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כניסת שבת: 16:38ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:52

כ“ז בשבט תשע“ט

פרשת משפטים 

ציר התות

לאחרונה נוכחנו כי הוצבו שלטים האוסרים על נסיעה בציר 

התות )ציר הזבל(, זאת בשל עמודי חשמל המוצבים באופן 

לא בטיחותי. העתקת עמודי החשמל מתעכבת בשל בעיות 

סטטוטוריות באזור זה. אנו לוחצים על הגורמים הרלוונטיים 

בהעתקת  מהיר  לטיפול 

עמודי החשמל. לא נאפשר 

את סגירת הציר. 

ביקור יו"ר הכנסת

יולי  ח"כ  הכנסת  יו''ר 

הגיע  אדלשטיין,  יואל 

בבית-אל.  לביקור  השבוע 

במקום  בסיור  התחלנו 

הפיגוע בצומת גבעת אסף 

ואמרנו יחד פרק תהילים לעילוי נשמת החיילים שנהרגו 

שהתרחש  הפיגוע  לאזור  המשכנו  מכן  לאחר  בפיגוע. 

בסמוך לשכונת נוף, הסברנו ליו"ר את מהלך הפיגוע ואת 

פעולותינו המיידיות לחיזוק ההרתעה והשמירה על ביטחון 

התושבים, יו"ר הכנסת נדהם לראות את הקלות שבה נכנס 

של  נסבלת  הבלתי  מהשאננות  תרעומת  והביע  המחבל 

 תפיסת יועמ"ש המנהל האזרחי להשאיר את המקום פרוץ. 

מאוחר יותר, סיירנו באזור שעליו מתוכננות להבנות 350 

בקרוב.  תחל  שבנייתן  יח"ד   300 מלבד  נוספות,  יח"ד 

לפינוי  משאבים  בהקצאת  היו"ר  של  עזרתו  את  ביקשנו 

המדיני.  האישור  ובקידום  במקום  הנמצא  חטמ"ר  בסיס 

בהמשך ביקרנו באתר חלום יעקב, שם אמר יו"ר הכנסת: 

היסטוריים  מקומות  של  מדהים  שילוב  יש  אל  "בבית 

שיכולנו רק לקרוא עליהם, להווה שבו אנחנו בונים וזוכים 

בניית  על  פה  שניהלנו  המאבק  הזו.  האדמה  על  לחיות 

300 יחידות הדיור החדשות בבית אל הוא לא מאבק נגד 

מישהו, להפך. הוא מאבק בעד. 

מאבק בעד בניית יישוב בארץ 

ישראל. מאבק למען בניית פרק 

ב', באותם המקומות שבפרק א' 

היו בהם אבותינו אברהם יצחק 

ויעקב. בעזרת השם נראה את 

הבתים האלה מוכנים כבר בעוד 

שנה או שנתיים". לסיום, הודינו 

ועל  הסיוע  על  לאדלשטיין 

התמיכה שלו במשך שנים רבות לחיזוק מפעל ההתיישבות 

בכלל ולחיזוק בית-אל בפרט. 

ביקור הנהלת החמ"ד

השבוע הגיעה לביקור הנהלת החמ"ד )החינוך הממלכתי 

דתי( במשרד החינוך בראשות הרב ד"ר אברהם ליפשיץ-

ירושלים  מחוז  מחמ"ד  גליקסברג-  אלכס  החמ"ד,  יו"ר 

 אנו לוחצים על הגורמים 

הרלוונטיים לטיפול מהיר 

בהעתקת עמודי החשמל, לא 

נאפשר את סגירת ציר התות

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 

התלמידים יודעים, כמעט בעל-פה, לשנן ולהסביר את כל המסכת.

מתחילים מסכת פאה וממשיכים לחזור על מסכת ברכות
וכן סיימנו פרשת בראשית והתחלנו פרשת נח וממשיכים לחזור על 

פרשת בראשית.
להצטרפות: אריאל כהן, 0584-997477

סיום מסכת ברכות - משניות ב'בניין אריאל'
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צור,  מינה  בבית   15:30 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 

שכונת דוד. 

מאת  ז"ל,  בשמת  נשמת  לעילוי  בשבת,  לנשים  שיעור 

תהילה בלכר, יתקיים בשעה 15:30 בבית משפחת ספרא.

שיעור פרשת השבוע לנשים יתקיים השבת בשעה 12:40 

נשים  מזמינות  אנו   .4 החלוצים  דרך  קאפח,  יונה  בבית 

נוספות להתחבר אלינו ולהצטרף לחבורה המתמידה.

שירת  בקר"  כוכבי  יחד  ברן  חוקר,  לבב  לא-ל  "אודה 

הבקשות בנוסח ספרדי ירושלמי תתקיים בערב שבת זו, 

20:15 בבית הכנסת 'היכל גבב  פרשת 'משפטים', בשעה

ריאל'. כיבוד קל.

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

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

חיים'. באנה בשמחה!

)מעל  א'   10 האגוז  רחוב  זריהן,  אליהו  בבית  שיעורים 

למשפחת עמרם( שכונת גינות בית אל:
*בימי שני בשעה 20:30 ב'ראשית חכמה' עם הרב אביהו שוורץ. 
*בימי חמישי בשעה 20:00 ב'תניא' עם הרב ראובן האס. 

כיבוד למשתתפים.
פרסים  עם   13:45 בשעה  לילדים  תהלים  שבת  *מידי 

מיוחדים. ברוכים הבאים!

 The English Shabbat Shiur will be by Karen Kriss
 in memory of  her parents at her home, 6 Kinor David
(HaPolshim) at 1:15. Open to both men and women.

והרב אוריאל עובדיה- מפקח ארצי על בתי ספר יסודיים. 

צוות ההנהלה התרשם עמוקות מביקורו במוסדות החינוך 

בית  של  הבריחה  בחדר  ילדים,  בגן  ביקרו  הם  ביישוב, 

תלמידי  עם  נפגשו  ואף  לבנים  ספר  בבית  בנות,  ספר 

והאולפנות. הביקור הסתיים בשיעור של הרב  הישיבות 

בבית-אל  החינוך  צוותי  כל  בפני  ליפשיץ  אברהם  ד"ר 

ובסיור באתר חלום יעקב בהדרכתו של ד"ר חגי בן ארצי. 

חירום

בשעת  המועצה  לניהול  הכנה  ביום  השתתפנו  השבוע 

חירום במפקדת פיקוד העורף ברמלה. אנו רואים חשיבות 

הזמן  כל  ופועלים  חירום  לעיתות  הרשות  בהכנת  רבה 

בעלי  מטלות  את  ולחדד  הנהלים  את  לרענן  מנת  על 

התפקידים בשעת חירום.

