנקאות ובהלוואות'
---

יום שלישי, י"ח בניסן, בשעה 12:00
הרב משה כץ - ראש ארגון כושרות

בנושא:  'מוצרי חלב, מה בין מהדרין לכשרות רגילה'?
---

יום רביעי, י"ט בניסן, בשעה 12:00
הרב יהודה עמיחי - מכון התורה והארץ

בנושא: 'חרקים בירקות העלים'

---

יום חמישי, כ' בניסן, בשעה 11:00
הרב מרדכי שטרנברג - ראש ישיבת הר המור

קבוצת לימוד 
'חוזרים לבית המדרש'

בהמשך למודעה שפורסמה לפני כמה שבועות, התגבשה 

קבוצה בסיסית של כ-10 חברים. אנחנו מזמינים בזאת חברים 

נוספים להצטרף למסגרת הלימוד שלנו שתפעל כדלקמן:

הפרק  הוא   שני,  פרק  גיטין  מסכת  (בעיון)  לימוד  נושא: 
שנלמד בזמן קיץ הקרוב בישיבת בית-אל.

או  בוקר  בסדר  בשבוע,  פעמים   5-3 ומקום:  זמן  מסגרת 
אחד)  כל  של  בחירתו  לפי  הלימוד  וזמן  (תכיפות  צהריים 

בבית המדרש של הישיבה.

שיעור: מדי שבוע (ואולי במרווחים קצת יותר גדולים) יינתן 
של  נוספים  ורמי"ם  שליט"א  כ"ץ  חיים  הרב  ידי  על  שיעור 

ישיבת בית אל.

שיצטרפו  בודדים  שחברים  מקווים  אנחנו  חברותא: 
למסגרת, ימצאו חברותא מתוך חברי הקבוצה.

תחילת הלימוד: ז' באייר תשע"ט.

מי שמעוניין להצטרף לקבוצה: נתן דרייפוס, 0523-444677.

שיעורים בבית כנסת ”היכל גבריאל“
ביום טוב ראשון של החג, בשעה 18:45 יתקיים שיעור מאת 

הרב חיים סבתו, בנושא: 'מצוות אכילת מצה בפסח'.

בשביעי של פסח, בשעה 18:00, יתקיים שיעור מאת  
הרב שבתי סבתו, בנושא: 'אכילת חמץ שנמכר לגוי-בשבת'.

שיעורים בבית כנסת ”אברהם אוהבי “
ביום טוב ראשון של פסח  יתקיים שיעורו מאת 

 הרב דוד לבנון שליט"א בנושא: הלל בימי הפסח

לאחר תפילת מנחה של שעה 17:15

 הציבור מוזמן

בית הכנסת אברהם אוהבי
הציבור מוזמן 

למעמד שירת הים 
בליל שביעי של פסח באולם פסיפס

 בשעה 22:30   

בהשתתפות: מו"ר הרב זלמן מלמד שליט"א

         הרב דוד לבנון שליט"א

חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296

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

גל כהן
חומרי ניקוי 

כלים חד פעמיים  
ציוד לאפייה ולבישול

שער בנימין 02-9949940 
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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 

הודעה חשובה לותיקים בקהילת בית-אל רבתי

בשעה טובה, לאחר תהליך ארוך של למעלה משנתיים, 
ל-"פעולות  נפרד  תקציבי  סעיף  המועצה  ידי  על  אושר 
תרבות והעשרה לותיקים", וסוכם כי מעתה והלאה יהיה 

סעיף זה קבוע בתקציב.

ידי  על  נכבד  הוקצה לפעולות אלה סכום  לזה  בהמשך 
מספר  מזה  לרשותנו  העומד  לתקציב  בנוסף  המועצה, 

שנים על ידי האגודה השיתופית.

הפעילות  מסגרות  את  להרחיב  לנו  יאפשר  זה  סכום 
התרבותית והחברתית של קהילת ותיקי בית-אל.

יהיה  וניהול פעילויות התרבות וההעשרה לותיקים  ריכוז 
על ידי המרכז הקהילתי של בית-אל )המתנ"ס(, בתיאום 

מלא עם צוות היגוי של הותיקים אשר קיים כבר כיום.

ברצוננו להביע את הערכתנו ותודתנו להנהלת המועצה, 
שעסק  מי  ולכל  השיתופית,  לאגודה  המתנ"ס,  להנהלת 

ועוסק במלאכה זו.

חג שמח וכשר!

שלמה צחי ויהודה טמיר.

  
 מיכל שרגא, 

מנהלת תחום מניעה במועצה
בנושא: 'התקנת סינון'

וותיקי בית אל היקרים!

