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כניסת שבת: 16:13ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:28

כ“ח בטבת תשע“ט

פרשת וארא 

כבישים

השר  ארדן,  גלעד  ח"כ  על  שלנו  אדירים  לחצים  לאחר 

לביטחון פנים, ועל ח"כ ישראל כץ, שר התחבורה, בשעה 

טובה בשבוע הבא תיערך חנוכת כביש הטבעת המזרחית 

והוא ייפתח לתנועה. כביש זה שעלותו כ- 150 מיליון ₪, 

מייצר צירי כניסה נוספים לירושלים ומסיט חלק מהתנועה 

לכיוון הגבעה הצרפתית ומזרח העיר, מה שצפוי להוריד 

מעבר   .20-30% בכ-  חיזמא  במחסום  התנועה  נפח  את 

לכך, בימים אלה עובדים במשנה 

מרץ על פתיחת כביש נוסף מאזור 

סלילתו  אשר  קלנדיה,  מחסום 

כשלוש  בעוד  להסתיים  צפויה 

שנים.

לתושבי  לאפשר  כיעד  לנו  שמנו 

ושמירה  חיים  איכות  בית-אל 

זה  ובכלל  תקין  חיים  מרקם  על 

בצירי  חופשית  תנועה  לאפשר 

התנועה והגעה בזמן סביר לירושלים, זהו צורך חיוני ועל 

כן אנו מנהלים על כך מאבק עיקש. 

ניב,  ערן  תא"ל  האוגדה,  מפקד  עם  נפגשנו  כך,  בתוך 

הן  פוקוס  מחסום  חסימת  מדיניות  את  להמשיך  ביקשנו 

תנועה.  עומסי  והן מהפן התחבורתי של  הביטחוני  מהפן 

במטרה לשמור על מרקם חיים תקין ועל בטחון תושבינו, 

ומכיוון שכביש הגישה לבית-אל הינו הציר היחידי ליישוב, 

אנו מבקשים שלא תתאפשר תנועה דרך מחסום פוקוס 

ביטחוני.  איום  ומהווה  הגישה  כביש  על  מאוד  המכבידה 

מפקד האוגדה הבין את עמדתנו ואמר כי הוא ילמד את 

הנושא וינסה לסייע ככל יכולתו.

פגישה עם ראש הממשלה

ראש  עם  יש"ע,  רשויות  ראשי  נפגשנו  שעבר  בשבוע 

לראש  הודינו  לשכתו.  ואנשי  נתניהו  בנימין  הממשלה, 

ההתיישבות  ולפיתוח  לקידום  העשייה  על  הממשלה 

המשך  את  ביקשנו  לבית-אל  האחרונות.בנוגע  בשנים 

בפיגוע  המחבלים  ברחו  שדרכו  פוקוס  מחסום  סגירת 

בצומת גבעת אסף. כמו כן, ביקשנו את קידום פינוי בסיס 
החטמ"ר לצורך בינוי של 350 יח"ד )מעבר ל- 300 יח"ד 

של  הרבה  החשיבות  את  וציינו  בקרוב(,  תחל  שבנייתם 

קידום ופיתוח היישוב כחלק מרעיון 

הממשלה  ראש  בית-אל.  הכפלת 

לקדם  המשרד  צוות  את  הנחה 

את כלל הנושאים שהועלו על ידי 

הביטחוני  בתחום  הרשויות  ראשי 

ולקיים בזמן הקרוב  וההתיישבותי, 

מפגש עבודה נוסף למעקב וביצוע.

רווחה ושירותים חברתיים

חשב  פריצקי,  חנן  עם  נפגשתי 

על  לו  הודיתי  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד 

האחרונות  בשנים  לבית-אל  הרווחה  תקציבי  הגדלת 

שעלו בכ- 40% וביקשנו הגדלה של התקציבים על מנת 

להרחיב שירותים.הגדלה של התקציבים על מנת להרחיב 

שירותים. אנו רואים חשיבות רבה במתן מענה לאוכלוסיית 

לאחר לחצים אדירים 
שלנו כביש הטבעת 

המזרחית ייפתח לתנועה 
בשבוע הבא

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 

תשע“ט-תש“פ 2019-2020 

  הלבשה  חשמל  אנסטלציה  בניה  חשמל  כלי בית  סופר סתם  אימון אישי  ספרים  מטפלים  אומנות 

  פרחים  יודקה גז                              דלק  גינון  חוגים                       קוסמטיקה   מחשבים  ייעוץ   

 חד פעמי  הדברה   תספורת הסעות צילום גישור

רהיטים  ציוד משרדי   מזון  אופנים גמחי“ם

עריכה לשונית  עיצוב  דפוס  מתנות   סת“ם מאפיה 

 מכירות  תפירה  אדריכלות   שיפוצים  בריאות טיפול טבעי לידה  מוצרי בריאות   מרפאת שיניים  

 עריכת דין  פיננסים  

       מזגנים  אופטיקה
          מכירות  תפירה  

                אדריכלות  
                    

             שיפוצים   

מעל ל-100 עסקים כבר הבטיחו את מקומם באלפון החדש!          ומה אתכם? 

עוד לא התעוררתם? מיקומים אחרונים!

לפרסום: התקשרו עכשיו! 
עוזיאל סבתו, 0544-350507
alphon2019.2020@gmail.com

כל העסקים - כל נותני השירותים - כל התושבים
באלפון החדש!

פרטים בעמוד 16
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צור,  מינה  בבית   15:15 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 

שכונת דוד.

שיעור פרשת השבוע לנשים בשכונה א' יתקיים השבת 

בשעה 12:40 בבית תהילה עמיר, רחוב יפה נוף 5. לעילוי 

נשמת סבּה – הרב שלום בן פנחס כהן.

יום  'על הסדר', בכל  פרקי אבות,  שיעור קבוע לנשים: 

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

חיים'. מוסרת השיעור: ענת גרינוולד. באנה בשמחה!

שיעור לנשים בשבת לעילוי נשמת בשמת, יתקיים בע"ה 

בבית משפחת ספרא, בשעה 15:15, מאת הרב זיו רווה.

שיעור לנשים בשבת מאת הרב יהודה דנה בשעה 13:15 

בבית הכנסת 'אוהל חיים'. 

 13:30 בשעה  בכל שבת  מתקיים  לנשים  צורבא  שיעור 

הנושא:   .14/3 חלמיש  רחוב  זוהר,  בן  משפחת  בבית 

הלכות שבת. מעבירת השיעור: תהילה בלכר. לפרטים: 

.0505-172564

"אשיר עוז אל לב חוקר וארנן לבוקר" שירת הבקשות 

פרשת  זו,  שבת  בערב  תתקיים  ירושלמי  ספרדי  בנוסח 

'וארא' בשעה 20:00 בבית משפחת יעקב, רחוב התאנה 

2, שכונה ב'.

 The English Shabbat Shiur will be by Moshe.
Meir at his home, HaTechiya 6 at 1:15.

