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כניסת שבת: 16:44ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:57

ד‘ באדר א‘ תשע“ט

פרשת תרומה

תקציב המועצה לשנת 2019

המועצה  תקציב  בנושא  מליאה  ישיבת  התקיימה  השבוע 
שבהם  וענייניים  מקצועיים  דיונים  התקיימו   .2019 לשנת 
את  העבודה,  תכניות  את  פרסו  המועצה  מחלקות  מנהלי 
 .2018 בשנת  שהושגו  היעדים  ואת   2019 לשנת  היעדים 
ארוכות  הכנה  ישיבות  מספר  קיימנו  האחרונים  בשבועות 

שבהן חברי המליאה מכל הסיעות 
את  למדו  הם  שותפים,  היו 
הערותיהם  את  העירו  הנושאים, 
נלקחו  דבריהם  הארותיהם.  ואת 
בתקציב  שינויים  ונערכו  בחשבון 
בתקציב  כן,  כמו  לכך.  בהתאם 
של  רבים  צרכים  בחשבון  הובאו 
ביישוב.  המגוונות   האוכלוסיות 
הדיונים  כל  כי  להדגיש  חשוב 
התנהלו באופן נינוח ומקצועי. בסיום 
הישיבה היה ברור כי התקציב הינו 

תקין ומוסכם על כולם, למרות זאת, מסיבות שאינן קשורות 
 כלל לגוף התקציב, חברים מסוימים בחרו להתנגד לתקציב. 
השנים  במשך  המועצה  בניהול  כי  להדגיש  לי  חשוב 
פועל  אני  לכולם.  ומקום  מענה  לתת  תמיד  הקפדתי 
ובעדינות  היישוב  תושבי  כל  של  הצרכים  הבנת  מתוך 
 הראויה אני כל הזמן חותר לדאוג לכלל גווני האוכלוסייה.
אני  התקציב.  את  שוב  לדיון  להעלות  מתכוון  אני 
ענייניים  יהיו  החברים  של  והשיקולים  במידה  כי  בטוח 
למען  ביחד  ולעבוד  להמשיך  ונוכל  יעבור  התקציב 
ציבורית.  באחריות  לפעול  לכולם  קורא  אני  אל.   בית 

בע"ה נמשיך לעשות ולהצליח!

ביטחון
האלוף נדב פדן, מפקד פיקוד מרכז, ביקר השבוע במועצה, 
הביקור החל בסיור באתר חלום יעקב, שם קיבל סקירה מפי 
ד"ר חגי בן ארצי. לאחר מכן המשיך לסיור במספר מוקדים 
ביישוב בהם נדרש עיבוי של מרכיבי הביטחון, הצגנו בפני 
על  לשמירה  הדרושים  הביטחוניים  הצרכים  את  האלוף 
בטחון התושבים. בהמשך הגיע האלוף לסיור בבית המדרש 
הרב  ואצל  הגבוהה  הישיבה  של 
זלמן מלמד שליט״א שם הוצגה 
פעילות המכינה הקד"צ ומוסדות 
התרשם  האלוף  הישיבה.  קרית 
מאוד מהעשייה המיוחדת ביישוב, 
בית-אל,  של  מההיסטוריה 
המקום בו חלם יעקב את חלומו 
מהמרקם  והתפעל  המפורסם 
האלוף  ביישוב.  המיוחד  האנושי 
בחשיבות  מכיר  הוא  כי  אמר 
הסדרת ציר הכניסה ליישוב והוא 
רתום לקדם את הרחבת הכביש הקיים או לחלופין סלילת 

כביש גישה נוסף. 

כמו כן, הוא רואה חשיבות רבה בחיזוק מרכיבי הביטחון 

ביישוב ושמירה על ביטחון תושבי המועצה והאזור כולו.

היה ברור כי התקציב 
הינו תקין ומוסכם על 

כולם ולמרות זאת, חברים 
מסוימים בחרו להתנגד 

לתקציב 

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 

• מערכת האלפון אינה אחראית על תיקונים או על הגהות שיימסרו לאחר התאריך הנ"ל או בדרך 
שאינה מייל האלפון. 