אנו שמחים לשתף אתכם בתהליך שאנו מובילים בתקופה 

על  החלטנו  רווחתכם  על  משותפת  בחשיבה  האחרונה. 

חלוקת עבודה מסודרת אשר ממנה, אנו מקווים, נוכל להפיק 

את המיטב עבורכם. חלוקה שתייעל את השירות ושתתן 

 מענה לצרכים הנרחבים של התושב הוותיק באשר הוא.  

פיתוח  בע"ה מעכשיו כל הקשור לתחום פרטני, חירום, 

צוותי מעורבות חברתית והתנדבות ותיקים ומועדון מופת 

ימשיך להתנהל באמצעות המחלקה לשרותים חברתיים 

כל  המתנ"ס.  בהובלת  יהיו  והפנאי  התרבות  אירועי  וכל 

זאת, כמובן, בשיתוף פעולה שלכם, החשוב לנו מאוד. 

כהן שממשיכה  לאילה  להודות  המקום  את  מנצלים  אנו 

כמרכזת מועדון מופת. אילה פיתחה את כל התחום הזה 

ללוות  תמשיך  צברי  טילי  כמובן  המקצועית.  בעבודתה 

בברכת  המתנ"ס  עובדי  עם  יחד  הפעילות  את  ולתרום 

השם נעשה ונצליח!

רינה אידו, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים       

ויוסי קרסנטי, מנהל המרכז הקהילתי.

מודה מקרב לב לתלמידי המכינה הקד"צ, לרב אברהם כורסיה 
 והתלמידים ינון, ליאור, עמוס, יוסי, יהונתן, ינון, מתן, אלמוג, דוד, רועי,

אדם ואביחי. על כל העזרה והסיוע שהעניקו למי שהיה זקוק לכך. 

הכל נעשה במאור פנים עם הרבה רצון  טוב. 

תבורכו מפי עליון. צוות המחלקה לשירותים חברתיים. 

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

יש  או במגזין  בידיעון  ופרסומים  מודעות  עבור  לתשלום 

פרסום  עבור  לתשלום  ולעבור  המועצה  לאתר  להיכנס 

בידיעון. חג שמח!

'זיכרון בסלון'
לצעירים ולמבוגרים, לנשים ולגברים

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ה', כ"ז בניסן )2.5(
דיון פתוח 'הנחלת זיכרון השואה' – מי, מה ואיך?
דברי פתיחה קצרים – מיכל בן יעקב; השתתפות 

חברים וחברות
9:50 בבוקר – התכנסות לעמידה ביחד בעת הצפירה 

בשעה 10:00
בביתה של משפחת בן יעקב,
 דרך החלוצים 15, שכונה א'.

כולם מוזמנים! 



yedion@bet-el.muni.il  |5 ידיעון פסח תשע”ט

עם שו"ת           
 מיכל שרגא, 

מנהלת תחום מניעה במועצה
בנושא: 'התקנת סינון'

וחלילה לא חושדים בך  זו אכן טענה חשובה. אנחנו חס 

שאתה גולש לאתרים לא ראויים. על פי מחקרים חדשים 

וכן סקרים שבוצעו בהמון מקומות, מסתבר שרוב הגולשים 

ברשת  בעיתיים  לתכנים  נחשפים  אכן  ומבוגרים  –נוער 

האינטרנט, שניים מתוך שלושה בני נוער עד לגיל שלוש 

עשרה נחשפים לתכנים מיניים פוגעניים. כמו כן, אין היום 

ראויות  שאינן  בתמונות  בטעות  נתקל  שלא  אדם  כמעט 

וספורט,  חדשות  באתרי  תמימה  מגלישה  החל   – ברשת 

ועד לחיפוש תמים בגוגל תמונות. הייחודיות בסינון שהוא 

מאפשר לחסום רק את התמונות ו/או את התוכן הלא ראוי 

ולא את כל האתר. אפשר להמשיך להתעדכן בכל תחום, 

רק ללא התמונות האלה.

אשריך! אך לצערנו המציאות היא שכמוך יש בודדים. 

מי  אף  במכשירך.  סינון  לשים  לא  למה  טענה  לא  זו 

לא  נופל  שכן  שמי  מנת  על  כך,  יעשה  נופל  שאינו 

יתבייש לעשות גם.