 שבת שלום!

שי אלון,  ראש המועצה.

הפסקות מים
בשל תיקון רשת המים, תהינה הפסקות מים ביום ראשון 

הקרוב, כ"ח בשבט, 3.2.19, בשכונות הבאות:

1. בין השעות 9:00-13:00 תהיה הפסקת מים בשכונות 
'משכנות בית אל' ו'ניצני בית אל'.

2. בין השעות 12:00-15:00 תהיה הפסקת מים בשכונת 
'ראשית'.

אנא התארגנותכם בהתאם.
עודד ספיר,
מנהל מחלקת שפ"ע.

'דלת פתוחה' מתבגרים

הדרכת   - החינוכי  הפסיכולוגי  בשירות  חדש  פרויקט 
הורים להורי מתבגרים.

מתנגד  זהות?  בפיתוח  קשיים  עם  מתמודד  ילדכם 
חווה קשיים סביב הקב החינוכית?  בללימודים במסגרת 

לה לישיבה? מתקשה לתקשר עם בני המשפחה ואתכם, 
ההורים? מוזמנים לפנות לתהליך הדרכת הורים ממוקד 
שניתן על ידי פסיכולוגית חינוכית בעלת ניסיון בעבודה 
עם מתבגרים והוריהם. השירות ניתן במחיר מסובסד על 

ידי התכנית הלאומית.

לפרטים: איריס, מזכירת השפ"ח, 02-9700558

תריסים 

צבע

אינסטלציה  חשמל 
דשא

סנטטי

פרגולות 

נח - שיפוצים ותחזוקה054-2330070

שטיחים מקיר לקיר
PVC-פרקט ו

עבודות אלומיניום
בניה קלה
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רמי נתן מינאי וחיה לובין.

אלישיב איבגי ואביה סקיטל.
שבת שלום ומבורך 

דוד ניזרי, מנהל מחלקת דת.

חודש אדר א' בבית מדרש לצעירות בבית אל
לע"נ יהונתן אלימלך לוין ז"ל

בימי חמישי בערב
בעזרת הנשים בבית כנסת ניצנית

בין השעות 21:15-23:00

בתוכנית אי"ה:
21:15 - סדרת לימוד עם שירה מנטל

              בנושא בנין האישיות.
22:10 - לימוד בספר 'בני מחשבה טובה'

עם הרב אלחנן לוין

מוגש כיבוד קל.
השתתפות בהוצאות: 20 ש"ח

לפרטים: יפעת, 0544-646261

חבורת לימוד גמרא בימי שישי
בבית כנסת ניצנית

בראשות הרב שמעון קליין

בכל יום שישי בשעה 6:30 תפילת שחרית

ובשעה 7:15 טעימת שחרית ולימוד.

שיעור לנשים
׳קריאה והקשבה באגדות חז"ל׳ -

 ערכים ומשמעות. 
על ידי הרב שמעון קליין
בימי ראשון בשעה 20:30 

בבית כנסת ניצנית.

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 

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 
המאושפזים לתקופה ארוכה, יוזמים בזאת הקמת קבוצת whatsapp שתאגד 

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
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שלום וותיקים יקרים.

השבוע נשמע הרצאה בנושא מיצוי זכויות. נשמע על חוק 

שואה  לניצולי  זכויות  על  המוצעת,  והרפורמה  הסיעוד 

והמשמעות של העסקת עובד זר. ההרצאה מלווה במצגת 

ויינתנו חוברות מידע.

יום ראשון, כ"ח בשבט, 3.2, בשעה 19:15, במועדון גיל הזהב.

עלות: 15 ש"ח.                    מחכים לכם, אילה וטילי.

תושבים יקרים!

מפגשים   5 בת  אנחנו שמחים לשתף שהסתיימה סדרה 
עם הרב אוהד תירוש בנושא זוגיות.

השתתפו כ-150 משתתפים, שהקדישו ערב שלם, שבוע 
אחרי שבוע, למען הקשר הזוגי שלהם.

0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

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

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

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

כולסטרול, דיאטה, שינה, כאבים ועוד.  

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

 לפרטים נוספים וקביעת פגישה, מוזמנים לפנות בשמחה- 

אדרת גנדלמן 054-9223205

המשוב מהמשתתפים היה מאוד מרגש ומחמם את הלב, 
שמחים על הזכות להיות צינור לדברים טובים.

מברכים אתכם שישרו בביתכם אהבה, אחווה, שלום ורעות.

לאלו שנשארו עם טעם של עוד, מזמינים אתכם להגיע 
להצגה של נעה אריאל במוצאי שבת זו ולהשתתף בסדנה 
ממש  נשארו  סגל,  יונתן  עם  אימגו   - ומעמיקה  מקיפה 

מקומות בודדים. פרטים במודעה המצורפת.
אפרת רבינוביץ,

עו"ס קהילה ורכזת התנדבות,

המחלקה לשירותים חברתיים.

נשארו מקומות בודדים.

האם אפשר להאמין שהחיים יכולים לקום לתחיה? 
איך משמרים זוגיות רעננה ושמחה ולא נשחקים בשגרת החיים? 
ארבעה קטעים אמיתיים, משעשעים ונוגעים בעומק הנפש, על 
מצבים שונים בחיי נישואין ועל תקשורת בין-זוגית. הצגה עלי, 

עליך, ובעצם על כל מי שיצא למסע הזוגיות, עם בובות אנושיות 
ותפאורות שגורמות לנו להרגיש בבית.

באש ובמים
תמונות מחיי נישואין

הכניסה חופשית!

ההצגה תתקיים בכ"ז שבט (2.2)

מוצ"ש פרשת משפטים,   באולם הפיס. 

   20:30 - פתיחת דלתות

21:00 - תחילת הצגה השבוע!
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גישור וציור, האם זה קשור? )גם מעבר לחרוז(

דף הציור הוא האוטונומיה של הצייר, המעצב את הציור 

פי  ועל  שלו  החיים  לחוויות  בהתאם  עיניו,  ראות  לפי 

כלים  ישנם  האומנות  בעולם  בעצם  שבליבו.  התקוות 

שונים להבעה, לעבודה פנימית, לפעמים לניסיון להזמין 

היוצר,  ביד  הוא  החומר  יצירה.  באמצעות  עולם,  תיקון 

בשליטתו, ומתעצב בהתאם לבחירותיו שלב אחר שלב.