שירותים  להוסיף  ומעוניינים  היישוב,  מייסדי  הוותיקים, 

ופעילויות לתושבים בתחום האזרחים הוותיקים, בשל כך, 

גייסנו עובדת סוציאלית ב- 75% משרה והשנה אף נגדיל 

את תקציבי הפעולה לוותיקים ביחס לשנים קודמות. כמו 

כאן  ולהשאירם  היישוב,  צעירי  לנו לחבר את  כן, חשוב 

ובעז"ה גם בשכונות החדשות שייבנו,  איתנו בבית-אל, 

המיועדת  יתד'  'לאומית  תוכנית  תופעל  הקרובה  בשנה 

על  והכשרה  תעסוקתי  ליווי  שמטרתה   18-25 לגילאי 

מנת לסייע לצעירים להשתלב בעולם התעסוקה. עבור 

'קדם', שמטרתה ללוות  עולים תופעל תוכנית  משפחות 

את משפחות העולים, לקדם את מיצוי זכויותיהם ולסייע 

להם לפי הצרכים השונים בכדי להשתלב בצורה מיטבית 

בחברה הישראלית. 

ישיבת מליאה

מחברי  נפרדנו  השבוע,  שהתקיימה  המליאה  בישיבת 

צונץ  נפתלי  פלסר,  יאיר  הכהן,  חנוך  היוצאים:  המליאה 

ואסף ברוכי. הודינו להם בשם כל התושבים ובשם חברי 

ליישוב  המשמעותית  תרומתם  על  הנכנסת  המליאה 

 40 כבר  פועלים  אשר  ויאיר  לחנוך  ובפרט  בהתנדבות, 

שנה לטובת תושבי בית-אל.  
בברכת שבת שלום,
שי אלון, 
 ראש המועצה.

הורים יקרים, לתשומת ליבכם:

א'  הקרוב,  שני  ביום  יפתח  א'  ולכיתות  לגנים  הרישום 
בשבט, 7.1 ויימשך עד לתאריך כ"א בשבט, 27.1!

המועצה                   באתר  המופיע  בקישור  להירשם  ניתן 
www.bet-el.info ובמחלקת חינוך בתאום מראש בטלפון 

.9700512

שחולקו  בפליירים  בידיעון,  בפרסומים  נוספים  פרטים 
בתיבות הדואר ובשלט הדיגיטלי.

נא הקפידו על רישום בזמן!                 

ליאת טדגי, 
מנהלת הגיל הרך.

ערב הכוון בחטיבה בבית הספר בית אל בנים 

הקבלה  לקראת  הכוון"  "ערב  קיימנו  האחרון  שני  ביום 
לישיבות התיכוניות.

לישיבות  והקבלה  זה הסברנו את תהליך הפנייה  בערב 
את  והציגו  שבאו  שונות  ישיבות  מ-19  נציגים  והגיעו 

הייחודיות שבישיבה שלהם.

לערב זה הזמנו כל הורי ותלמידי כיתות ח' ביישוב, והגיעו 
גם הורים מיישובים סמוכים ששמעו על העניין.

ותלמידים  הורים  הנכבדה של  כמות  לראות את  שמחנו 
שהגיעו לערב חשוב זה, ואנו מודים להם, לנציגי הישיבות, 

ולכל מי שעזר בקיומו של ערב ההכוון.

בהזדמנות זו אנו מבקשים לברך את כל הבנים היקרים 
שיצליחו לבחור ולהגיע לישיבה המתאימה להם.

בברכה, צוות החטיבה והנהלת בית הספר.
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מנחם רפפורט ואדרת פוקרוי.

יוחאי אידו ומעין רבי.

אריאל הנדלר ומלכה טשרנפסקי.

שבת שלום ומבורך
דוד ניזרי,

מנהל מחלקת דת.

טבלת מחירון מקווה עם צ'יפ (תשע"ט- שנה מעוברת)
מר"ח שבט הכניסה לטבילה במקווה גברים, מתבצעת באמצעות המכונה בכניסה למקווה.

אפשרויות התשלום:   במזומן- במטבעות      באשראי       בצ'יפ
ניתן לרכוש צ'יפים ב- 20 ₪ במחלקת דת בימים: א-ה בשעות: 8:30-13:00

זכאים להנחות:
בחור ישיבה - עם אישור ראש הישיבה.  |   אברך - שלומד שני סדרים לפחות, עם אישור ראש הישיבה.

חייל - בשרות חובה.                                   |   נכה - עם תעודת תו נכה.
סטודנט - לתואר ראשון, לא עובד.  |   גמלאי - עם תעודת אזרח ותיק. 

      * הצ'יפ הינו אישי ולא ניתן להעברה.      * ניתן לטעון את הצ'יפ במכשיר הכניסה למקווה.
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הילולא לזכר הצדיק רבי לוי סעדיה נחמני זצ"ל
תתקיים ב"ה במוצש"ק פרשת בא,
 ליל ז' בשבט (יום פטירת הצדיק)

בבית הכנסת היכל גבריאל בשעה 20:00
בתוכנית:

 מתורתו של הרב - מפי תלמידו הרב שבתי סבתו.
 מנפלאותיו - סיפורים אישיים של אנשים שנושעו מברכתו.

 את הערב ינעימו בפיוט שירה וצלילים, הרב ניסים אדרי 
 והרב  זיו רווה.

כיבוד קל יוגש במקום
עזרת נשים פתוחה

בואו בשמחה!







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

- הידורים מיוחדים ונדירים

-  הגהת גברא ובדיקת מחשב  

- בתי תפילין ורצועות מהיצרנים המובחרים

- עבודה מדוייקת - שקיפות - אחריות 

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

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697
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0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs
מרפא 
הבושם

לפרטים:
050-5172564

חדש! בשמת

מיילדת וארומתרפיסטית מעבירה 

קורסי הכנה ללידה

 עיסוי נשים ונשים הרות

 תיכנון משפחה

 עיבוד חווית לידה

זירוז לידה טבעי

סדנא להכנת בושם טבעי, 

סדנת צ'יקונג לנשים

שלום לכולם. 

דסי  את  אחליף  הקרובים  חודשים  בשלושה  בעז"ה 
שנמצאת בחופשת לידה. 

בימים האחרונים אני לומד את התפקיד החדש ואיתו את 
העוצמה הגדולה שלכם- נוער בית אל! 

בעזרה  העוסקים  פרוייקטים  של  נתפסת  בלתי  כמות 
בית ספר  מיוחדים, תלמידי  ילדים עם צרכים  לנזקקים, 
עם קשיי למידה, אולפן עולים, לוחות עין טובה ועוד ועוד. 

חייב להזכיר פה את הרכזים האלופים שמובילים בגדול, 
תודה בשם כולנו. 

אשמח לעזור ולקדם בכל הכוח! 

מתניה שנרב, 0548-105372.

הפסקת מים בשכונת ח"י בתים

ביום רביעי, ג' בשבט, 9.1, תהיה הפסקת מים בשכונת ח"י 

בתים בין השעות 10:00-12:00, בשל עבודות תשתית מים.

נא היערכותכם בהתאם.

שבת שלום!

עודד ספיר,

מנהל מחלקת שפ"ע.

הנכם מוזמנים לערב הוקרה לכבודם 
של וותיקים מתנדבים.

האירוע יתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ט בטבת 6.1
בשעה 19:00 באולם פסיפס.