חשוב להבין שהילדים והנוער גולשים ברשת במשך 

שעות רבות מאוד וחלק ניכר מהקשרים ומהפעילויות 

שלהם מנוהל ברשת, כך שככל שזמן החשיפה לרשת 

עולה, החשש שהם יגלשו או ייחשפו או יקבלו תוכן 

מפורשת  אמירה  על  שנחלוק  אנו  מי  גבוה.  בעייתי, 

של חז"ל שלימדונו 'אין אפוטרופוס לעריות' ובפרט 

שגם  ברור  טובה,  סינון  אפשרות  יש  כאשר  כעת, 

לשים  צריכים  מעולם  נתקלו  שלא  הבודדים  אותם 

את הסינון.

שלהם.  בסמארטפונים  בסינון  אנשים משתמשים  אלפי  עשרות  כבר 

החל מסמארטפונים פשוטים יחסית ועד למתקדמים ביותר שקיימים 

היום, כולם משתמשים במכשיר שלהם כמעט ללא שום הפרעה. אתה 

מוזמן לבדוק בעצמך, לשאול חברים, לברר, אבל בלי הצהרות לפני 

שבדקת. בדיוק בשביל זה יש לך חודש ניסיון חינם.

מכיוון שאנו מאמינים לחז"ל שלימדונו ש'אין אפטרופוס לעריות' 

יותר להתמודד אנו מחויבים ללכת  וכאשר יש דרך אחרת טובה 

בה, ומכיוון שסינון מאפשר שימוש יומיומי וללא הפרעה בסמארטפון 

זהו פתרון מושלם למי  נקייה מזוהמה ברשת,  יצירת סביבה  תוך 

שמצד אחד רוצה להחזיק מכשיר מתקדם לצרכים שונים, אך מצד 

שני רוצה להיות מוגן מכל הסכנות שהרשת טומנת. 

מוקד המכירות 'רימון': 1800-222-234. מוקד רימון מובייל 

לסיוע בהתקנה. 

הטענה על הכסף הינה בדרך כלל טענת היצר הרע. בלי להיכנס 

המצב  משנה  לא  הציבור,  כל  כמעט  היום  אחד,  אף  של  לכיס 

הסוציואקונומי שלו, מחזיק בחבילת סלולר ללא הגבלה המכילה 

בשנים  משמעותית  ירדו  הסלולר  עלויות  גדולה.  גלישה  חבילת 

והודעות  שיחות  רק  המכילה  חבילה  לעשות  ניתן   - האחרונות 

בשקלים בודדים, אך בכל זאת הציבור בוחר להשקיע עוד כמה 

ה'סטנדרט'.  זה  כי  הגלישה,  חבילת  על  בחודש  שקלים  עשרות 

העלות של הסינון לחודש הינה 24.90 + חודשיים ראשונים חינם. 

וישנה הטבת יישוב בלעדית ללקוחות חדשים המצטרפים לרימון! 

אם בוחרים בחבילת 3 אפליקציות רימון מובייל למשפחה בעלות 

של 55 ₪ + חודשיים ראשונים חינם.

שיש  בכך  אידיאל  לך  יש  האם  הרע.  היצר  על  להערים  עליך 

להיכנס  האפשרות  את  בבית  או  בסמארטפון  אצלך  באינטרנט 

נקי  אינטרנט  לך  הסינון מספק  ראויים?!  לא  תכנים  עם  לאתרים 

שאין בו את הרע הזה.

בשביל מה אני צריך סינון? אני יודע לשמור על עצמי לבד!

דשות, לא מתעניין בספורט ולא נתקלתי מעולם בשום 
תמונה לא ראויה באינטרנט.

זה הורס את הפלאפון!

אז שורה תחתונה, למה כן לעשות?

איך מתקינים סינון בפלאפון?

למה לשלם כסף? יש אופציות בחינם!

השבוע התארחה במדור השו"ת מיכל שרגא, מנהלת תחום מניעה במועצה. בשו"ת הבא )שבת 'אמור'( תתארח במדור השו"ת אודיה פרלמן, מנהלת המרכז לצעירים 
ולמשפחה במתנ"ס. שאלות לאודיה ניתן לשלוח לדוא"ל: bet-el@matnasin.org.il עד ליום ראשון, ל' בניסן, בשעה 9:00.
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תושבי בית אל היקרים!

ההבדל בין המילים "חמץ" ו"מצה" הוא באותיות "ה" ו"ח", 

שבהן ההבדל הוא כל כך קטן, קו קטן כחוט השערה. רמז 

לכך שההבדל שבין יצר הרע ליצר הטוב שבנו הוא כחוט 

השערה, ולא פעם קשה להבדיל ביניהם.