בתהליך,  מהותי  עיקרון  הגישור.  תהליך  לכך  בדומה 

את  ובבחירתם  עצמם  בכוחות  יוצרים  שהמגושרים  הוא 

לתת  נועדה  זו  יצירה  ביניהם.  הסופי  ההסכם  ה'מוצר'- 

אחד  כל  של  הצרכים  למכלול  ומוסכם  מספק  מענה 

ולסייע, במידת הצורך,  מהם. תפקיד המגשר הוא לכוון 

בחירה  עם  הפתרון,  לגיבוש  עצמם  להוביל  למגושרים 

בכלל  ואם  לאן  שלב,  בכל  המגושרים  של  מחודשת 

מתקדמים. כל זה מתוך הבנה שאדם יודע הכי טוב מה 

מוביל אותו, מה מעכב, מה בכוחו לשחרר, מה המידתיות 

ותיזמון הנכונים לו.

המובא  סכסוך  כל  לעומת  מכך,  הנובעים  היתרונות 

להכרעה בפני צד שלישי, הם רבים. והעיקרי שבהם הוא 

שאין 'מנצח' ו'מפסיד'. אז אם מעסיקה אתכם סוגיה לא 

יעילה  נוסף, זכרו תמיד שיש הזדמנות  פתורה עם אדם 

ומשתלמת לפתור אותה. 

למרכז הגישור צלצלו:

 02-9700512 או 

.0508-360550

הורים יקרים,

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשע"ט 

יתקיים בין התאריכים כ"ח בשבט - ג' באדר א'

)3-8.2.19( והוא יוקדש לנושא:

גם ברשת יש גבול

מניעה,  בנושא  ומגוון  רחב  פעילות  ממערך  כחלק 

ברשת  פגיעה  למצבי  המודעות  את  להגביר  שמטרתו 

ובכלל. וכן, מתוך חזון לפתח בקרב האזרחים אחריות 

פגיעה,  במקרי  ולדיווח  אלו  מצבים  למניעת  קהילתית 

ביום  אי"ה  שתתקיים  בנושא,  להרצאה  מוזמנים  הנכם 

תרבות  באולם   )3.2.19( בשבט  כ"ח  הקרוב,  ראשון 

בשעה 20:00.

נוכחותכם חשובה!
בברכה, מיכל שרגא -מנהלת תחום מניעה. 
לשאלות ולפרטים נוספים: 02-9700589 

בכדי  שלנו,  הנח"ל  למדריכי  מנהיגות  במסע  פותחים  אנו 

להגדיל את ארגז הכלים לטובת פעילות שוטפת והמבורכת  

שלהם בפרט והעצמה בכלל - מגיע להם! 

השבוע בעז"ה יפתח חוג משחק עם שחקנית מקצועית לבנות 

על  החרוצה,  צעיר  נוער  רכזת  לשרהלה,  תודה  צעיר.  נוער 

העזרה בהקמת ובליווי הפרויקט.

בהערכה, 

מתניה שנרב, מנהל מחלקת נוער.

 

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

שיפוצים
ותקוני בית כלליים
שמעון לוי  

0508-504774

איטום
אז איך יוצאים מהמינוס?סיוד וצבע

אברהם לוי 
מלווה משפחות לפריצת

 דרך כלכלית.
 7 שנים - 100 משפחות!

050-4466337
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עם שו"ת           
מיכל סמואלס,
מנהלת מחלקת גביה במועצה.

יש לי ילדים שגרים אצלי בבית אבל הם מעל לגיל 18 - 
האם גם הם נחשבים בחישוב של מספר נפשות?

-ארנונה הוא מס המוטל על ידי המועצה המקומית על פי 

חוק, כדי לממן חלק מפעילותה. 

"תשלום  להיות  צריך  הארנונה  על  התשלום  החוק,  לפי 

מראש". למרות זאת, אנחנו מאפשרים לשלם את הארנונה 

את  לשלם  רצוי  למדד.  צמודים  חודשיים  בתשלומים 

הארנונה בהוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי. תשלום 

בהוראת קבע או באשראי מונע פיגורים בתשלומים, מייצר 

סדר. בנוסף, מי שמשלם בהוראת קבע מקבל 2% הנחה!.

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה 2019. גובה הארנונה 

למגורים הוא 46.37 ₪ למטר לשנה. 

שיעורי הארנונה נקבעים בצו המסים הנקבע ומאושר )מידי 

שנה( על ידי מועצת הרשות המקומית. 

חישוב הארנונה נקבע כמכפלת שטח הנכס בתעריף שנקבע 

בצו המסים.

בגדול כן, אבל אם אתה משלם שכירות יובא בחשבון 

ברק ההפרש בין דמי השכירות שאתה מקבל בעד הש

ודמי השכירות שאתה משלם בעד הדירה  כרת דירתך 

שאתה שוכר.

בעמוד  המועצה  באתר  נמצאים  וההנחיות  הטפסים  כל 

לצרף  הטפסים,  את  להדפיס  אפשר  גביה.  מחלקת  של 

לשים  או  למחלקה,  זה  את  ולהביא  שצריך  מה  כל  את 

בתיבת שירות מחוץ למחלקה. חשוב לציין כי אנו בעיצומו 

שלנו  הראשונות  מהמשימות  ואחת  דיגיטציה  תהליך  של 

זה להעלות לאתר טופס מקוון לבקשת הנחה בארנונה. 

השירותים  לכלל  מקוונים  מסמכים  לייצר  היא  מטרתנו 

שניתנים על ידי מחלקת גביה כך שתושב יכול יהיה לקבל 

את השירות הנחוץ לו בכל זמן, בנוחות מירבית וללא צורך 

להגיע פיזית למחלקת גביה. 

במספר  נחשבים  בבית  גרים  אשר   18 לגיל  מעל  ילדים 

מההכנסות  מחצית  גם  אך  עליהם  שמדווחים  הנפשות 

מחצית  הכנסות(.  להם  ויש  )במידה  בחשבון  באה  שלהם 

מהכנסתם החודשית של בן או של בת המתגוררים בבית 

תובא בחשבון ולגבי בן או בת אחת בלבד לא יובא בחשבון 

מינימום.  שכר  לגובה  השווה  החודשית  מההכנסה  החלק 

לכן, חייבים לצרף אישורים על ההכנסות של כל הנפשות 

המתגוררים בבית.

מה זה ארנונה ולמה אני חייב לשלם אותה?

כן,  כמו  השנתית?  הארנונה  את  לשלם  חייב  אני  מתי  עד 
ראיתי שכתוב על השובר שהמועד לתשלום הוא 31.1.19. אני 

אמור לשלם את כל הארנונה השנתית מראש? 

איך מחושב גובה הארנונה שלי?