                      

ערב הוקרה לוותיקים

בתכנית: 
ארוחת ערב חגיגית, 

ברכות
חלוקת תעודות הוקרה

מופע משפחת אלייאב 
"שלושה דורות על במה אחת"

עלות: 30 ש"ח למשתתף 
כולם מוזמנים, אילה וטילי

'דלת פתוחה' להורים למתבגרים

הדרכת   - חינוכי   - הפסיכולוגי  בשירות  חדש  פרויקט 

הורים להורי מתבגרים.

מתנגד  זהות?  בפיתוח  קשיים  עם  מתמודד  ילדכם   •

ללימודים במסגרת החינוכית? חווה קשיים סביב הקבלה 

ואתכם,  המשפחה  בני  עם  לתקשר  מתקשה  לישיבה? 

ההורים?

שניתן  ממוקד  הורים  הדרכת  לתהליך  לפנות  מוזמנים 

עם  בעבודה  ניסיון  בעלת  חינוכית  פסיכולוגית  ידי  על 

מתבגרים והוריהם.

השירות ניתן במחיר מסובסד על ידי התכנית הלאומית.

לפרטים: איריס, מזכירת השפ"ח: 02-9700558
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בהתרגשות ובשמחה 
מחלקת חינוך פותחת את ההרשמה 

לשנת הלימודים תש“פ 
לגני הילדים ולכיתה א‘

הורים  יקרים!
עליכם לבצע רישום של ילדכם לגן בכל שנה מחדש בכל שכבות הגיל. 

הרישום באחריות ההורים בלבד. 
הורה שלא יבצע רישום לילדו לא יוכל להכניס את ילדו לגן ולכיתה א‘ בתחילת שנה“ל. 

הורים לילדים בחינוך המיוחד צריכים גם הם לבצע רישום. 

מועדי הרישום :

החל מיום שני, א' בשבט התשע"ט (7 בינואר 2019) עד ליום ראשון כ"א בשבט התשע"ט (27 בינואר 2019).

לתשומת לבכם:
הורים שמתלבטים בין רישום ילדם לשנה נוספת בגן חובה לבין לכיתה א‘ חייבים ברישום הן לשנה שניה בגן והן לכיתה א‘ בבית 
הספר. רישום לשנה השנייה בגן חובה במחלקת חינוך בלבד. לאחר שההורים יקבלו החלטה, עליהם לבטל את הרישום במחלקת 

חינוך או בבית הספר לפי ההחלטה שהתקבלה, קבלת ההחלטה וביטול הרישום בהתאם לא יאוחר מ - 1 במאי 2019. 

תאריכי הלידה של חייבי הרישום לשנת הלימודים תש“פ:
גילאי 3:  כ‘ בטבת ה‘תשע“ו - 1 בינואר 2016 - ב‘ בטבת התשע“ז - 31 בדצמבר 2016.

גילאי 4:  י‘ בטבת ה‘תשע“ה - 1 בינואר 2015 - י“ט בטבת התשע“ו - 31 בדצמבר 2015.

גילאי 5:  כ“ט‘ בטבת ה‘תשע“ד - 1 בינואר 2014 - ט בטבת התשע“ו - 31 בדצמבר 2014.

כיתה א‘: י“ט בטבת ה‘תשע“ה - 1 בינואר 2013 - כ“ח בטבת התשע“ד - 31 בדצמבר 2013.

כיצד נרשמים? 
א. בדף הבית של אתר המועצה יש קישור לרישום לגנים וכיתה א‘.

ב. רישום לגנים במזכירות מחלקת החינוך: ימים א, ג, ד בשעות 11:00-13:00. כדאי לתאם הגעה במשרד מחלקת  

    החינוך במועצה בטלפון: 02-9700512
ג. רישום כיתה א‘ במזכירות בתי הספר: ממ“ד בנות 9975815, ממ“ד בנים 02-9973320, ת“ת שער השמים 9975737.

 יש לתאם הגעה מראש. 

יש להצטייד בת.ז. כולל הספח בו רשומים שם הילד/ה וכתובת מגורים מעודכנת. 

לצורך הערכות יעילה הקפידו לרשום
 את ילדכם במועדים שנקבעו.

ר‘ יעקב בנימין  מר שי אלון                מנחם לב               ליאת טדגי       ליאורה אדרי                 ר‘ ירון גיאת  
ראש המועצה      מנהל מחלקת החינוך       מנהלת  גיל הרך     מנהלת ממ“ד בנות          מנהל ממ“ד בנים            מנהל ת“ת שער השמיים 

בברכת שנת לימודים פוריה ומהנה, 

בס“ד
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עם שו"ת           
מירי פקטור,
רכזת התיירות בבית-אל

בית אל ותיירות, מי צריך את זה?

ולאן אנחנו שואפים?

מה יש בבית-אל?

איך להיות שותף?

השבוע התארחה במדור השו"ת מירי פקטור, רכזת התיירות במועצה. בשו"ת הבא )פרשת 'בא'( תתארח במדור השו"ת ליאת טדגי, רכזת הגיל הרך במועצה. שאלות 
לליאת ניתן לשלוח לדוא"ל: ganim@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, כ"ט בטבת, בשעה 9:00.

מרכז  הקמת  מתכננים  אנו 
יעקב,  מבקרים שבמרכזו חלום 
משיכה  מוקד  שיהוה  מרכז 

לתיירים.

אנו במגעים על מנת לקבל חלק 
מהממצאים מהחפירות.

כידוע יש בישוב מעינות ובורות 
מים, תפילין בית-אל, יקב חדש 
ולידו שרידים ליקב קדום, פינת 
עוד  ובטח  רכיבה  וחוות  חיי 
איני  שעדיין  ומקומות  דברים 
לשלבם  ושניתן  אליהם  מודעת 

בביקור. 

אנו מבצעים כרגע חשיבה איך 
וכיצד לפתח את האתר ב"מעוז 
בצרכים  התחשבות  תוך  צור" 
מצד  והרחבה  בינוי  השונים: 

אחד ורצון לשימור ולפיתוח. 

בשנים האחרונות מתפתחת מגמה ברוכה באזורנו - שדרוג נושא התיירות 

ביערות  בנחלים,  במעיינות,  המשופע  יפהפה  ארץ  חבל  זהו  בנימין.  בחבל 

מועצת  וארכיאולוגים.  היסטוריים  ובאתרים  טיולים  במסלולי  טבעי,  חורש 

בנימין לקחה על עצמה לגרום לציבור הישראלי ולמבקר מחו"ל להכיר צד 

אחר של האזור צד שאינו פוליטי-מלחמתי - צד חוויתי המבוסס על היכרות 

עם האזור ומתיישביו, נופיו וסיפורו.

אנו בבית אל רואים חשיבות רבה במהלך זה ומעוניינים להיות שותפים מלאים לו. 

יאפשר הפצה  ירחיב מצד אחד את החשיפה שלו בציבור,  קידום תיירות ביישוב 

של מה שאנו מאמינים בו ואולי בעתיד יאפשר גם הכנסות נוספות למי מהתושבים.

מעבר למקורות התנ"כיים הרבים המציינים אירועים היסטוריים חשובים שאירעו 

מבחינה  מרכזים  אתרים  שני  אל  בבית  כרגע  מכירים  אנו  בבית-אל,  בעבר 

היסטורית, האחד "אתר חלום יעקב" והשני אתר חפירות הצלה בשכונת מעוז 

צור. וכמובן מוקדי עניין נוספים.