בעבודה ציבורית מוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו חובת 

הבדיקה והדיוק על מנת לברר ולוודא שיצאו תחת ידינו רק 

דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס

מלהיכשל  לנו  וחלילה  לסביבה  ומועילות  טובות  פעולות 

ולהזיק לציבור. בתפילה לסייעתא דשמיא בהמשך דרכנו. 

לגאולה  ושנזכה  הפסח  מחג  המיוחדת  להארה  שנזכה 

שלימה במהרה.

חג פסח כשר ושמח!

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס
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
 א. צהריים בבית חורון, ובוסתן השמונה

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

עלות: 120 ₪.
הרשמה במתנ"ס - 02-9706600.

נופשון בתאריכים כ'-כ"ב בסיון 23-25.6 
לצפון במלון ארזים במטולה.

חצי פנסיון.

המחיר: 1,500 ש"ח לזוג כולל הדרכה ואוטובוס.

ליחיד בחדר לבד - 900 ₪.

ההדרכה על ידי חזקי. פרטים מלאים בהמשך.

הרשמה במתנ"ס – 02-9706600.

חג שמח!

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

דרושים לצהרון: 
גננת לצהרון. 

מעבירת חוג לצהרוני הגנים.

חונך עם המון אהבה וסבלנות אוהב ילדים.

שעות העבודה- 14:00-16:00.

לפרטים: 0523-121494. ליטל קסברג, רכזת הצהרונים

(:

 

 !

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

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:
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קורס צילום
מה זה אומר?

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

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

צילומי סטודיו, צילומי רחוב וצילומי אירועים.
האם רוכשים גם ידע מעשי?

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

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 ביותר, הכין לכם תכנית לימודים 
שלכם  הרגעים  את  תהפכו  אתם  שגם  כדי  מרתקת 

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

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!

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

משלוחות אחרות של המכללה!)
עם מה תצאי בסיום הקורס?

קודם כל, מזל טוב! רכשת מקצוע מבוקש! ומעבר לכך...
במגוון  הטבות  לך  שתעניק  מאפרת  הסמכת  תעודת 

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.
| בימי רביעי | בשעה 18:00 | 14 מפגשים |

פרטים והרשמה:
אתר מתנ"ס בית אל | פייסבוק מכללה בקהילה בית אל |  מייל mbk@bet-el.matnasim.co.il | ליה 0587970661

מכללה בקהילה שלוחת בית אל-
היכונו... היכונו...

סימסטר אביב ייפתח אחרי פסח!
ניתן להירשם לקורסים 

במהלך חול המועד!

פרטים והרשמה:
אתר מתנ"ס בית אל
mbk@bet-el.matnasim.co.il מייל
פייסבוק מכללה בקהילה בית אל
ליה, 0587-970661.

איפור מקצועי

NLP - נותרו מקומות אחרונים!
רפלקסולוגיה

מדריכות תנועה לגיל הרך
צילום - נותרו מקומות אחרונים!

נעים להכיר! 
על קורסים במכללה 

בקהילה בית אל!

-NLP גברים שמעוניינים בקורס* 
צרו קשר או שלחו מייל ותצורפו לרשימת המתעניינים.

מה זה ה-NLP שכולם מדברים עליו?
NLP  ניתן להגדיר כגישה לשינוי "מערכת ההפעלה" של המוח. 
גישה שבה לומדים לנהל את המחשבות והרגשות במקום שהם 
ינהלו אותנו. זוהי שיטה טיפולית שמשפיעה על שלושה מישורים- 
ניהול פנימי, ניהול בינאישי ושינוי דפוסי התנהגות. אנשים לומדים 
כלים  ארגז  רוכשים  ומטפלים  מאושרים,  לחיים  כמתכון   NLP

אפקטיבי לעבודה עם מונחים בקליניקה.
על ראש התחום המקצועית שלנו

כמו בכל תחום, רשת מכללה בקהילה מתחייבת לאנשים הטובים 
 Empower - Ronit Soen ביותר, לכן החלטנו להביא את
כראש תחום NLP. לאחר שהתמחתה אצל טובי המורים בעולם, 
 ,  NLP Master&Trainer רונית  ג'יימס,  וטד  רובינס  טוני 
הביאה לעולם ה-NLP בישראל את הסטנדרטים הבינלאומיים, 
וכן הסמכה לטיפול ולהכשרת מורים בשיטה ייחודית ועוצמתית 

לשחרור מעמיק של רגשות שליליים, טראומות, וחרדות.
מה הקורס יעניק לך?

תהפוך/י  לאומן/ית NLP, תלמד/י להיות המטפל/ת של עצמך, 
תווסת/י הלכי רוח ותתחבר/י למשאבים ולחוזקות, לא משנה מה 

מזמנים לך החיים.