אני מקבל שכר דירה על דירה שבבעלותי. 
האם זה יחשב הכנסה לצורך קביעת הזכאות להנחה?

אז איך אני מגיש בקשה להנחה?

יש שני סוגים של הנחות: אלה שזכאים לפי מבחן ההכנסות 

ואלה שזכאים לפי חוק. 

סוגי  כל  את  המפרט  הנחות  תקציר  ישנו  המועצה  באתר 

להגשה.  הנדרשים  ומסמכים  ההנחה  שיעור  שיש,  ההנחות 

כמו כן, ישנה טבלת הנחות לפי הכנסה ומספר נפשות הגרים 

בבית.

בטח! אפשר ורצוי. זה חינם וזה ידידותי לסביבה.

איך אני אדע אם אני זכאי להנחה בארנונה? 

אפשר לקבל את השובר החודשי במייל?
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יש עוד טיפים שתוכלי לתת לי 
כדי לחסוך כסף?

מי נמצא במחלקת הגביה ואיך אפשר להשיג אתכם?

השבוע התארחה במדור השו"ת מיכל סמואלס, מנהלת מחלקת הגביה במועצה. בשו"ת הבא )פרשת 'תרומה'( יתארח במדור השו"ת שלמה יונגרייס, רבש"ץ המועצה. 
שאלות לשלמה ניתן לשלוח לדוא"ל: ravshatz1@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, כ"ח בשבט, בשעה 9:00.

קודם כל, שלם בזמן - כך תחסוך ריבית 

והצמדה על איחור בתשלום ובהוראת קבע 

הארנונה.  מחיוב  הנחה  מ-2%  תהנה  גם 

חוקית  אפשרות  לנו  שאין  לדעת  חשוב 

לבטל את הרבית והצמדה. אם הנכס שלך 

ריק - ניתן לבקש פטור מארנונה למשך 6 

חודשים. תמיד כדאי לעקוב אחרי החיובים 

אנחנו  גם  "טעויות",  של  מצבים  יש   -

וכו' -  יכול לזייף,  יכולים לטעות, מד מים 

מספר  אם  בשובר  בדקו  לב.  לשים  כדאי 

הנפשות מעודכן כמו שצריך, זה משפיע על 

החיוב במים.

אני  ולאה.  יחזקאל  את  יש  ולצדי  המחלקה  מנהלת  אני  אנשים.  שלושה  אנחנו 

ויחזקאל עובדים במשרה מלאה ולאה עובדת בחצי משרה. כולנו רואים את נושא 

השירות לתושב כדבר מאוד חשוב ואנחנו עושים את המיטב כדי לתת את השירות 

מפורטים באתר  ומיילים שלנו  ביותר. שעות קבלת הקהל, מספרי טלפון  הטוב 

המועצה. בנוסף אפשר להשאיר לנו הודעה במוקד. ההודעות מגיעות אלינו ואנחנו 

לשעות  תושבים  של  הדרישה  את  בודקת  אני  מהר.  שיותר  כמה  בהן  מטפלים 

קבלת קהל אחרי הצהריים ובערב, וככל שתהיה דרישה תהיה קבלת קהל פעם 

בשבוע עד לשעה 20:00 בערב.

הרגישו בנוח לפנות אלינו בכל שאלה ובקשה, אנחנו פה בשבילכם! אנחנו רוצים 

לדאוג לכל אחד שיקבל את השירות, את המידע ואת הטיפול הטוב ביותר וגם 

לדאוג להכנסות של היישוב כולו לטובת כולנו, כדי שנוכל להמשיך להתפתח, 

לפרוח ולשגשג.

 

                                                                                                                  

 בס"ד
 

 ז' בשבט תשע"ט
 9132בינואר  31

 
 ,'לכבוד הורי ותלמידי כיתות ו

 
 שלום וברכה,

 
הנכם מוזמנים לערב היכרות עם דרכה החינוכית של חטיבת הביניים 

 .בישיבת בני עקיבא מטה בנימין

 

  (929291322), א' ' באדרב, חמישיהערב יתקיים אי"ה ביום 

 32:912בשעה: 

 .בנימין בישיבת בני עקיבא מטה

 
 :בתוכנית

 "וישר"ת החינוך לעשות את האדם טוב מגמ-  

  2ניצן ימין , הרבראש הישיבה 

 

 ות חינוכיות לימודיותיכנת-  

 .מיכאל דהאןהרב  ,מנהל החטיבה

 

 צי טיפוליועיהמתווה הי-  

 2יועצת החטיבה ,כהן דינה

 

 כניות חברתיותת-  

 2גרוסברג ברכיההרב  ,רכז חברתי

 
 ,בואו בשמחה

 
 מטה בנימין שיבת בני עקיבאי

 חטיבת הביניים



yedion@bet-el.muni.il                          | ידיעון פרשת משפטים תשע”ט8 yedion@bet-el.muni.il                          | ידיעון פרשת משפטים תשע”ט8

תושבי בית-אל שלום.

חברנו  נפטר  מחודש,  יותר  קצת  לפני   - מטיילת  קהילה 

רכזת  רונד,  איילה  של  בעלה  אורי,  ז"ל.  רונד  אורי  היקר 

הקהילה המטיילת של בית אל, היה שותף פעיל, לאורך כל 

הדרך, בארגון הטיולים היוצאים כ- 6 פעמים בשנה.

הקבועים  המשתתפים  אחד  ידי  על  הוצע  פטירתו  לאחר 

זכרו של אורי. בהחלטה משותפת עם איילה  להנציח את 

לפרויקט  נקרא  בע"ה  אנו  למתנסים,  החברה  ובאישור 

במתנ"ס בית אל – 'הקהילה המטיילת ע"ש אורי רונד ז"ל'. 

בע"ה בקרוב נזמין את הציבור לערב השקת השם החדש! 

ערב לזכרו של אורי. יהי זכרו ברוך!

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
מכנסים  אנו  שהשבוע  לכם  מזכיר  ובונה!  שותפה  קהילה 

ועדת היגוי לטקס יום העצמאות – מאוד חשוב לנו שתיקחו 

חלק בבניית התוכנית! אנא עקבו אחר הפרסומים.

היישוב  נשות  של  ומבורך  יפה  גיוס  לראות  מאוד  שמח 

בהכנות לקראת אירוע הנשים בפורים!

יוזמה שלכם תושבים יקרים תמיד מבורכת – אשמח לשמוע מכם!

שדרוג אתר המתנ"ס – שמח להזמין אתכם להיכנס לאתר 

התושבים  לרווחת   - בו  שחל  מהשינוי  וליהנות  המתנ"ס 

ולחוויית גלישה נעימה וברורה יותר!