• כמו כן, המערכת אינה אחראית על מודעות ופרסומים שיפורסמו באלפון שהאחראים עליהם 
לא ביצעו הגהה במהלך שבוע זה. האחריות להגהות על המודעות השונות ועל הפרסומים השונים 

הינה על בעליהם בלבד.

האלפון החדש של 
!בית אל מוכן

האלפון לשנים 2019-2020 

תושבים, בעלי עסקים ונותני שירותים 
אתם מוזמנים לעבור על האלפון החדש באתר המועצה או במשרדי המועצה, 

אצל אילנה שלו, במהלך השבוע הקרוב בלבד בשעות פעילות המועצה ועד ליום
 חמישי, 14.2.19 בשעה 12:00. תיקונים והגהות יש לשלוח למייל 
alphon2019.2020@gmail.com בלבד.

מוכן והוא יחולק בתיבות דואר לקראת סוף החודש.
• לא יתאפשרו שינויי מיקומי מודעות ופרסומים בתוך האלפון. כמו כן, לא יתאפשרו שינויים בגדלי 

ובקיומי מודעות חדשות או קיימות, אלא בכפוף לשיקול דעת המערכת. 
• המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ותיקונים לאחר התאריך הנ"ל, בכפוף 

לאילוצים השונים.
• גווני הצבעים בדפוס אינם בהכרח שווים לגוונים הנראים באתר או בחוברת הטיוטה שמוצגת 

במועצה. ט.ל.ח. 
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צור,  מינה  בבית   15:30 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 
שכונת דוד. 

יתקיים  ז"ל,  לעילוי נשמת בשמת  שיעור לנשים בשבת 
בבית משפחת ספרא בשעה 15:30, מאת אוריאל טויטו. 

אמירת תהילים בשעה 15:40.נא להביא תנ"ך.

שיעור לנשים בשבת מאת הרב יהודה דנה יתקיים בשעה 
13:15 בבית הכנסת 'אוהל חיים'.

רחל  בבית   12:40 בשעה  לנשים  השבוע  פרשת  שיעור 
פרומין, פריגן 3, שכונה א'. לעילוי נשמת חמיה, צבי בן יעקב 
ז"ל. באנה לחזק ולעבות את מספר המשתתפות הקבועות.

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

)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. לפרטים: 0522-286523. ברוכים הבאים!

 The English Shabbat Shiur will be by Rav
 Yosef  Fridman at his home, Teana 2, Nitzanit
neighborhood at 3:30.

חיסון כלבים

א',  באדר  ה'  ראשון,  ביום  ליישוב  יגיע  המועצה  וטרינר 
10.2, בין השעות 14:00 ל-15:00, ויקבל תושבים ברחבת 

המועצה.

חובה לשלם מראש על החיסון במחלקת הגבייה במועצה.

תעריף החיסונים מפורסם באתר המועצה, בדף מחלקת 
שפ"ע )כניסה לדף המחלקה בסרגל העליון - "מחלקות 

המועצה"(.

להזכירכם: חובה לחסן כלב שברשותכם פעם בשנה!

כלב לא מחוסן מהווה סכנה לציבור.
שבת שלום!
עודד ספיר,
מנהל מחלקת שפ"ע.

תריסים 

צבע

אינסטלציה  חשמל 
דשא

סנטטי

פרגולות 

נח - שיפוצים ותחזוקה054-2330070

שטיחים מקיר לקיר
PVC-פרקט ו

עבודות אלומיניום
בניה קלה

שיעור יוגה לגברים!
בימי שישי בשעה 9:00. שיעור ניסיון חינם!
 יוגה היא פעילות גופנית מתונה הפועלת על הגוף והנפש יחד.

     האימון מתאים לכל אדם בכל גיל.
 יוגה פועלת לשיפור וחיזוק תפקודי הגוף (כאבי שרירים, מערכת העיכול, 

         מערכת הנשימה, זרימת הדם, בנית עצם ועוד).
    יוגה פועלת למנוחת הנפש ויישוב הדעת.

נדב כץ 0545-818765
מורה ליוגה מוסמך מטעם מכללת אלימה.

משפחת בית ספר בנות

משתתפת בצערה של סגנית בית הספר
מיכל ילינק היקרה ומשפחתה

בפטירת אביה
רפי )רפאל( דננברג ז"ל.

מן השמים תנוחמו ולא תדעו עוד צער.   