תעבור/י  תהליך עוצמתי של שחרור אמונות מגבילות, צמיחה 
והעצמה. תלמד/י להגדיר מטרות באופן שתורם את תת המודע 

שלך להשגתן.

 Timeline ו  אימון   ,  NLP תהליכי  אנשים  להנחות  תלמד/י 
מבוקש  מקצוע  ותרוויח/י  מטרות.  והגשמת  לריפוי   �erapy

המוביל לתחושה הגבוהה ביותר של סיפוק עצמי.
מתי יתקיים הקורס?

הקורס עתיד להיפתח ב-א' אייר, 6.5.
בימי שני | בשעה 17:30 | 20 מפגשים

NLP קורס

וותיקים יקרים שימו לב, 
בכל  ולהתעדכן  המתנ"ס  לאתר  להכנס  אתכם  מזמינים  אנו 

הפעילויות המיועדות לכם.
יש לרשום בגוגל : מתנ"ס בית אל ולהכנס ללחצן שרשום עליו 

'ותיקים' כל המידע ירשם שם.

ותיקים יקרים!
נא שריינו את התאריכים הבאים להמשך ההרצאות שלנו:

יום ראשון, ז' באייר, 12.5 בשעה 19:15 במועדון גיל הזהב
 שמחים להזמינכם לערב הודיה

 על הבראתה של אשתי/אמנו חנה רובינס.
בתכנית: 
כיבוד קל.

הרצאה מפי ד"ר סמי היימן - 
נוירוכירוג בהדסה עין כרם שהציל חייה של חנה.

מחכים לכם, משפחת רובינס. 
כניסה חינם.

יום ראשון, י"ד באייר, 19.5, בשעה 19:30 במועדון גיל הזהב
שיחה מפי חברנו אלי ארצי

בנושא: 'לוויינות בישראל' - מה ובשביל מה?
כניסה חינם.

יום ראשון, כ"א באייר, 26.5, בשעה 19:15 במועדון גיל הזהב
סיפורה של חברתנו שרה גרושקו

"מהאוטונומיה היהודית להרי יהודה"
כניסה חינם.

יום שלישי, ט"ו בסיון, 18.6, בשעה 19:15 במועדון גיל הזהב
שיחה מפי הרב ליאור אנגלמן לרגל הוצאת ספרו החדש 

"קשורה נפשו"
מודיעים לכם מוקדם כדי שמי שמעוניין יספיק לקרוא את הספר.

השיחה מתאימה לכולם גם למי שלא קרא את הספר.
כניסה: 15 ש"ח.

טילי ואילה.

ותיקים יקרים,

לקראת יום השואה והגבורה 
נקיים "זכרון בסלון" 

בביתם של
 יהודה וסוזי קרפלס, 

ביום שני, כ"ד בניסן, 29.4,
 בשעה 19:30. 

ובביתה של 
הרבנית שולמית מלמד 

ביום שלישי, כ"ה בניסן 30.4 
בשעה 19:30.

כולם מוזמנים.
ברכת חג כשר ושמח

אילה וטילי.
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נח“לנח“לנוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד
שבת שלום וחג פסח כשר 

ושמח נחלWים כשרים 
לפסח!!!!

כפי שזכור למי שהיה, שביום ראשון 
היה אחלה "טיול צוות"

משוגע. סחטיין למי שהגיע, היה ממש 
טוב וזה מראה שאנחנו ביחד אנחנו 
הכי טובים. ואנחנו אוכלים טוב ;-)...

יום שלישי עשינו פעילות שווה לפסח.
כל הכבוד למדריכים שהגיעו לנקות 

את הנחל, זה באמת מראה
שאכפת לכם מהניקיון של הנחל :-) ...
וביום חמישי היה "טיול פסח "מטורף , 

אין מילים. כל הכבוד לכולם .
שבת שלום וחג פסח כשר למהדרין מן 

המהדרין ושמח!!!!
אין עליכם בעולםםםםםםם!!!!!

נמשיך להפתיע אתכם... הרכזים: 
רינה, רבקה, דידי והזכר המתחרה 

איתן...

בני עקיבאבני עקיבא
אריאל בניםאריאל בנים

אריאל בנותאריאל בנות

                                
סניף בית אל, מה קורה?