לאבות  ההבטחה  סיפורי  האומה,  ראשית  את  מספר   - יעקב  חלום  אתר 

בבית-אל  בסביבה.  והתבוננות  בתנ"ך  שימוש  תוך  ליעקב  והן  לאברהם  הן 

יעקב  וכן לא-לוה במקום שכבר  ישראל לארצו  בין  הוחל הקשר  המקראית 

ַוּיֹאַמר, ַמה- ַוִּייָרא,  ָיָדְעִּתי.  ְוָאֹנִכי, ֹלא  אבינו הגדירו "ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה; 

ּנֹוָרא, ַהָּמקֹום ַהֶּזה: ֵאין ֶזה, ִּכי ִאם-ֵּבית ֱא-ֹלִהים, ְוֶזה, ַׁשַער ַהָּׁשָמִים". קיבל יעקב 

הפורח מאפשר  היישוב  בית-אל  ולזרעו,  לו  ההבטחה  את  וכן  שמו  את  מה' 

להראות את תחילת מימוש ההבטחה.

חפירות מעוז צור – מאפשרות הצצה לשלוש תקופות שונות ביישוב, שאיננו 

יודעים את שמו וגודלו אך כפי הנראה אינו בית-אל המקראית שכן לא נמצא 

בו שרידים מתקופות ההתנחלות ובית ראשון. הממצאים המדהימים מהתקופות 

החשמונאים, הרומית והביזנטית מספרים סיפור תקופתי שכמעט ואין שני לו 

בארץ.

 

של  מאגר  ליצר  מעוניינת  אני 
את  ומבקשת  נוספים  שירותים 
לתת  מנת  על  בהקמתו  עזרתכם 
לקבוצות  ואף  העצמאי  למטייל 

מעטפת רחבה.

אשמח לשמוע רעיונות נוספים 
מכם במייל או בפגישה פנים      

אל פנים: 054-9222262

Tourism@bet-el.muni.il 



yedion@bet-el.muni.il  |7 ידיעון פרשת וארא תשע”ט

להיות חלק מההצגה של החיים
 מחלקת תרבות וקהילה 

ומרכז הצעירים- אופק בית אל

שמחים להודיע על פתיחת 

תיאטרון קהילתי 
מתעניינים? 

מלאו טופס הגשת מועמדות באתר המתנ"ס 
פרטים נוספים באתר המתנ"ס. 
עלות מסובסדת: 200 ₪ לשנה. 

*ההצטרפות לתיאטרון מותנית בראיון. 
מספר המקומות מוגבל!

לנשים 
צעירות

 גילאי 18-35, 
(בכל שלבי החיים)

ימי ראשון 
20:00 - 22:00

לגברים
(בכל הגילאים 
ושלבי החיים)
 ימי שלישי 

20:00 - 22:00

תושבי בית-אל היקרים!

מרוץ הר לעמק יתקיים בעוד כארבעה וחצי חודשים. לקראת 

המרוץ אנו רוצים לארגן השתתפות של קבוצת רצים נציגי בית 

אל. ההרשמה צריכה להיות בהקדם, העלות היא גבוהה אך כפי 

שהבטחנו אנו רוצים לעודד גם את הגברים לפעילות גופנית. 

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

  

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

דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס
משתתפים  מינימום  לקבוצה.  לסבסוד  דואגים  אנו  כן  ועל 

באחריות  הוא  המרוץ  לקראת  האימון  גברים.   8 הוא  לקבוצה 

הנרשמים. אז בואו נתחיל כאן משהו חדש! מחכים לתגובותיכם 

באתר המתנ"ס – שם ניתן לקרוא עוד פרטים ולהירשם!

שבת שלום! 

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

מועדון שמע סיפור-"סּפרא וסייּפא"

ערב שמע סיפור "ספרא וסייפא"
 (גברים מספרים)

'ארץ אהבתי'
שיתקיים בע"ה במוצ"ש 'בשלח', י"ג בשבט, 19.1 

בשעה 20:30  באולם התרבות. 

הכניסה חופשית. כל הציבור מוזמן!!

בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מודיעים על פתיחת המועדון.
לכל אחד מאיתנו יש סיפור, סיפור אישי או סיפור ששמע ממישהו, סיפור מתקופות חיים 
שונות. הצטרפו אלינו ותוכלו לשמוע סיפורים ולהשמיע את הסיפור שלכם. אנו מזמינים 

אתכם לערב שכולו סיפורים מלב אל לב. 
איננו צריכים להיות מספרי סיפורים או שחקנים מקצועיים כדי לספר את הסיפור 

המיוחד שלנו. כל מפגש יהיה סביב נושא מסוים שיפורסם מראש.
הבשורה המשמחת: כולם מוזמנים להצטרף, נשים וגברים בקבוצות נפרדות..

תאריכי מפגשים עם המדריכים, עומר ראובני (גברים) ולילך צור 
(נשים), לקראת ערבי המועדון דמי השתתפות (רצינות):

 100 ש"ח לשנת פעילות: 

23.6  | 19.5   |  31.3  |  3.3  | 10.2  |  13.1    

לשאלות וברורים: שרי לרנר בהודעת סמס עם שם - 050-4020829.  
 הרשמה באתר המתנ“ס.              להתראות בקרוב!!!

מזל טוב ליוסי ונחמי קרסנטי להולדת הבת!

שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים, 

בבריאות ובשמחה, יחד עם כל המשפחה!

באהבה, צוות המתנ"ס

ערב השקת הספר 'מזבח הזהב'
העוסק בסוד פרשת הקטורת.

נכתב ונערך על ידי אריאל שלמה אלבז.

בתכנית: ערב לימוד מרתק ומעמיק לנשים על סגולותיה

 ועל כוחה של פרשת הקטורת

על ידי צופיה אלבז.

מוצ"ש וארא כ"ח טבת 5.1 בשעה: 20:30 באולם תרבות.

מובטחת חוויה ייחודית רב חושית.

כיבוד קל יוגש במקום. הכניסה חופשית!

הורים יקרים!

הרישום לגנים נפתח בשעה טובה.

חשוב לי להבהיר שרישום הגן אינו מהווה רישום לצהרון ויש 

להירשם לצהרון דרך אתר המתנ״ס!! 

פתיחת הרישום לצהרונים לשנה הבאה תפורסם בהמשך!!!

 אנא עקבו אחר הפרסום!!

בברכה, ליטל קסברג, רכזת הצהרונים!!

בקרוב
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חוגים חוגים 

לכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לרותי פרץ, 0545-300527.

 

צעירי בית אל!

יש לכם הזדמנות להגשים את החלום 
הקהילתי שלכם

חלום שכונתי – יוזמות לקידום המרחב 
הפיזי

לקידום  יוזמות   – קהילתי  חלום 
הקהילה

יישום  ממענקי  ייהנו  הזוכות  היוזמות 
בסך 1,000-10,000 ₪ למיזם.

הארכנו את תאריך ההגשה עד 

יום שלישי ט' בשבט (15.1).

פרטים נוספים באתר המתנ"ס.

איך מדברים עם ילדים על כסף?