וותיקים בקהילה

בשבוע שעבר התקיים האירוע השנתי החגיגי של עמותת 

'וותיקים בקהילה'. כמו תמיד, אני מתרגש מחדש להשתתף 

באירועים הללו ושמח להיות שותף יחד עם הוותיקים היקרים 

באירוע  המפואר.  ההתיישבות  מפעל  את  שהקימו  שלנו 

הודיתי לעמותת ותיקים בקהילה שמובילה תהליכים למען 

תרבות  שמקדמים  הפעילים  ולכל  הוותיקים  אוכלוסיית 

וכמובן לחבורת  למען הקהילה  ועשייה  ופנאי, התנדבויות 

הוותיקים שבזכותה אנחנו נמצאים כאן. 

בברכה,

שי אלון,  ראש המועצה.

מכרז

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

1. מילוי מקום מזכירת מחלקת שפ"ע - 100% משרה

2. מילוי מקום אם בית במועדונית בנות - 75% משרה

www.bet-el.info :פרטים מלאים באתר המועצה 
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נפתלי גולדברג ורעות רוזנהיים.

דותן קוריש ואיילת קולטה.

משה טבק ויעלה זרביב.

חננאל לוי ומיתר כהן.

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

מפגש חיב"ת

לכל הנשים שלום וברכה,
בע"ה ביום ג', י"ד באדר א' פורים קטן, (19.2)

 יתקיים שעור על דמות מרתקת -נחמיה.

השיעור מפי הרב דוד סבתו.

נושא: "עומד על החומה: נחמיה ושיקומה של שיבת ציון"

השיעור יתקיים בבית משפ' פטינקין רח' אבשלום 8, 

בשעה 20:00 בדיוק.

נא להביא תנ"ך ו-20 ש"ח לאלו שלא שילמו מראש.

להתראות ופורים קטן שמח!

שיעורים קבועים בבית הכנסת 'מעלות אמיתי'

תלמוד תורה לילדים, מורי, כל יום בשעה 17:00-18:30 
עם הרב יוסף ג'מיל

שיעורים בשבת:
14:00-16:00 - הלכות שחיטה בפי הרב יוסף ג'מיל.

אבות 15:15-16:00 - הלכות שבת מפי הרב תומר ישראלי. 
ובנים 

אבות ובנים

 ב"אברהם אוהבי"

כולם באים!!

לומדים יקרים שימו לב 

 שינוי בזמן הלימוד:

החל ממוצאי שבת זו (פרשת תרומה)

הלימוד יתקיים בשעה 19:30-20:30

תרומה ללימוד אבות ובנים
ב"ה לימוד אבות ובנים הולך וגדל ביישובנו.

כל שבוע לומדים בבית כנסת "אברהם אוהבי" מאות 
ילדים ואבות! אולם "אם אין קמח אין תורה", על כן 

מבקשים אנו מכל מי שיכול,

לתרום למפעל חשוב זה.

נודה לכל מי שיכול לתרום ח"י שקלים בחודש להמשך 
הפצת התורה. ניתן לתרום תשלום חד פעמי או הוראת 

קבע (ח"י שקלים, או כל איש אשר ידבנו ליבו) דרך 
הקישור:

https://www.jgive.com/new/en/ils/donation-
targets/7532

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 

 הכנת לימוד טעמי המקרא לבר מצווה על ידי אדם 
בעל ניסיון וידע שנים רבות בתחום החזנות והפייטנות.

מקום פעילות: בבן יהודה רחוב יכין 114.
שעות פעילות:  בערבים בין 20-21 בערב.

לפרטים: רחמים שמש 0505-798170.
מחיר: 50 ש"ח לשעה (כמות שיעורים לא מוגבלת).

רוצים שילדכם יהיה מוכן היטב לקראת 
קריאתו הראשונה בתורה לקראת

                               גיל הבר מצווה?
אז הנה לכם! 
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'אם לאם'
יולדת יקרה, מזל טוב!

אנו, קהילת בית אל, שמחים בשמחתך ומברכים על האור 
הגדול שהבאתם לעולם כולו ובפרט ליישוב שלנו.

לידת תינוק חדש היא אירוע משמח ומרגש אשר מקרין 
על שלל תחומים ומעגלים בחיינו.