'חודש  את  השבוע  פתחנו   - פעולות 
כיבוד הורים' בפעולות מטורפות ולימוד 

מעניין באבות ובנים.
חודש  להיות  הולך  לעקוב,  המשיכו 

משוגע!
מסע פסח- היה מסע מדהים! בסימן עם 
ישראל, למדנו על החשיבות שבאחדות, 
גוף אחד שכל  זה  ישראל  כך שעם  על 
כל  מהשנייה.  ומקבלת  לומדת  קבוצה 
הכבוד לכל מי שיצא. בטוחים שנהניתם!

השבת לא יהיה סניף בגלל החג.

בצפייה לבניין אריאל!
חג שמח ושבת שלום!

לסקר, אסבן וצוות תשע"ט.

סניף בית אל האלופים!
הורים, חבבניקים וחניכים יקרים,

שלנו  התותחית  הקומונרית  תאיר  השבוע 
עזבה. מאחלים לה הרבה הצלחה בהמשך!
השבוע הצוות יצא לטיול גיבוש, היה טילל!

בימי שני שלישי יצאנו למסע פסח בצפון. 
היה כיף! מי שלא בא החמיץ!

פינת זהה את המדריך:
הוא היה בחוג סוסים וקראטה. 

הוא שני במשפחה וגר בבית אל א'.
תשובות אצל המדריכים :)

בליל  שתיהנו  מקווים  סניף.  אין  השבוע 
הסדר. 

חג שמח!

סניף בית אל אהובות!
מה שלומכן? איך עבר שבוע 

הניקיונות? שרדתן?
ואי איזה אורות היה במסע פסח!!! 
באסה למי שלא הייתה:) מקוות 
שלפחות עזרתן בבית בזמן הזה=)

כל הכבוד לכל המתמודדות 
בחידון תנ"ך, אלופות!! עוד תביאו 

ניצחון:)
חבבוס:)

במוצ"ש שעבר שיפצרנו את חדר 
חב"ב, שכוייח למי שבאה! היה 

שמח והולך להמשיך;)
השבת אין סניף בגלל החג. תיהנו 

ותכייפו בחול המועד =) 
ניפגש בשבת הבאה!

חג פסח כשר ושמח ושבת שלום!! 
אוהבות! 

צוותשע"טוב שיש אותנו:)

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

תכנית סמיכה לאנשים עובדים
בנשיאות הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט“א 

לומדים שלוש פעמים בשבוע, זמני השיעורים:
יום שני בבוקר: 7:20 – 8:15  | יום רביעי בערב: 20:30 – 21:45 |

 יום שישי בבוקר: 8:10 – 9:15

כל שיעור ניתן להוריד מהאינטרנט – אפשר להשלים שיעור מהבית!
מוזמנים להתרשם ממספר שיעורים ללא התחייבות

רוצה ללמוד בצורה מסודרת ומעמיקה הלכה?
תוך קביעת עיתים לתורה בדיבוק חברים?

זו ההזדמנות להצטרף!
מיד אחרי פסח מתחילים הלכות בשר בחלב

בוא לשיעור הבא לניסיון! מתחילים ביום ו', כ"ח ניסן תשע"ט
הרב אלקנה ליאור                                    מי מלמד? 

למי מיועד?  כל אחד עם מעט רקע תורני

היכן מתקיים?  בישיבה הגבוהה, בכיתה מצד ימין של בית המדרש הישן

אבל המבחנים קשים? מבחני הגרז“ן עם ספר פתוח וקלים יותר ואפשריים לכל אחד
עלות? כל אחד לפי יכולתו. תשלום בהוראת קבע מחייב!

ליצירת קשר: 
מאיר גרוס: 0524-295460.  יהושע סולטן:  0542-628237  

סניף בית אל
למכירה

אקווריום דגים דקורטיבי, 
כמעט חדש!

עם פילטר שמחליף את 
המים כל 24 שעות!
עם חמצן ותאורה!

במחיר 350 ש"ח בלבד!
לפרטים: 

אלקנה, 0546-758810.

  

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

 מבצע פתיחה: 
 ₪ 150טיפול ראשון 

 ש"ח 100טיפול שני 
 9972126ליזה קופרמן 
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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.

למשפחת עמראני תרצה לבר המצווה של הנכד אשר, בן 
לאביטל ויריב דן.

בשבח והודיה להשי"ת

אנו מתכבדים להזמינכם לעלייה לתורה של בננו נחשון נ"י 

בשבת יום טוב ראשון של פסח

בישיבה הגבוהה בבית המדרש החדש.

תחילת התפילה בשעה 8:30, קידושא רבא לאחר התפילה.

נשמח בבואכם!

אריה ויהודית הלברשטט.