שבת שלום!

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

"Steps" 55 "הקרנת הסרט" -55 מדרגות
מבוסס על סיפור אמתי אודות משפט מפורסם וידידות בלתי 

צפויה בין עורכת דין לבין הלקוחה שלה, מטופלת בבית חולים 

חולים  בבית  המטופלת  חולה  ריז,  אלינור  פסיכיאטרי. 

התרופה  כי  מגלה  פרנסיסקו,  שבסן  מרי  סנט  הפסיכיאטרי 

שאותה היא מקבלת נגד רצונה מזיקה לה פיזית. היא שוכרת 

את שירותיה של עורכת הדין קולט יוז ובעזרתו של עורך הדין 

 - כהן מנסים השניים להיאבק משפטית בבית החולים  מורט 

במוסדות  אז  המקובל  פי  ועל  חוק  פי  על  פעל  שמבחינתו 

טיפוליים דומים. הקשר המשפטי בין השתיים מוליד גם ידידות 

הדין  עורכת  את  מלמדת  הססגונית  המטופלת  שבה  אמיצה, 

המכורה לעבודה דבר או שניים על החיים.

יום רביעי, א' באדר א', 6.2, 

בשעה 20:30 באולם תרבות.

כניסה: 10 ₪. פינת קפה להנאתכם!

יש לך מהמועדון קפה וסרט
לתרום ולחדש?  

יש לך רעיונות מעולים
ואת/ה רוצה להשפיע על 

האירוע של השנה?

יש לך את הכוח ליצוק את 
היסודות לבניין הקהילה?

אנחנו מחכים לך!אנחנו מחכים לך!
ביום ראשון, כ"ח בשבט,  3.2, 

בשעה 20:30,
 בחדר הישיבות במתנ"ס.

ועדת היגוי עצמאות ע"ט.

  ערב שמע סיפור נשים  

סיפורי חורף

במוצאי שבת פרשת תצווה,

 י"א באדר א', 16.2 בשעה 20:30.

מיקום יינתן בהמשך. 

מועדון שמע סיפור
"ספרא וסייפא"

מפגש עם מנחים עומר (גברים) 

ולילך (נשים)

ביום ראשון ה' באדר א', 10.2 במתנ"ס 

בין השעות 20:00-22:00

פתוח לכל הציבור.
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קהילה מטיילת

להיות חלק מההצגה של החיים
תיאטרון קהילתי – גברים

(בכל הגילאים ושלבי החיים)

התחלנו!!!
ביום שלישי ל' בשבט, 5.2

בשעה: 20:00-22:00 במרפ"ד
נשארו מקומות ספורים..

מלאו טופס הגשת מועמדות באתר המתנ"ס
 פרטים נוספים באתר המתנ"ס .

עלות מסובסדת: 200 ש"ח לשנה.

מכללת בית אל -  ההזדמנות להתפתח קרובה אליך.

תושבי בית אל והסביבה

הצביעו והשפיעו - אילו קורסים ייפתחו?
           בין המשתתפים יוגרלו שוברים ע"ס 300 ש"ח עבור     

           הרישום לקורס*!
 חפשו את הסקר שלנו באתר המתנ"ס או סרקו את 
                                                הברקוד המצורף

מכללה ללימודי מקצוע
ותעודה מגיעה עד אליכם!

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

צעירים וצעירות
מוזמנים למפגש סוחף ומרתק עם האיש שהצליח 

לעבור מעולם המגרש לבית המדרש

הרב רן בן ישעיה
לבנים ובנות עם כיבוד עשיר, פעם 

בשבועיים, בימי רביעי.
יום רביעי | א' באדר א' | 6.2 | 21:30

בבית מש' איזנמן, רחוב מי מרום 1, בית אל.
מה במפגש?

ההתמודדות היומיומית שלנו עם מסר ששייך 
לכל אחד ואחת מאתנו.

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ לעדכונים על השיעור סרקו
https://goo.gl/e3kCV5 :את הברקוד/היכנסו לקישור

במסגרת שלישי בשלייקס 
נצא ביום שלישי כ"א באדר א', 26.2, לטיול בצפון הנגב:

יד מרדכי, נתיב העשרה, מוזיאון צאלים החדש ועוד...
ארוחת צהריים למהדרין בקיבוץ עלומים

פרטים נוספים בהמשך.
עלות: 120 ₪.

פרטים והרשמה במתנ"ס: 02-9706600.

הרשמה למעונות תש"פ
הורים יקרים: ההרשמה למעונות תתקיים בין התאריכים:

יום א' , כ"ח בשבט 3.2.19 ועד ליום ה', ט"ז באדר א'. 21.2.19.
ההרשמה מיועדת לילדים אשר נולדו החל מ- 1.1.2017

כל הפרטים וההרשמה באתר המתנ"ס. 
לידיעתכם! במקרה ומספר הנרשמים יהיה גבוה מהתקן
הקבלה תהיה לפי סדר עדיפויות שקבע משרד העבודה

והרווחה בוועדות קבלה. ולא כל הקודם זוכה.

איך מצטרפים?
שומרים את איש הקשר 058-7970660.

שולחים הודעה עם השם שלכם.
מתעדכנים -  קורסים/ מופעים/ סדנאות.

* ההצטרפות היא לרשימת תפוצה ולא לקבוצה! 

 מעכשיו גם בווטסאפ!מרכז צעירים אופק בית אל 

הרצאה מיוחדת להורים ולאנשי מקצוע 
"מקושי ללמידה" 

M.Aעם רחי לוי
  ביעוץ מורה להוראה מתקנת בשיטות 

מתקדמות, מאמנת תלמידים בכל גיל והורים 

ביום רביעי, ח' אדר א'  13.2 
בשעה 20.30 באולם תרבות

כניסה: 15 ש"ח בואו בשמחה!

כל אחד יכול להיות הורה 
מאמן להצלחה לימודית 

בעזרת כלים מעשיים

מבטיחים שלא  לחפור!

הנכן מוזמנות להרצאה ותיקות, נשות ונערות בית אל היקרות,
של 

חני ליפשיץ 
שליחת חב"ד בקטמנדו

 ביום שלישי ז' באדר א' 12.12
דמי כניסה:על מסע של שליחות חיים בלווי סרטוני מולטימדיה.שיחה עוצמתית מרגשת, מצחיקה ומעוררת השראה באולם תרבות בשעה 20:30.

ותיקות - 15 ש"ח | נערות - 15 ש"ח
חברתיים והמתנ"סהערב בחסות מחלקת ותיקים - במחלקה לשירותים נשים - 20 ש"ח
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נוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

נח“לנח“ל

מה קורה נחלWים 
יקרים ויקרות, 

צדיקים וצדיקות!!!