פרויקט 'אם לאם' הינו פרויקט קהילתי שמטרתו להציע 
ידי  על  הזאת  בתקופה  המשפחה  לצורכי  מענים  שלל 
לאימהות  בקהילה  נשים  בין  נעים  ומפגש  קשר  יצירת 

לאחר לידה.
 - היולדת  לבית  מתנדבת  פעילה  מגיעה  הפרויקט  במסגרת 
ולאו דווקא לאחר לידה ראשונה - עם שי צנוע, לבקר, לשאול 

לשלומה ולהכיר.
נשמח לשמוע ממך בהקדם על הלידה, כדי שנוכל להגיע ולפנק.
Mlm9415000@gmail.com  :הפניות יתקבלו בכתובת מייל

מאחלות לך בריאות, שמחה ונחת.
צוות 'אם לאם' בית-אל.

נפגש!
---------

ילדת בשנה האחרונה?
על  נשמח שתעני  לאם,  אלייך מתנדבת אם  הגיעה  אם 
השאלון בברקוד המצורף, כדי שנוכל לדייק את המענה 
המיטבי  באופן  ביישוב  ליולדות  מעניק  שהפרויקט 

והמותאם ביותר. תודה מראש!
אפרת רבינוביץ, 

עו"ס קהילה ורכזת התנדבות.

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, בעיות נשימה ועוד.  

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

 לפרטים נוספים וקביעת פגישה, מוזמנים לפנות בשמחה- 

אדרת גנדלמן 054-9223205

ותיקים יקרים, שלום לכולם!

במסגרת ההרצאות שלנו נשמע הפעם את חני ליפשיץ 

בשיחה עוצמתית מרגשת, מצחיקה ומעוררת השראה על 

מסע של שליחות חיים.

ביום שלישי, ז' באדר א', 12.2, 

באולם התרבות בשעה 20:30.

כניסה: ותיקות 15 ש"ח.

הערב בחסות מחלקת ותיקים - במחלקה לשירותים 

חברתיים והמתנ"ס.

כולן מוזמנות!

---------

בשבוע הבא נשמע הרצאה מצוינת על דוד בן-גוריון - 

סיפורו של אחד האנשים המרתקים בתולדות העם היהודי. 

מתוך סדרה שהופקה בשיתוף המכון למורשת בן-גוריון.

להיסטוריה  ומרצה  פודקאסטים  מפיק  מלכי,  יובל  עם 

ולטכנולוגיה.

יום ראשון י"ב באדר א', 17.2, 

בשעה 19:15 במועדון גיל הזהב.

שריינו לכם את התאריך.
מומלץ מאוד!

מחכות לכם, אילה וטילי.
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מערך הסברה בית ספרי בנושאי מניעה
במערך  בצורך  שדנה  פגישה  התקיימה  שבועיים  לפני 

הסברה בנושאי מניעה בבתי הספר.
מנהלי  אל,  בבית  שונים  ממוסדות  מנהלים  נכחו  בפגישה 
דהאן  דורון  להתמכרויות,  עו"ס  רווחה,  חינוך,  מחלקות 
השוטר הקהילתי ואיתי אליאס קצין הסברה במשטרה מחוז 
שי. מטרת הפגישה הייתה, להכניס הסברה של פקחני נוער 
משטרתיים ושל השוטר הקהילתי בנושאי מניעה )אלימות, 
שכבות  לכל  ועוד(  מינית  מוגנות  ברשת,  בטוחה  גלישה 
הגיל, במסגרת הבית ספרית, מתוך תובנה שהסברת החוק 
על ידי שומרי החוק ויודעי החוק היא כלי מניעתי משמעותי 

הן לתלמידים והן למבוגרים.
בעקבות הפגישה, יזם מנהל ממ"ד בנים, הרב ירון גיאת, 
כבר השבוע, את כניסתו של דורון דהאן – השוטר הקהילתי 
תחנת  של  הנוער  פקחני  של  כניסתם  ואת  א'-ו'  לכיתות 
הסכנות  את  לתלמידים  שהסבירו  ז'-ח'  לכיתות  בנימין 
לרגל  בטוחה  לגלישה  כלים  להם  ונתנו  ברשת  בגלישה 

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת.
-------

תושבים יקרים,
וכחלק  ברשת  בטוחה  לגלישה  הלאומי  השבוע  לרגל 
ממערך פעילות רחב ומגוון בנושא מניעה, התקיימה ביום 

ראשון ההרצאה 'גם ברשת יש גבול'.
חשוב  מידע  וקיבלו  שאלו  שנכחו,  להורים  גדול  כח  יישר 

ובפלא באינטרנט  ולילדינו  לנו  האורבות  הסכנות  ־אודות 
פונים. 