משתתפים באבלו של הרב אביהו חיים שורץ

בפטירת אימו צפורה דבורה שורץ ז"ל

הלוויה התקיימה במוצאי שבת, ח' בניסן, בירושלים.

יושבים שבעה ברחוב גורודסקי 14, רחובות.

משתתפים באבלה של חברתנו אושרת אלון

בפטירת אביה ר' דוד ברוך אלחרר ז"ל

הלוויה התקיימה ביום רביעי, י"ב בניסן, בירושלים.

יושבת שבעה: בבית המנוח, רחוב נחל אשכול 403/21, 

קרית ארבע.

עיצוב אירועים    משלוחי פרחים
 סדנאות שזירה     זרי כלה

משלוחי פרחים בבנימין

054-6713850

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697

יד שרה - תיקון טעות
סניף בית אל ייפתח בפעם האחרונה לפני החג ביום חמישי, ליל 

בדיקת חמץ, בין השעות 20:30-21:30. 
לפנות  אפשר  בלבד,  להשאלות  זה,  מועד  לאחר 
המתנדבות  של  הטלפון  מספרי  בבתיהן.  למתנדבות, 

נמסרים בתא הקולי שבסניף, בטלפון - 02-9976611.
בריאות טובה ומועדים לשמחה לכולם! דינה צונץ.

יד תמר בית אל
חולים  המלווים  אל'  בית  תמר  'יד  עמותת  צוות  אנחנו, 
המאושפזים לתקופה ארוכה, הקמנו קבוצת וואטסאפ 'גלגלי 
חסד' שתאגד בעלי רכבים שיוכלו להסיע חולים לטיפולים. 
המעוניינים יוכלים לפנות לאהרן קסטיאל, 0505-524710 | 

 aaroncas@gmail.com

מאיר איזנמן
שירותי גז

טכנאי גז מוסמך – רמה 2
ביצוע כל העבודות

 במערכות גז

052-7363739

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
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מבצע שקל לנח"ל 
נותנים חיוך לילד.

תושבי בית אל היקרים!

את  לחזק  שמטרתו  לנח"ל  שקל  במבצע  ממשיכים  אנו 
הפעילות החשובה שמתקיימת על ידי נוער בית אל עבור 

ילדי צמי"ד )צרכים מיוחדים( בקהילה שלנו.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט החשוב הזה שנותן 
הרבה שמחה לילדים ולהוריהם.

פעילות הנח"ל גדלה ומתפתחת והמשאבים שגויסו על ידי 
בני הנוער והמועצה אינם מספיקים.

אנו פונים אליכם לתרום שקל אחד בחודש בהוראת קבע 
ביישוב ועל ידי כך להיות שותפים בעשייה המבורכת.

אנחנו מחזקים את הפרוייקט החשוב הנותן מענה לילדים 
את  שמוביל  היישוב  נוער  את  ומחזקים  ולמשפחותיהם 

הפעילות לאורך השנה.

סכום   ₪  50  /  ₪  18  /  ₪  1 לתרום:  מעוניין  אני 

קבע  בהוראת  אל  בית  נח"ל  עבור  אחר:__________ 

חודשית שתועבר למועצה מקומית בית אל. המועצה תעביר 

הנח"ל  לחשבון  הנח"ל  לסעיף  שיתקבלו  ההכנסות  כל  את 

המתנהל במתנ"ס בפיקוח מחלקת הנוער ומנהל המתנ"ס.

סירקו את הקוד וחתמו על הטופס המקוון 

דרך האינטרנט בדרך בטוחה ונוחה!

שם משפחה:___________  

שם פרטי:_____________  

ת.ז:_________________  חתימה:_______________

*על פי פסק הרב אבינר ניתן לתרום מכספי מעשרות.

 
 

 
 פסחחג שעות פעילות ל

 

   ומשרד אחות 10-8 – חגערב ניסן ב די"ששי ביום 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 'איום 
 א' חוה"מ 21.4

 'ביום 
 חוה"מ 'ב 22.4

 'גיום 
 חוה"מ 'ג 23.4

 'דיום 
 חוה"מ 'ד 24.4

 יום ה'
 ערב חג שני

 10-12 רופא 
 מבוגרים וילדים

8-11 
 מבוגרים וילדים

 8-11 מרפאה סגורה
 םמבוגרי

 מבוגרים 8-11
 ילדים 8-9

 8-11 8-12 אחיות
 

 8-11 8-11 סגור

 08.00-09.00 לקיחת דמים
 רק דחופים

 8-9 סגור 
 רק דחופים

 

 סגור משרד
 

 8-11 8-11 סגור 8-11

 8-11 סגור סגור סגור 8-12 בית מרקחת
     למוזמנים בלבד טיפת חלב

סגור  מרקחת  בית  בהם  בימים  מרקחת:  בית 

בין  ציון  ניתן לקבל מענה בבית מרקחת בתל 

השעות 8-11. או בפארם פור יו בשער בנימין.  