המרכז לצמיחה פיננסית מבית 'בנק הפועלים', 
'החברה למתנ"סים' ו'מרכז צעירים – אופק' 

שמחים להזמינכם לסדנה:

בהנחיית מירב פישר - 
מנחת הורים מוסמכת מכון אדלר ומשרד החינוך

יום רביעי, י"ז בשבט (23.1.19)
באולם התרבות- מתנ"ס בית אל

20:00 התכנסות וכיבוד קל
20:30 תחילת סדנה

הסדנא ללא תשלום ומותנית בהרשמה מראש באתר המרכז 

https://goo.gl/bSUUzp :לצמיחה פיננסית

פרטים נוספים באתר המתנ"ס

 מספר מקומות מוגבל

"אבל בא לי...                  
הצבת גבולות פיננסיים לילדים"

איך מחנכים אותם להתנהלות כלכלית נבונה?

האם כדאי ונכון לתת דמי כיס?
איך מציבים גבולות לילדינו תוך שמירה על יחסים תקינים?

אתן מוזמנות לבוא לרקוד בימי ראשון עם אסתר סולטן בחוג 

מחול מודרני בשעה 19:30 בחדר תנועה של המתנ"ס.

ניתן לבוא לשיעור ניסיון.

ההרשמה באתר המתנ"ס.

שימו לב!
בתאריך א' בשבט (7.1.19) חוג יוגה יתקיים 

בשעה 20:00 
בחדר תנועה של המתנ"ס 

עם המחליפה של מוריה ריסקין, הדר לוז. 
כמובן שאפשר להצטרף בשמחה.

 הרשמה באתר המתנ"ס.

מרוץ שליחים 'הר עמק'
מתנ"ס בית אל מארגן קבוצה למרוץ שליחים של הר העמק

 בתאריכים י"א – י"ב באייר (16-17.5.19)

השתתפות: 200 ₪ בלבד (מסובסד על ידי המתנ"ס)

המחיר כולל: 

• הרשמה לקבוצת הריצה.     • דמי הרשמה למרוץ.

• לינה במקום.    • הסעה.    • ביטוח אישי.

מיועד לגברים המסוגלים לרוץ 3 מקטעים של 8-10 ק"מ. 

האימונים לקראת המרוץ באחריות המשתתפים.

פרטים והרשמה באתר המתנ"ס

ההרשמה עד יום ראשון ז' בשבט 13.1.19 

בשעה 9:00.

מינימום נרשמים: לקבוצה 8 משתתפים.

נמצא סכום כסף בפסטיבל האור.

הכסף יישאר במתנ"ס עד לתאריך 10.1. 

לפרטים, 02-9706600
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דבר הרכזיםנוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

סניף בית אל אימפריה
חודש  להיות  הולך   - ישראל  ארץ  חודש  את  פתחנו 
משוגע! מלא בלמידה משמעותית על זכותנו כאן בארץ.

הרשמות
אנחנו בעיצומה של ההרשמה למסע ט"ו בשבט נשארו 
שלושה ימים אחרונים!!! בעז"ה בכל שבט יצאו מעל 20 
את  להרים  עומד  אל  בית  שסניף  כך  למסע,  חניכים 

התנועה- בואו נראה איזה שבט מוביל?
חברות - כרגע מצב המשלמים הוא - דביר 20\ הראל 
ימים   3 נשארו   .18 נחלה   \14 מעוז   \19 נווה   \29
אחרונים!!! אז קדימה כולם מפציצים, משלמים חברות 
החברות  בתשלומי  שיוביל  השבט  למסע...  ויוצאים 
סומכים  איכותיים.  חם-צווארים  החניכים  לכל  יקבל 

עליכם!
לו"ז לשבת:

20:30 - פעולת חב"ב.
14:40 - מפקד מדריכים.

15:00 – מנחה, מפקד ופעולות.

בצפייה לבניין אריאל! 
לסקר, אסבן צוות תשע"ט.

.

בני עקיבאבני עקיבא

סניף בית אל היפות!! 
שבת שלום, מה המצב??

המוני בנות כבר נרשמו למסע...
אז אם עוד לא נרשמת - רוצי בטיל הרגע לאתר 
של התנועה ועשי את הפעולה הנדרשת, כי אותך 
הזמנו שלושה  אין מצב שאנחנו מפספסות!! כבר 
מלאים!!  יהיו  שלושתם  עוד  ובעז"ה  אוטובוסים 

יהיה אורות בעז"ה...
המוביל  השבט  יהיה  מי  נראה  עוד 

בהרשמה...יאללה ת-ח-ר-ו-ת:)
ועכשיו... לפינתנו הנחמדת: זהי את המדריכה

- אוהבת לאכול סלט.
- אוהבת את החניכות שלה.

- בלונדינית ממש...
לו"ז לשבת: שימו לב לשינויים!

20:30 - פעולת חב"ב.
14:30 – מבזק.

15:00 - מפקד המוני בזמן עם כחולבן.

שבת שלום! 
בציפייה לבניין אריאל ובאהבה עד אין קץ,

צוות קומונה ורעותי:)

אריאל בניםאריאל בנים

סניף בית-אל האלופים!!
השבוע המשכנו בפעילויות לחודש יובל וחגגנו 
והרקדה  שוקולד  כדורי  בהכנת  הנחל  עם 

מטורפת! יישר כח גדול לכולם.
נסגרת  במזומן  לנטיעות  ההרשמה  לב  שימו 
במוצ"ש הזה ובאשראי ביום שלישי. זריז זריז 

להירשם!!!!
נחש מי??

צוות: הדרכה.
תחביב: לאכול פיצה.

סיפור מצחיק: נולדתי.
מאכל אהוב: צ'יפס עם גואש של חודש ארגון.

מקצוע: תורן.
שנגמר  הרגע  בסניף:  אוהב  שאני  משהו 

הישב"ץ.
לו"ז לשבת: (סנופי):

16:35 - תפילת ערב שבת.

20:20 - תפילת ערב שבת.
15:10 - לימוד צוות.

15:30 – מפקד.

שבת שלום!!! תאיר.

אריאל בנותאריאל בנות

נוער בנים היקרים!
בפותחים סוגיה האחרון עסקנו בנושא 
ערביי ארץ ישראל ולמרות הבלת"ם 
הקטן שהיה לנו היה מרתק ומלמד 
מאוד! עובדים קשה כדי להכין לכם 

עוד מפגשים כאלה. 
שבת שלום, יהונתן.

נוער צעיר בנות אלופות!! 
אז לאחר שנת חורף קצרה שעשינו אנחנו מתחילות להתעורר!! 

עברנו תקופה לא קלה ביישוב והתגייסתם לשמח ולחזק את החיילים בשלטים מושקעים ועם המון 
רצון טוב אתם רוצות להמשיך הלאה. 

יפה לכם ואני בטוחה שעוד נגיע רחוק! 
* מדציות כיתה ח' - בקרוב ערב פתיחת פרוייקט גלים שימו לב. 

* הגרעין - אנחנו בדרך. תכף נפגש! 
* מפגשי מדצים לכל כיתה ז'- עקבו אחר המדריכות שלכן. המפגשים ממשיכים. 

וכעת אני פונה לכולן! מחכה לכם וזמינה. נכונים לנו עוד ימים טובים, יוצרים ושמחים. 
כאן לכל דבר! שרהלה, 0585-150160.