לדיווח במקרי פגיעה ברשת יש להתקשר:
מיכל שרגא, מנהלת תחום מניעה. 

 

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

שלום לכולם!

 במסגרת סבב הפרוייקטים המדהימים ביישוב, ביקרתי

השבוע בפרוייקט 'אולפן של אריאל בנות.

 בנות חב"ב אריאל לקחו על עצמן ללמד עולים חדשים

גאווה  המון  כוח!  יישר  מרגש!  ממש  פרויקט  עברית, 

עם למען  זמנן  את  היישוב משקיעות  בנות  את   לראות 

ישראל ובני היישוב.

 לאור ההצלחה בעז"ה נפתח בשבועות הקרובים פרויקט

 דומה בהובלת משה לאופר מחב"ב אריאל בנים, מאח־

לים להם בהצלחה!

פורים

הכוללות  לפורים,  הכנה  שיחות  שתי  בעז"ה  נקיים 

לנוער הקרוב  בחודש  ומעשית  רוחנית   הכנה 

בית אל. עקבו אחרי הפרסומים!

 תודה רבה למיכל שרגא, רכזת תחום מניעה, על הבאת

השיחות ליישוב.

על תודה  בקרוב.  עוזבת  עקיבא,  בני  קומונרית   תאיר, 

בהמשך בהצלחה  בסניף!  השקעה  של  ולילות   ימים 

הדרך!

 כמובן שנמשיך ללוות בכל הכוח את סניף בני עקיבא

ולהמשיך את העשייה המבורכת שלהם.

שבת שלום!
מתניה שנרב,
מנהל מחלקת נוער. 

מאיר איזנמן
שירותי גז

טכנאי גז מוסמך – רמה 2
ביצוע כל העבודות

 במערכות גז

052-7363739

גל כהן
חומרי ניקוי 

כלים חד פעמיים  
ציוד לאפייה ולבישול

שער בנימין 02-9949940 

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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עם שו"ת           
 שלמה יונגריס,
רבש"ץ המועצה.

עמדת  של  הפיגוע  קרה  איך  היישוב,  לגדרות  בהקשר 
לא  שחלילה  מנת  על  ממנו  שנלמדו  הלקחים  ומה  נוף? 

ישנה מקרה דומה?

ראשית מי שעזב את העבודה במועצה זה שלומי מזרחי. 

בנויה  במועצה  הביטחון  מחלקת  סדר:  מעט  אעשה  אבל 

משלושה בעלי תפקידים: קב"ט המועצה, רבש"ץ היישוב, 

ורבש"ץ קב"ט מוסדות חינוך. אני בתפקיד רבש"ץ היישוב.

זהו אכן תחום עיסוק רחב שנוגע בתושבים רבים ביום יום, 

יש הנחיות מנחות של הכנסת פועלים ליישוב ושל תעסוקת 

הפועלים בתוך היישוב.

כל פועל שרוצה לעבוד ביישוב חייב אישור עבודה בתוקף 

וחייב להסתובב עם שומר חמוש כל הזמן! גם אם מדובר 

באתר בנייה בתוך הבית.

שעות העבודה של הפועלים נכון לעכשיו )שעון חורף( הן 

בין השעות 6:45-17:00.

מי  כל  פועלים,  העסקת  של  נהלים  עוד  שישנם  כמובן 

שמעוניין להעסיק פועלים מומלץ להיות איתי בקשר למען 

הסדר הטוב.

־מחלקת הביטחון במועצה מתעסקת בכל אירוע חירום שקו

רה ביישוב. תחומי העיסוק שלי הם: מערכת כריזה ביישוב, 

מפעל  מנהל  היישוב,  של  הביטחון  בדרך  הגדרות  תקינות 

ראוי של המועצה )אקדחים(, מצלמות, סייר, רכב ביטחון, 

פועלים, נשקייה, כיתת כוננות ועוד.