לשביעיסטים  סחתיין  הכל  לפני 
שעברו השבוע את הקשה מכל - 
קשה  היה  זה  בלשון"  בגרות   "

וכיף. 
וכל הכבוד למי שעשה , ומי שלא 
לכם  שיהיה  עדיין,  עשה 

בהצלחה!! (חחח)
עלכם  עבר  איך  קורה  מה  אז 
השבוע מי שיודע ומי שעדיין לא

אז יש לנו שבת בחווווווווץ. כן כן, 
זה קורה בעוד שלושה שבועות

אנחנו נוסעים לשבת בבית חורון 
יהיה מזהמזה כיף...

ביני  והלל  איציק  למאור  ד"ש 
(הקטן) מהמחבואים בפרק שבוע 
שלא  ומי  כיף  ממש  היה  שעבר. 

היה הפסיד .

וגם ד"ש לרבקה ורינה 
המלכות של הנחל!!! 
אוהבים מאוד מאוד! 

הרכזים.

בני עקיבאבני עקיבא

סניף בית אל אדירות!!
איך עבר עליכן השבוע האחרון??

מגנו"ם  וגרעין  הטוב  הכרת  שבוע  היה  השבוע 
ארגנו לנו פעילות מטורפתת!! בנוסף הסתובבו 
"תעביר  של  כרטיסיות  והארץ  היישוב  ברחבי 

את זה הלאה למי שעשה לך טוב".
היה מרגש ומרומם ביותר. תודה רבה למגנו"ם!

מבצע מנגל - ממשיכים ובגדוללל!!! בואו ונראה 
מי השבט שיוביל השבוע!! מזכירות שזה כולל 
מלאה  ושותפות  כחולבן  עם  בזמן  הגעה 

במפקד!! יאללה בכל הכח... הגחלים מחכים...
חברות - אם יש מישהי שבמקרה ממש עוד לא 
ותשלם  למחשב  שתרוץ  חברות,  שילמה 
ל100%  מגיעות  אנחנו  בע"ה  השנה  חברות!! 

בנות שמשלמות חברות, וזה תלוי בכן לגמרי!!
ולפינה האהובה עלינו ביותר!! 

זהה את המדריכה:
~ חולה על חצילים בצורה קריטית!!

~ בחיים לא הייתה באילת
היא  ורק  כיתה  באותה  שלה  המדשיות  כל   ~

בכיתה אחרת...
 מי זאת??

לו"ז לשבת: שימו לב, הזמנים חזרו לקדמותם.
14:30 – מבזק.

15:00 - מפקד איכותי עם כחולבן מהמם!!

בציפייה לבניין אריאל!
שבת שלום אהובות!! צוותשע"ט ורעות :)

אריאל בנותאריאל בנותאריאל בניםאריאל בנים

סניף בית אל, מה 
קורה?

אנחנו   - ישראל  ארץ  חודש 
בנושא  החודש  סיום  לקראת 
עומד  בקרוב  ישראל...  ארץ 
חודש  סיום  פעולות  להיות 
אצל  התעדכנו   - מטורפות 
שכל  וחובה1  חשוב  המדריכים, 
משהו  לפחות  איתו  לוקח  חניך 
אחד מהחודש הזה וממשיך איתו 
חודש  פותחים  אוטוטו  הלאה... 

נוסף בנושא...
את  ממשיכים   - נוכחות  מבצע 
מבצע נוכחות בכל הכוח, זכו כבר 
יאללה  ומעוז...  דביר  שבטים 
בנוכחות  מפציצים  כולם 
ומפקדים  ושבת  חול  בפעולות 
שלהם  לשבט  וגורמים  ומנחה- 

לזכות...

לו"ז לשבת:
20:30 - פעולת חב"ב.

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

בצפייה לבניין אריאל!
שבת שלום!

אסבן, לסקר וצוות תשע"ט.

אנחנו מכינים לכם הפתעות מעניינות במיוחד - 
     עקבו אחרי הפרסומים!    שבת שלום! יהונתן וגילת.

נוער יקר! 

סניף בית אל היקר,
חניכים   85 יצאנו  שעבר  בשבוע 
טירוףף!!  היה  לנטיעות  ומדריכים 
האלופים  למדריכים  כוח  יישר 
ועמדתם  שבאתם  ולכם  שלכם 

במשימה!
יישר כוח לשבט ניצנים בנות שזכו 
מי  נראה  וקולה.  בבמבה  השבת 

יזכה בשבוע הבא??
גוש  יום  את  בסניף  ציינו  השבוע 
ממשיכים  אנו  זה  בציון  קטיף. 
את  בסניף  גם  לעצמנו  להזכיר 
החיסרון  הכאב,  האובדן,  גודל 
חולמים  גם  אך  שבדבר.  והגעגוע 
ארץ  חלקי  כל  להשבת  וכמהים 

ישראל ובנייתם.

לו"ז לשבת: שבת סנופי
- 20:40 פעולת ערב.
15:50 - לימוד צוות.

16:10 – מפקד.

שבת שלום!
 תאיר.

המרכז למוזיקה

יישר כוח למורה חווי עובדיה 
ולתלמידות 

על מפגש מוזיקלי של אמצע השנה 
שהתקיים בדצמבר !!!

החורף מחבר אותנו אל מקור כחנו...
הגשם מכניס אותנו פנימה אל הבית... אל הלב.
ניפגש בעזרת השם במוצאי שבת פרשת ’תרומה‘

 ד' באדר א', 9.2 באולם תרבות,
 בשעה 20:30 לשיר ולהכיר אחת את רעותה.

בתוכנית:
ניגוני הרב קרליבך.

שירי ברכת שמיים וטעימת אימון זוגי בהנחיית
 שרית אסולין.

צביה צוקרמן בחליל צד, לאה האייק בכינור, טליה בשירה, 
תמר בתוף ואפרת בגיטרה ופסנתר.

עלות: 20 ₪ - ליחיד. 35 ₪ - אם ובת.
באנה בשמחה!

הורים יקרים!
שמחים להזמינכם לקונצרט כלי נשיפה 

בהדרכת המורה אסף רייס,
בעזרת השם הקונצרט יתקיים 

ביום שלישי ל' בשבט, 5/2,
בשעה 18:30, באולם התרבות.

בואו בשמחה!

שבת שלום! 
שירה אורן, מנהלת המרכז למוזיקה.
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משתתפים בצערה של חברתנו מיכל ילינק
בפטירת אביה רפאל דננברג ז"ל.