שמיניסטיות יקרות!
יואל  של  מדהימה  שיחה  עם  'מוכנה'  פרוייקט  את  פתחנו  השבוע 

פרנקנבורג, מי שלא הייתה הפסידה בענק!!
איתי  שתצור  בפרויקט  חלק  לקחת  ורוצה  הייתה  שלא  שמיניסטית 

קשר, 0502-607189.
בנ"ע האלופים!! געגועים!

השבוע נפגשתי עם הרכזים החדשים ביני וצוף התותחים! חכו חכו, 
תכננו לכם שנה מהסרטים!!

אריאל בנות:
הקמתן  אלופות!  פשוט  אתן  אולפן,  גרעין  לראשונה  נפתח  השבוע 

גרעין מדהים ומקום מושלם. אין עליכן, הצלחה ענקית!
הצגת הנוער!!!

י"ג  בשלח,  מוצ"ש  התאריך  את  לשריין  כולן  השנה!  של  ה-הצגה 
בשבט!

הולך להיות מטורףףףף!!
שבת שלום לכולם, גילת :)

אז איך יוצאים מהמינוס?
אברהם לוי 

מלווה משפחות לפריצת
 דרך כלכלית.

 7 שנים - 100 משפחות!

050-4466337

NLP MASTER ובבליותרפיה.
לתיאום: קליניקה שער בנימין/ 

תלפיות ירושלים
058-4282930
אופירה חנטייב
   

לב המשפחה
טיפול רגשי מקצועי
ומתן כלים מעשיים

 לנשים, נערות וילדים.

סודיות
מובטחת!

עיצוב אירועים    משלוחי פרחים
 סדנאות שזירה     זרי כלה

משלוחי פרחים בבנימין

054-6713850
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סולר, נפט וגז במחיר מיוחד לקראת החורף
עבודה עברית על ידי אנשי השומרון, תושבי מגדלים

אספקה מיידית והתחייבות למחיר הזול ביותר
שירות, איכות ואמינות 

 ללא תחרות תנאי תשלום נוחים!
להזמנות: בוריס/אוריאל - 055-9354555 / 053-7288253

דלק השומרון

3 מדרגות  נוח.  יפה להשכרה, במחיר  דירה  2.5 חדרים, 

מהכביש, 0507-450648.

3.5 חדרים במרכז בית אל ב'. כולל כניסה נפרדת, יחידת 

הורים ומזגן. 0525-665501.

מאיר,  א'.  שכונה  גדולה,  סוכה  מרפסת  חדרים,   4

             .0545-693033

שיעורים פרטיים בלשון ובספרות. בעלת נסיון בהגשה 
לבגרות. חן סבתו, 0546-748632.

מחפשים דירות לשבת פרשת 'בשלח' לכבוד שבת חתן 
של בנינו. תודה רבה! משפחת עטיאס, 0544-778882.

'בשלח',  פרשת  לשבת  א'  בשכונה  דירות  מחפשים 
לרגל בר המצווה של בננו. תודה! תומר ורעיה ישראלי, 

.0509-971187

חוגגים בת מצווה? תקליטנית מקפיצה כולל הגברה, תאורה 
ואביזרים ב1,800 ש"ח בלבד! לפרטים, 054-6292528.

לבית הספר בית-אל בנים דרושים/ות ממלאי מקום חד 

יומיים. לפנות לרותי, 0587-800566.

הספר  בבתי  רחפנים  חוג  להעברת  ומדריכה  מדריך 

וחצי  שעה  בשבוע,  פעם  תתבצע  ההדרכה  אל.  בבית 

בכל פעם למשך 12 מפגשים. התחלה מיידית. המדריך/ה 

הוראה  יכולת  דרישות:  בנושא.  יום  בת  הכשרה  יעברו 

ויחסי אנוש טובים. לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל – 

0542-296282 / לאלעד – 0526-070666. 

בית פרטי בשכונה א': 8.5 חדרים. מרפסת סוכה גדולה. 

מטופחת.  גדולה  גינה  גדול.  בנוי  מחסן  גג.  מרפסת 

אישורי הרחבה + תוכנית אדריכלית. 1,850,000. שרה, 

.0547-375578

נוף.  עם  הישוב  במרכז  בשילה  למכירה  ענק  מגרש 

לרציניים בלבד, 054-6292117.

 משפחתון חדש בשכונת 
הקראוונים בבן יהודה, 

מגיל שנה ומעלה.
אפשרות בכל ימות השבוע 

עלות לפי  שעה 20 ש"ח

מהשעה 8:00-14:00 

ליצירת קשר: 

הדס ספרא 052-8460960

כשאת רוצה להיראות טוב מתמיד...המשפחתון של הדס
                                 

מיכל לנדוי
איפור מקצועי ותדמית נכונה
02-9975587 050-7445482

איפור כלות ואירועים 
      וסדנאות בהתאמה אישית 

מאיר איזנמן
שירותי גז

טכנאי גז מוסמך – רמה 2
ביצוע כל העבודות

 במערכות גז

052-7363739

תמונות מגנט

דוד קליין:  058-4674155
להתראות בשמחה!

יש לכם שמחה?

 מעוניינים בתמונות מגנט?

תמונות מגנט
מקצועיות

מעל ל-100 עסקים כבר הבטיחו את מקומם באלפון החדש!
ומה אתכם? עוד לא התעוררתם? מיקומים אחרונים!

פרטים בעמוד 16

אבישג אל-גד
יועצת הנדל"ן

שלכם בבית-אל.
לב הבית 

נדל“ן 

יש לכם בית למכירה? 

 
רוצים לחסוך הרבה כאב ראש? 

 

  מחפשים לקנות בית משלכם? 

תנו לי לעזור לכם! 
לפרטים: 0528-971489  
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למשפחת זמיר חיה ועמית להולדת הבן.

למשפחת עמנואל שמחה וגילה להולדת הנכדה תמר, 
בת לתרצה ושאול סוראני.

למשפחת פריהן אבי ורותי להולדת הנכדה, בת לשלמה 
ושני.

בן למיטל  הנכד,  ויונה להולדת  יוסף  למשפחת קאפח 
ורותם רייכמן.

למשפחת ריצולסקי מרים להולדת הנכדה, בת לרעות 
ודביר טייכמן. 

בשבח והודיה לה' יתברך
אנחנו שמחים להזמין את הציבור לענג שבת

לרגל נישואי בננו יוסף חיים עם אילה
בליל שבת פרשת 'וארא'

בבית המדרש באולפנת רעיה 
בין השעות 20:00-21:30.

יעקב וענת סבג, אבי וחגית וייס.

בשבח והודיה לה׳ יתברך על הנס שעשה לנו 
אנו מזמינים את הציבור לקידוש 

שיתקיים אי״ה השבת, פרשת 'וארא', 
מיד לאחר התפילה, בבית הכנסת 'עוד יוסף חי'.

אשר ושרי ארביב.

יוזמה חדשה - 'גלגלי חסד' – יד תמר בית אל 
לתושבי הישוב בעלי רכבים, שלום! 

"חוסנה של חברה נמדד ביחסה לחלשים שבתוכה"
הישוב  חברי  משפחות  המלווים   - אל  בית  תמר  יד   - עמותת  צוות  אנחנו 
יוזמים בזאת הקמת קבוצת whatsapp שתאגד  המאושפזים לתקופה ארוכה, 

בעלי רכבים שיוכלו לעזור, ללא ההתחייבות כלל, 
להסיע חולים לטיפולים ו\או הורים \ בני זוגם.