חברי צוות כיתת הכוננות ביישוב הם חבורה של אנשים 

בשעת  הציבור  לטובת  מעצמם  לתת  שהחליטו  נפלאים 

תוך  החמה  לנקודה  ולצאת  המשפחה  את  לעזוב  חירום, 

סיכון חיים ובהתנדבות!

לוחם  להיות  צריך  ביישוב  הכוננות  לכיתת  כדי להצטרף 

בשירות הצבאי, ולפנות אליי להגיש בקשה להצטרפות.

מספר  עושים  הכוננות  כיתת  צוות  חברי  השנה  במהלך 

ומ אורגני  להיות  לצוות  לגרום  היא  ־אימונים כשהמטרה 

קצועי.

ראשוני  מענה  לתת  היא  ביישוב  הכוננות  כיתת  משימת 

ומהיר בזמן אירוע עד להגעת כוחות צבא. לאחר הגעת 

־כוחות צבא משימת צוות כיתת הכוננות היא לסייע בס

ריקות ביישוב.

לג בסמוך  שלימה  פלוגה  שיושבת  שלנו  כמו  ־ביישוב 

בדקות  ממש  היא  הכוננות  צוות  חשיבות  ולחטיבה,  דוד 

לכן  קריטיות.  הן  האלה  והדקות  האירוע,  הראשונות של 

־חשוב פיזור חברי צוות כיתת הכוננות בכמה שיותר נקו

דות ביישוב, וכמובן נוכחות של צוות חברי כיתת הכוננות 

ביישוב במהלך היום, הלילה ושבתות.

שלמה יונגרייס, רבש"ץ, 0509-337433.

כמה פרטים חשובים שחייבים להכיר בהקשר לפיגוע.

מחוץ  ממוקמת  בתוכה,  העמדה שהחייל שמר  נוף,  עמדת 

ליישוב. אין קשר בין הפיגוע לבין גדרות היישוב.

שתפקידה  בטון  חומת  היא  המחבל  חדר  שדרכה  החומה 

הסיכון  את  למזער  כדי  העמדה  של  השטח  את  לתחום 

לחייו של החייל, אבל החומה לא הייתה סגורה לגמרי, דרך 

הפתח בחומה נכנס המחבל ובגלל החומה הוא הגיע בצורה 

נסתרת עד לעמדה והפתיע את החייל עם גז פלפל.

החייל קיבל מכות קשות וברוך השם, ממש בנס, החייל חי.

בתוספת  לגמרי  נסגרה  החומה   - שלנו  ללקחים  בהקשר 

גדר תיל. בנוסף, העמדה מאוישת על ידי שני חיילים.

ראיתי שפרסמו מכרז לקב"ט ורבש"ץ, מי עוזב את העבודה?

מה  פועלים.  להעסיק  ומעוניין  הבית  את  משפץ  אני 
הפרוצדורה?

מה כולל תחום האחריות שלך כרבש"ץ היישוב?

מה תפקידה של כיתת הכוננות ואיך מצטרפים אליה?

השבוע התארח במדור השו"ת שלמה יונגריס, רבש"ץ המועצה. בשו"ת הבא )פרשת 'תצווה'( יתארח במדור השו"ת מיכאל רוט, פסיכולוג המועצה. שאלות למיכאל 
ניתן לשלוח לדוא"ל: michaelr@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, ה' באדר א', בשעה 9:00. 
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תושבי בית אל היקרים שלום, 

אנחנו בשיאה של תקופת ההרשמה למעונות היום לשנת 

היפה. תמיד טוב שלא  תש"פ. שמח לראות את ההיענות 

על  פרטים  האחרון!  לרגע  האלה  הדברים  את  להשאיר 

ההרשמה בהמשך הידיעון וכמובן באתר המתנ"ס. 

חשוב לנו מאוד לשתף אתכם בעשייה הקהילתית הברוכה 

שלנו במתנ"ס, ולכן אני שמח מאוד לראות את ההשתתפות 

סיכום  בחידון  הגילאים  מכל  היישוב  תושבי  של  היפה 

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
המחצית שאנו מפיצים בימים אלה! השאלון שהפצנו מהווה 

והיכנסו  הקישור  את  חפשו  אז  מהנעשה.  קלה  טעימה 

לחידון... גם תיהנו וגם תגלו את מה שאתם כבר יודעים על 

קהילת בית-אל הפעילה!!