הלוויה התקיימה ביום שני, כ"א בשבט.

יושבת שבעה: ברחוב שדרות שי עגנון 4, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית - 7:00, 
מנחה - 17:00 לימוד, וערבית.

משפחת בית אל משתתפת בצערו 
של משה רוזנבאום ומשפחתו 

בפטירת חמותו נחמה אסתר ברסקי ז"ל
)אימא של חנה רוזנבאום ז"ל(

שנפטרה בשיבה טובה ביום שלישי, כ"ג בשבט 
בארצות הברית.

הלוויה והשבעה יתקיימו בפילדלפיה, ארצות הברית.

למשפחות לחיאני שלמה ונצחיה וקארו רחל לבר המצווה 
של הבן/ הנכד ישי.

למשפחות הלר דודו ורחל וברוכי ישראל ורותי לנישואי 
הנכד איתן עם ים.

למשפחת פויכטונגר שמעון והדסה להולדת הנינה.

וציפורה,  יעקב  סבתו  ומאירה,  שבתי  סבתו  למשפחות 
אליאס עופר וציפורה וסבתו אודיה והדסה להולדת הנינה 

/ הנכדה / הבת.

בשבח והודיה לה'

שמחים להזמינכם לבר המצווה של בננו, בניה זאב

שתתקיים אי“ה בשבת פרשת 'משפטים', כ“ז בשבט התשע“ט.

העליה לתורה תתקיים בעז“ה בבית הכנסת 'אברהם אוהבי'. 

תחילת התפילה בשעה 8:00.

הציבור מוזמן לענג שבת בערב שבת בשעה 20:45, 

בספרייה שבישיבת 'בני צבי'.

נשמח בבואכם! 

משפחת אשל.

"הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו"

לרגל שמחת בר המצווה של בננו היקר, ישי לחיאני

אנו מזמינים את הציבור לעונג שבת השבת, פרשת 
'משפטים', בשעה 20:30 בבתינו, רחוב מבוא הדס 10, 

בבניין הגבוה, קומה שנייה, משכנות בית אל.

בואו בשמחה!

משפחת לחיאני שלמה ונצחיה.

פיצה משפחתית, 
בורקס פינוקים, 

מלואח, 
שתיה חמה/קרה.

שתיה חמה חינם לכוחות הביטחון.

משלוחים לבית אל ולאוגדה.

פינוקים על הדרך 
בצומת ה-

0528-781412

רזא60 

לב המשפחה

  058-4282930
אופירה חנטייב

טיפול רגשי מקצועי 
לנשים , נערות וילדים 

קליניקה שער בנימין/ 
קליניקה ירושלים

דיסקרטיות מלאה מובטחת!

במימון ובפיקוח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

לפרטים והרשמה:
מעוף אריאל

076-8844899
ariel@4.maof.co.il
www.sba.org.il

קורס קידום ממומן 
בפייסבוק ובאינסטגרם

מעוניינים ללמוד איך להשתמש ברשתות 
החברתיות לטובת העסק שלכם?

גיבוש אסטרטגיית 
שיווק בפייסבוק

יצירה וניהול של 
קמפיינים שונים

 מעקב אחר תוצאות - בניית קהלים
דוחות ואופטימיזציה

שיווק וקידום 
באינסטגרם

20.2.19 ׀ ימי רביעי ׀ 17:15-21:00
8 מפגשים | 780 ₪ 

בחממה להתחדשות, שער בנימין

למידע נוסף ובקשות בנוגע להסדרי נגישות 
076-8844899 

מועצה אזורית מטה בנימין

בין הנושאים הנלמדים:

הקורס הזה בשבילכם!

מטפל קבוצתי לילדים בגיל ו'-ח' לתלמוד התורה 'שער 
השמים'. טיפול באמצעות חיות / חקלאות וכיו"ב. תעודת 
מטפל - חובה! תשלום על ידי המועצה. קו"ח ניתן להגיש 
לפנות  ניתן  לפרטים   ttsh364@gmail.com במייל 

למספר: 02-9975737. 
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דרוש בדחיפות מורה פרטי למכניקה-הנדסית, כיתה י"ג 

- טכנאים, 058-4417-664.

לפלוני אלמוני החוצפן והשפן. יצאת מחניה, פגעת וגרמת 

ולא טרחת להשאיר פתק. חשוב שתתקשר  לרכבי  נזק 

אלי לטלפון: 0587-651313.

תורגמן,         ידידיה  בתורה.  לקריאה  פרטיים  שיעורים 

.0533-346555

תושבים יקרים שלום.

תזכורת: 

מוזמנים   - היישוב  לתושבי  חינם  הנו  בספרייה  המנוי 

להצטרף!

איחורים וקנסות:

- זמן ההשאלה הנו חודש. 

- ניתן להאריך בחודש נוסף דרך כרטיס הקורא באתר או 

אצל הספרניות )בתנאי שהספר אינו מוזמן(.

- איחרתם קצת? עבור איחור עד 29 יום - לא מקבלים 

קנס. לאחר מכן 1 ש"ח לכל שבוע איחור.

- אם הספר לא מוחזר לאחר חצי שנה אנו רואים אותו 

כאבוד ומחייבים בעלות הספר.

ועבור  ההחזרה  לזמן  תזכורות  לשלוח  משתדלים  אנו   -

 )agron1( איחורים אבל לא תמיד המערכת הממוחשבת

פועלת ב-100%.

קחו אחריות והחזירו ספרים בזמן, 

יתכן שקוראים נוספים מחכים להם! 

בברכה, 

אביגיל וצוות הספרייה.

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

4 חדרים, משופצת. 'אריה נכסים', 0544-376669.          

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

נכסים',                'אריה  גינה.  עם  ארבעים,  מיליון  בית, 
.0544-376669

נכסים',  'אריה  גמיש.   ,1,390,000 דופלקס,  חדרים,   7
.0544-376669

בית פרטי בשכונה א', 8.5 חדרים. מרפסת סוכה גדולה. 
מרפסת גג. מחסן בנוי גדול. מגרש של 440 מ"ר עם גינה 
אדריכלית.  תוכנית   + הרחבה  אישורי  מטופחת.  גדולה 

1,850,000. שרה, 0547-375578. 

 


תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“




• 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

מפתח, באוטובוס מבית אל לירושלים, נמצא לפני כחודש, 
.0586-063232

מאיר איזנמן
שירותי גז

טכנאי גז מוסמך – רמה 2
ביצוע כל העבודות

 במערכות גז

052-7363739

אשמח לקבל 
תינוקות לטיפול 

בביתי.