בקבוצה "שקטה" זו, יינתן רק למנהל הקבוצה אפשרות לשלוח מסרון על מנת 
לא להטריד את המשתתפים.

 מי שמעוניין\ת להיות רשום במאגר זה, יפנה אליי.
גם נהגים שיגיעו בקרבת בית החולים ולא בתוכו, ברכת ה' עליכם!

aaroncas@gmail.com 0505-524710 תודה! אהרן קסטיאל

• תוספות בניה כללי ובניה קלה בזמן קצר. 
• מרפסות, פרגולות, מחסנים.

• מטבחים ברמה גבוהה ביותר. 
• עבודות אלומיניום.

• בניית גדרות חיצוניות.
• הרכבת דשא סינטטי לגינות בצורה מקצועית.

 PVC התמחות בפרקטים והדבקות פי.בי.סי •

גרשון בניה ושיפוצים
מעל 20 שנות ניסיון בתחום ובאחריות!
יחס אישי וחם לכל לקוח. 

אחריות על העבודה ומענה 

טלפוני בכל עת.

אפשרות לפריסת תשלומים נוחה.

לקבלת הצעת מחיר התקשרו עכשיו:  058-5540400
   gershon.bnia@gmail.com :דוא"ל

אל תחכו 
יותר...

גרשון- עובדים עם
 הלב והנשמה

 


תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“




חנות לבנדר כאן בבית אל
צילום תמונות 

פספורט
ופיתוח תמונות במקום

הדפסת מגנטים
 ועוד

לבנדר - קסטיאל אהרן
050-552-4710
 מעל חנות כלבוטיב
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ביום שני, א' בשבט, 7.1.19, המרכז הרפואי ייסגר בשעה 
12:30. עמכם הסליחה. 

,ביום שלישי ב' בשבט, 8.1, בית המרקחת יפעל בין השש
עות 8:00-13:00 15:00-17:00.

צוות המרכז הרפואי 'לאומית'.

פסגות

כל עבודות הדפוס
שירות עד בית הלקוח

בהנהלת  יששכר לויים

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

hallevim@gmail.com

דפוס הלויים  חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296

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.  

איטום ושיפוצים
אינסטלציה

סיוד וצבע

שמעון לוי
050-8504774

משפחת בית אל אבלה בפטירתו של חברנו 

נתן נח כ"ץ ז"ל

ומשתתפת באבלה של גילה כ"ץ.

ההלוויה התקיימה ביום שישי, כ' בטבת, בבית אל.

יושבים שבעה בשערי תקוה, רחוב האיילים 3/2, בית 

משפחת כ"ץ לנדאו

קר בחוץ? אצלנו חם ונעים וכולם מוזמנים!

תזכורת לשעות פתיחת הספרייה:

יום א': 8:30-13:00, 16:00-19:00.

יום ב': 16:00-19:00.

יום ד': 9:30-12:30, 16:00-19:00.

יום ו': 8:30-12:00.

בברכה,

אביגיל וצוות הספרייה.

אזכרה לצבי'ה סט ע"ה
שבע שנים חלפו, מאז נלקחה מאתנו

בתנו ואחותנו האהובה
צבי'ה ע"ה

נעלה לקברה אי"ה בבית העלמין בבית אל,
ביום רביעי, י' בשבט )16/1/18 למניינם(

16:00 נפגש בבית העלמין, דברים לזכרה.
17:30 שיעור לעילוי נשמתה – הרב ראובן טובול 

        שליט"א, ראש מדרשת "שובה".

בביתנו דרך החלוצים 2, בית אל.
ציבור חבריה, חברותיה ומוקירי זכרה מוזמנים.

המשפחה

                   מודעת מלל:  2.5 ₪ למילה   |   משבצת פרסום (4.5X5 ס"מ): 25 ₪.                                        
עמוד שלם פנימי: 350 ₪.   |    עמוד שלם גב: 400 ₪.  

פרסום בעמוד השער (סטריפ):  150 ₪.

עלויות פרסומים מסחריים בידיעון:
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אנא, הצמידו לוואי לגרעינו!

"בימים שלאחר קום המדינה... הרגיש כהנא שהעם זקוק 

למוקדי עלייה לרגל ועבודת ה' חדשים".

בצירוף "ילד יפה" המילה "ילד" היא הגרעין ו"יפה" היא 

הלוואי. ומה נעשה אם יש לנו גם ילד יפה וגם ילדה יפה? 

האם נאמר "ילד וילדה יפים"? אצלי הדבר מעורר אי נוחות. 

מתאים  להיות  שעליו  הוא  הלוואי  של  מטבעו  כי  מדוע? 

המילה  שהצענו  בצירוף  ואילו  ובמספר,  במין  לגרעינו 

אי  הצירוף מעורר  כן  ועל  "ילדה",  למילה  צמודה  "יפים" 

נוחות. ובכן, מה נעשה? האם נאמר "ילד יפה וילדה יפה?" 

אפשר, אבל החזרה על אותו לוואי בסמוך היא טורדנית, 

היא לחפש שם תואר חלופי, תואם  כן ההצעה  ועל 

אבל  הלוואים,  את  לגוון  וכך  "נאה",  כגון:  ל"יפה", 

העיקר - להצמיד כל לוואי לגרעינו.

ואשר למשפט שלעיל, ההצעה היא לקרב את הלוואי 

"חדשים" לגרעינו "מוקֵדי", ובעקבות שינוי זה להוסיף 

למוקדים  זקוק  "...העם  כדלהלן:  נוספים,  שינויים 

חדשים לעלייה לרגל ולעבודת ה'". 

הדיבור  את  נרחיב  נדר  בלי  הנוספים  השינויים  על 

בהזדמנויות אחרות.  
לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.

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

 

טכנאי מיזוג אוויר, 
חשמלאי, אינסטלאטור,

 שיפוצים כללים
פתרונות לבעיות
 תחזוקה כלליות

רפלקסולוגיה עבור:
כאבי גב ופרקים

כאבי ראש וסינוסיטס
בעיות עיכול

הפרעות שינה
הרגעה ושחרור מתח

זירוז לידה טבעי

תומכת לידה 
ורפלקסולוגית

אילונקה 052-7984434
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הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

תודה לעצים ולאבנים
אומר המדרש: "אמר רבי תנחום: "אמר לו הקב"ה למשה - המים 
ששמרוך בשעה שהושלכת ליאור לא ילקו על ידיך"... עפר שהיגן 
עליך כשהרגת את המצרי אינו דין שילקה על ידך לפיכך לקו ג' 
ידי אהרן"... מה העניין להכיר תודה לדומם? וכי  מכות אלו על 
ולא  טובה  להוקיר להם  צורך  "מרגישים" שיש  או העפר  היאור 

להכותם? מה הכרת הטוב כלפיהם משנה להם?
באמת, אם משה רבנו היה מכה על היאור שהצילו, היאור לא היה 
חש בדבר, אך מידת הכרת הטוב של משה רבנו הייתה נפגמת. 
חוסר הכרת הטוב אפילו כלפי דומם, כיאור וכעפר, פוגע במידת 
הטוב,  הכרת  של  זה,  מעשה  באמצעות  שבאדם.  הטוב  הכרת 
אפילו לדומם, האדם מתחנך ומפנים בנפשו את ערך של מידת 
הכרת הטוב. הוא מפתח את המסוגלות להפנות מבטו אל הטוב 

הסובב אותו, ולא להתמקד בנקודות השליליות. 
מוסרית  שהיא  לכך  מעבר  הטוב,  הכרת  של  הגדולה  חשיבותה 

וערכית היא מתבקשת, נחוצה ומטיבה עם האדם עצמו. 
כדי להגיע לכזו דרגה של הכרת תודה נאמץ שתי מידות חשובות, 

ענוה ועין טובה. 