ההרשמה לקייטנת פסח – עולה לאתר בימים אלה. עקבו 

אחר הפרסום באתר!

שבת שלום!

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

  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.

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

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

חני ליפשיץ 
שליחת חב"ד בקטמנדו

 ביום שלישי ז' באדר א' 12.2
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

הריכוז  מחנה  ניצולת  פולין.  קרקוב,  ילידת 

אושויץ-בירקנאו1944/45,  אלמנה, אם לשני ילדים, 

תושבת תל אביב.

"הרופא  של  במרפאה   ,10 בבלוק  באמת  שקרה  את 

שנים  במשך  שמרה  מנגלה,  יוזף  דוקטור   - מאושוויץ" 

הסוד  את  לספר  מנסה  כשמניה  שתיקה.  של  בקשר 

קורס  שנה   70 במשך  הקלפים שבנתה  מגדל  לראשונה, 

מלווים  מהעבר  רדיפה  כשתחושות  ההווה,  את  ומטלטל 

אותה עת היא מנסה להסביר מעשים שאין להם תשובות. 

בקרב האחרון על חייה היא מחליטה לספר לראשונה 

"גם אם לא תבינו, לכל הפחות שתדעו".
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חוגים חוגים 

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

קהילה מטיילת

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.

במסגרת שלישי בשלייקס 
נצא ביום שלישי כ"א באדר א', 2.26 ,

לטיול בצפון הנגב: יד מרדכי, נתיב העשרה, 
מוזיאון צאלים החדש ועוד.

ארוחת צהריים למהדרין בקיבוץ עלומים פרטים 
מלאים באתר המתנ"ס. יציאה: 7:00 מאולם הפיס.

פרטים והרשמה במתנ"ס - 02-9706600.
עלות: 120 ש"ח

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

יום א', כ"ח בשבט 3.2 עד ליום ה', ט"ז באדר א', 21.2.

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.

המרכז למוזיקה

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 וחני טיילור בכינור, 
טליה ובת שבע ברון בשירה, תמר בתוף 

ואפרת בגיטרה ופסנתר.
עלות: 20 ₪ - ליחיד. 35 ₪ - אם ובת.

יישר כח למורה אסף רייס ולתלמידים המקסימים 
על קונצרט יפהפה ומושקע!!

שבת שלום! 
שירה אורן, 

מנהלת המרכז למוזיקה.

תרפיה גוף- נפש
 הרצאה לנשים מאת ציפורה קולט (תושבת בית אל)

 מוצש"ק ויקהל כ"ה באדר א' 2.3

 בשעה 20:30 באולם התרבות.
 כניסה: 10 ₪.

גמ"ח התחפושות "שושנת יעקב"
בשמחה ובהתרגשות אנו נערכים לקראת יריד התחפושות תשע"ט!

היריד יתקיים ברצות ה' ביום שני כ"ז באדר א' בבוקר ואחר הצהריים. 

וביום שלישי כ"ח באדר א' אחר הצהריים.

אנו מבקשים להודות לתלמידי כיתות ז' מבית ספר בנים ומחנכיהם, על 
ההתרמה שערכו ביישוב, ובמיוחד לרב תומר שליט על ארגון הפרויקט.

להצלחת  היפה  תרומתם  על  הישועות'  'פלאפל  למנהלי  רבה  תודה 
ההתרמה!

המשפחות שזכו בהגרלת תחפושות חינם לכל המשפחה הן:

משפחת רותם ומשפחת סולטן (שלום ואסתר).

בברכת חודש טוב ושמח! צוות הגמ"ח.

מפסגות  קבוצה  אלינו  הגיעה  שעבר  בשבוע 
למשחקי ליגה בכדורסל בנים .

תענוג לראות איך הילדים השתפרו עם השנים !!!
שני  יום  מאחור...  נשארים  לא  כדורגל  ילדי  גם 

שעבר שיחקו כמה משחקים נגד כוכב יעקב
 למרות הקור והרוח הורים וחברים באו לעודד.

יישר כח ענק למשה ריי  המאמן שלנו...