דרך  לברר  ניתן  לפסח  כשרות  תרופות  בירור 

*2701 או בוואטסאפ בטלפון 0529-127012 

לפנות  ניתן  סגורה:   המרפאה  בהם  בשעות 

 ,19-22 השעות  בין  ציון  בתל  טרם  ל*2700. 

ובמהלך שבת וחג בין השעות 12-16. וכן טרם 

בירושלים.

                     חג כשר ושמח! צוות 'כללית'.

                     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

“




 בימי ראשון ושני הרופא ילדים הוא 
 

 

 
 שישי יום

 19.4ניסן ב ד"י
 ערב פסח

 ראשון יום
 21.4ניסן ב ז"ט

 ועדהמל חו א'

 שני יום
 22.4ניסן ב ז"י

 ועדהמל חו ב'

 שלישי יום
 23.4ניסן ב ח"י

 ועדהמל חו ג'

 רביעי יום
 24.4ניסן ב ט"י

 ועדהמל חו ד'

 חמישייום 
 ניסןבכ' 
 25.4 

ערב שביעי של 
 פסח

 בדיקות מעבדה
 
- 

 - כרגיל רגילכ כרגיל כרגיל

 - 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 - 8:00-10:00 בית מרקחת
 8:00-10:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-10:00 אחות ומזכירה

 רופא משפחה
 ד"ר הודיס 
8:00-10:00 

ד"ר אנשלביץ 
8:00-12:00 

 

ד"ר אנשלביץ 
8:00-12:00 

 

ד"ר אנשלביץ 
8:00-12:00 

 

ד"ר אנשלביץ 
8:00-12:00 

 

ד"ר אנשלביץ 
8:00-10:00 

 

 רופא ילדים

 
 ד"ר ארליכמן
החל משעה 

8:15 

ד"ר 
 זילברשטיין

10:30-12:00 

ד"ר 
 זילברשטיין
8:30-9:45 

 
 ד"ר ארליכמן
החל משעה 

8:00 

 ד"ר ארליכמן
החל משעה 

9:00 

שעות פעילות המרכז הרפואי - פסח
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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

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 

מטפלת מנוסה 
בתרפיות גוף-נפש:
פיענוח תירפיתי, פרחי 

באך, PBA - שיטת ריפוי 
אנרגטית ודמיון מודרך. 

בואי לקליניקה בבית אל. 
צפורה קולט

052-3618218 

חידת גפרוריםמבוךסודוקו
הזיזו גפרור אחד כדי 
שהתרגיל יהיה נכון. 

1. מאיפה באה המילה "הגדה"? הגדה של פסח? (פסוק בתורה ועוד מקור)
2. לחם בליל הסדר? איך זה ייתכן? (פעמיים!)

3. מצווה לאכול ריב – כיצד?
4. הוא מרחם וחומל, היא: אוכלים אותה.

5. איפה מוזכרת קריאת שמע בהגדה?

8 6 2
5 3 1 6

7 2 9
9 8
7 1 5 6 2

8 2 5
6 9 5
2 3 4 7

8 6 מבוך3
התחלה

סיום

חידות לפסח
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מכירת לחמניות במוצאי פסח
גם השנה במאפיית הרבי 

תוכלו למצוא לחמניות חמות וטריות בצאת החג.

קבלת הלחמניות לפי סדר הגעה!!

קמח לבן:
 ₪ 1.7 = 1 
₪ 15 = 10 

קמח מלא:  
 ₪ 2.5 =1
₪ 20 = 10

כוסמין: 
₪ 3 = 1

₪ 25 = 10 

White:
 1 = 1.7 ₪ 
10 = 15 ₪  

WW: 
1 = 2.5 ₪  
10 = 20 ₪ 

Spelt:
 1 = 3 ₪

10 = 25 ₪ 

מכבדים גם כרטיסי אשראי

מחירון:

לפרטים: 02-9973631
We accept credit cards

Fresh Rolls Motzei Pesach
Fresh & hot rolls  at Herby’s Bakeshop 
right a�er the chag.  First come, �rst to receive!

מכירת לחמניות במוצאי פסח
גם השנה במאפיית הרבי 

תוכלו למצוא לחמניות חמות וטריות בצאת החג.

קבלת הלחמניות לפי סדר הגעה!!