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:
על פי המפורט או בכפולות של 

משבצת הבסיס (4.5X5 ס"מ).

פרסומי שמחות ואזכרות אינם 
חייבים בתשלום. הניסוח אחיד.

פרסומי גמ"ח ותוכן אינם 
חייבים בתשלום ויפורסמו על 

בסיס מקום פנוי.

זה הזמן ליצור לעצמך 
את השנה הבאה עליך

 לטובה!

שרית אסולין 
  054-4200537 

אימון אישי ואימון לקראת חתונה

בס“ד

איתך 
בדרך

שלך

ענוה - אף אחד בעולם הזה לא חייב לי דבר; לא הוריי או חבריי, 
לא הבוס שלי אפילו לא היאור או עפר. כל מה שניתן לי  הוא חסד 
גמור מהשם יתברך. שום דבר בעולם הזה אינו מובן מאיליו; זה 
שקמתי בבוקר, שאני רואה, שומעת, חושבת, ששיש לי מה לאכול 

וללבוש – אינו מובן מאיליו, ולכן עלי להכיר תודה ולהודות.
האור  בנקודות  ולהתמקד  להתבונן  עצמנו  נרגיל   - טובה  עין 
סביבי,  שבאנשים  הטוב  בעולם,  אותי  שסובב  הטוב  שסביבנו, 
והאור הטוב שבי עצמי. ולזכור תמיד שמה שנתמקד בו - יגדל!

כשיהודי פוקח עיניו בבוקר משפט הראשון שיוצא מפיו הוא "מודה 
אני"! כל חיינו מבוססים על יסוד הכרת הטוב, זו חלק ממהותנו. 

לא בכדי אנו נקראים יהודים - הפעם אודה את השם.  
הכרת תודה היא שריר רוחני וכמו שריר פיזי, ניתן לחזק אותו ע"י 
אימונים מתמידים וכך זוכים להיות למוקירי תודה ונגלה שהתפוקות 
של ההתמקדות בטוב שבעצמנו ובסביבתנו הן עצומות. כשאנו 
מתמקדים בטוב, הערכה העצמית שלנו גדלה, אנו חשים שמחה, 
והדימוי העצמי שלנו  ואנרגיה, ביטחון עצמי  מתמלאים בחיוניות 

מתחזקים, העולם נראה יותר יפה, האנשים שסביבי נראים בעיני 

טובים ומיטבים ואפילו העצים והאבנים. 

שבת מבורכת ומלאה בטוב לכולם. שרית אסולין

 באולם השמחות,

 מתחת לבית כנסת מרכזי בבית אל א‘.
המלוב"ן סידנא בבא סאלי זצוק"ל .

ישא דברים הרב אביהוא שורץ.
שירה עם החזן הפייטן ר‘ נסים אדרי

 בליווי נגנים.
עזרת נשים פתוחה, 

לפרטים ולהשתתפות במצווה, 
אליהו זריהן 052-2286523

בס"ד 
הציבור מוזמן להילולא דצדיקיא

יום רביעי ד‘ שבט תשעט  (9/1/19 למינינם),
בשעה 20.00
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  מצאו את ההבדלים

תשבץ לפרשת וארא
אם תפתרו נכונה תמצאו את שם הפרשה בשניים מהטורים בתשבץ.

1. המכה התשיעית.
2. בן הכנענית שמוזכר בפרשה.

3. המצרים ______ את חיי בני-ישראל במצרים.
4. שם פגש משה את פרעה בבוקר.

5. המילה ’היה‘ בלשון התורה (ט‘, כ“ב)
6. שלוש המכות הראשנות נעשו על ידו (כתיב חסר).

7. חוסר סבלנות בלשון התורה ”קוצר ____“. 
8. מבניו של שמעון (ו‘, ט“ו).

2

3

4

5

7

6

8

1

דגבא

מבוך 
סודוקועזרו לצפרדעים להפגש

2   7     4     1 
    8 3       6 9 
3   1   9       7 
9       4 3     8 
      1 7 8       
8     9 5       6 
7       2   3   4 
1 2       9 7     
4     7     6   2 
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תשע“ט-תש“פ 2019-2020 

  הלבשה  חשמל  אנסטלציה  בניה  חשמל  כלי בית  סופר סתם  אימון אישי  ספרים  מטפלים  אומנות 

  פרחים  יודקה גז                              דלק  גינון  חוגים                       קוסמטיקה   מחשבים  ייעוץ   

 חד פעמי  הדברה   תספורת הסעות צילום גישור

רהיטים  ציוד משרדי   מזון  אופנים גמחי“ם

עריכה לשונית  עיצוב  דפוס  מתנות   סת“ם מאפיה 

 מכירות  תפירה  אדריכלות   שיפוצים  בריאות טיפול טבעי לידה  מוצרי בריאות   מרפאת שיניים  

 עריכת דין  פיננסים  

       מזגנים  אופטיקה
          מכירות  תפירה  

                אדריכלות  
                    

             שיפוצים   

כל העסקים - כל נותני השירותים - כל התושבים

באלפון החדש!
האלפון בצבע מלא, עם דפי כרומו איכותיים, 

יחולק באלפי עותקים בתיבות הדואר הסגורות לכל תושבי בית-אל 
ולמשפחות שיצטרפו ליישוב בשנתיים הבאות. 

 תושבים וגמ“חיםאינדקס עסקים

עמוד           21-14.5 ס“מ

חצי עמוד     14.5-10 ס“מ     

רבע עמוד    10-7.5 ס“מ       

שמינית     7.5-5 ס“מ   

סטריפ     14.5-5 ס“מ 

שורת פרסום  עד 8 מילים 

שורת פרסום  עד 16 מילים
כפולה   

חדשים ביישוב?
עברתם דירה?

החלפתם מספר?
יש לכם גמ“ח?

החדש  התושבים  לאלפון  עדכונים 
למייל:     לשלוח  ניתן  הגמ“חים  ולרשימת 

elanash@bet-el.muni.il
או לתקן באופן ידני במשרדי המועצה עד 

לתאריך 15.1.19.  
במידה  בלבד,  אישיים  תיקונים  לבצע  יש 
לעשות  יש  שלישי  צד  עבור  תיקון  וקיים 

זאת על דעתו ובאישורו. 
* המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות. המערכת אינה אחראית על תיקונים שימסרו לאחר התאריך שצויין.

לפרסום: התקשרו עכשיו! עוזיאל סבתו, 0544-350507
alphon2019.2020@gmail.com

וודאו באתר המועצה שפרטיכם נכונים!

מיקומים אחרונים!עוד לא התעוררתם?מקומם באלפון החדש! ומה אתכם? מעל ל-100 עסקים כבר הבטיחו את 