שרה הכהן 
פיוטרקובסקי, 

.9973447

קשב וריכוז - 
פתרון באחריות

ללא תרופות
 להורדת הריטלין

אליהו 
 0522-286523
0585-000571

קליניקה לטיפול בשיטת ד"ר ליפו

 יש לכם בית למכירה? 

רוצים לחסוך הרבה כאב ראש? 

 

  מחפשים לקנות בית משלכם? 

אבישג אל-גד
יועצת הנדל"ן

שלכם בבית-אל.

אבישג אל-גד
יועצת הנדל"ן

שלכם בבית-אל.
לב הבית 

נדל“ן 

תנו לי לעזור לכם! 
  052-8971489 
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לקחת חלק? ליטול חלק? להשתתף!
- בתחרות לקחו חלק רצים מכל העולם.

- יושב ראש הכנסת לא ייטול חלק בפעילות מפלגתית 
פתוחה לציבור.

מי שמצטרף לתחרות או לדיון איננו "לוקח חלק" ואיננו 
"נוטל חלק", אלא פשוט משתתף: 
במרוץ השתתפו רצים מכל העולם.

מפלגתית  בפעילות  ישתתף  לא  הכנסת  ראש  יושב 
פתוחה לציבור. 

הצירופים "לקחת חלק" ו"ליטול חלק" במשמעות 
'להשתתף' הם תרגום מילולי מלשונות אירופה, כגון 

.. to take part :באנגלית
כלומר  שאילה",  "תרגום  נקראת  זו  שגויה  תופעה 
באופן  אותו  ומתרגמים  אחרת  מלשון  ניב  שואלים 

מילולי לעברית. 

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

 שבת שלום לכולם! 

        learab@zahav.net.il ,'לאה רבינוביץ 

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.  

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 

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

חנות לבנדר כאן בבית אל
צילום תמונות 

פספורט
ופיתוח תמונות במקום

הדפסת מגנטים
 ועוד

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

עיצוב אירועים    משלוחי פרחים
 סדנאות שזירה     זרי כלה

משלוחי פרחים בבנימין

054-6713850

חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296
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כבודו של הגנב

מעמד  ששיאם  והמופתים,  האותות  גדולים  ניסים  אחרי 

הר סיני וקבלת התורה, מגיעה לה פרשה חסרת דרמות, 

נטולת סיפורי ניסים - פרשה שכול כולה עוסקת לכאורה 

באה  והיומיומיים.  הקטנים  בדברים  שבחיים,  ב'זוטות' 

התורה ופורשת בפנינו את תשתית החיים – את מערכת 

המשפט שתוביל אותנו לחיים טובים ומתוקנים. 

בכמה מופלאה מערכת משפט זו, שיורדת לחקרי לב הנ

בראים, גם הפשוטים שבהם וחושבת על כל אחד ואחד: 

על הגר, היתום, האלמנה ו... כן אפילו על הגנב...

גנב מה עונשו?  

אומרת התורה ישלם פי שניים. אם גנב 1,000 ₪ יחזיר 

2,000 ₪, גנב שור - יחזיר שני שוורים וזאת כדי שירגיש 

את חסרון הכיס שגרם לנגנב, בדיוק באותו שווי החיסרון 

שגרם לו. עד כאן טוב ויפה. 

תמוה במקצת ההבדל בין הדין של מי שגנב שור, שחט 

ומכר אותו שאז ישלם פי חמשה לבין מי שגנב שה, שחטו 

"חס  במקום:  רש"י  אומר  ארבעה.  פי  ישלם  ומכרו שאז 

ולא  המקום על כבודן של הבריות. שור שהולך ברגליו 

שה  חמישה.  משלם  כתפו,  על  לנושאו  הגנב  בו  נתבזה 

שנושאו על כתפו, משלם ארבעה הואיל ונתבזה בו". 

נו באמת. מי הכריח את הגנב להתבזות? הרי שכל שופט 

בשר ודם היה פוסק בדיוק להפך, שהרי הוא גנב גס ובזוי 

אשר אינו מתבייש ללכת ברחוב עם השה על כתפיו. הוא 

שייהנה  ובלבד  כתפיו  על  הביזיון  את  לקחת  שבחר  זה 

מה  כן  אם  כבוד,  פחיתות  בכך  חש  אינו  הוא  מגנבתו. 

המקום להתחשב בביזיונו ולנקותו מעונשו? 

באלא שירדה התורה לעומק נבכי נפשו של האדם, המור

כב מגוף ומנשמה, אשר בתוך ממעמקי נפשו עדיין חבויים 

מודע  אינו  הגנב,  שהוא,  למרות  נוחות.  ואי  בושה  רגשי 

להרגשת הבושה, הרי שהקב"ה, בוחן כליות ולב, יודע גם 

יודע וחס על כבוד כל אדם באשר הוא. כיוון שבאמת אין 

הנאתו שלמה, מחשב לו הקב"ה דבר זה מחשבון עונשו 

וישלם רק פי ארבעה תחת השה. 

כמה מופלאים משפטי התורה!

אנחנו  כמה  עד  ונבדוק  לתוכנו  פנימה  מבטנו  נא  נפנה 

חסים על כבוד זולתנו ולאו דווקא על הגנבים שבינינו.

שבת שלום, 

שרית אסולין.  

כשאת רוצה להיראות טוב מתמיד...
                                 

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

איפור כלות ואירועים 
      וסדנאות בהתאמה אישית 

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697

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

                   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:

מוזמנת ליצור לעצמך את
 השנה שאת רוצה!

  תהליך ממוקד ומצמיח,
   בדרך המיוחדת שלך.

שרית אסולין  054-4200537  
אימון אישי ואימון לקראת חתונה 

  

איתך 
בדרך

שלך

גם את מבטיחה לעצמך "שהשנה זה סוף סוף יקרה!" 
                            ו... זה לא ממש קורה?
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1. מה הן ארבע מיתות בית דין?

2. על עבד שמסרב להשתחרר נאמר: "ורצע אדוניו את אוזנו" 
   א. באיזה אוזן מדובר? ב. מדוע רוצעים דווקא את האוזן?

3. א. מה דינו של שור שנגח והרג אדם? ב. מה הדין אם השור 
מועד?

4. "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו ונפל למשכב" אילו 
תשלומים על המכה לשלם?

שאלות לפרשה
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בקרוב

מגזין בית - אל

ליון פורים!!
ג

המגזין הקרוב יצא בע“ה לקראת

 שבת פרשת 'ויקרא'.

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

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

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

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

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

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

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

 עד ליום ראשון,  כ“ו באדר א‘, 3.3, בשעה 12:00.
              