לכל הנשים האוהבות לרקוד 

 בואו להצטרף לריקודי עם שולמית רמר 
באולם הפיס בימי ראשון. 
מתחילות: 19:30-20:15.
מתקדמות: 20:15-22:00.

שבת שלום!
רותי פרץ, רכזת החוגים במתנ"ס.
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נוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

נח“לנח“ל
מה קורה נחלWים שפיציםםם!!!!!!

איך עבר אליכם השבוע המטוטורף!!!
למי שעוקב יוצאים בעוד שבעיים לשבת בבית חורון, יהיה פצצות לגבות...

בשבת שעברה לידור הגבגבר הגיע לבקר אותנו, היה ממש כיף וסחטיין למי שהיה .
וכמובן בשלישי היה אחלה פעילות וכל הכבוד לכל מי שהגיע בזמן.

חוץ ממאחרים: יצחק זאב סולטן 30 דק' שלום שמואל ישמעאל שאווט 20 דק'
ומאור ועזריאל 45 דק'.

ולכן מי יום שלישי הקרוב מי שיאחר יישאר בנחל לפי כמה זמן שאיחר.
וכעת לפינת זהה את הנחלWי?

- שקט וחמוד.
- אוהב לשחק במכונית (ולזרוק אותם)

- יש לו אחלה מדריכה.
בין השלושה העונים נכון על החידה הכי מהר יוגרל הפתעה שווה.

מושקה".  "חיה  בישראל  שמא  ויקרא  האחינית  להולדת  ורבקה  לדידי  טוב  מזל 
שתזכה...

השבת נחל בשעה 13:00 בדיוק.

ותודה למשה שהיה איתנו פה היום שבוע טוב ושבת שלום 
אוהבים מלנתלאפים! הרכזים!!!!!!!!!!!!!!!!!!

אריאל בניםאריאל בנים

סניף בית אל, מה קורה?
חודש ארץ ישראל: 

זהוה- סיימנו את החודש!!! היה חודש באמת חשוב ומשמעותי, שבו עסקנו 
כל הסניף בארץ, 

דיברנו על: מסירות על הארץ \ הקשר של עם ישראל לארץ \ חשיבות 
הארץ \ מה התפקיד שלנו במאבק על הארץ... בטוחים שקיבלתם המון.

המדריכים,  בחירת  פי  על  שבט  לכל  נפרד  בנושא  הוא  הקרוב  החודש 
תתעדכנו אצלם, הולך להיות משהו מדהים.

ועוד- אז  בקרוב הולכים להיות אירועים מיוחדים: סניף סל, שבת אירוח 
עקבו!!!

שימו לב לשינוי בלו"ז מנחה ב-15:30. מחכים לכם.
לו"ז שבת:

21:00 - פעולת חב"ב.
15:00 - לימוד ומפקד מדריכים.
15:30 - מנחה, מפקד ופעולות.

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

נוער בית אל יקר! 

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 

מבטיחים שלא לחפור!

מרחב למידה לסטודנטים
במרכז צעירים אופק בית אל

�wi- שקט אווירה נעימה שתייה חמה
חודש היכרות חינם!

איפה? מבנה האחוזה בשכונת הואדי.
מתי? הצטרפו לקבוצת הווטסאפ לקבלת עדכונים 

בנושא זה בלבד או התעדכנו באתר המתנ"ס.

נוער צעיר האלופייייים!

השבוע נפגשנו לפעילות פתיחה!

היה ממש כיף!

מחכים לנו המון פעילויות בזמן הקרוב.

דוד וקסמן, רכז נוער ז'-ח'.

נוערר! מה קורה??
אז השבוע נכנס בשמחה גדולה חודש אדר א'!

בעז"ה יהיו דברים מטורפים בחב"בים!!! הישארו 
מעודכנים!!

ביקורי ישיבות ואולפנות בקרוב מאודדד.
נוערר בנות!! 

להיות  הולך  אההה  לדרךך!  יוצאת  נוער  הצגת 
טירוףףף.

אריאל בנות אנחנו בתהליכים לפתיחת מדרשת 
מסיבת  על  עובדות  אנחנו  כרגע  עקבו.  החב"ב 

נוער צעיר אלופות! 
משנכנס אדר... וכאן תמשיכו לבד... זה הזמן שלנו להתחיל בהכנות לאדר ולפורים!

נוער ח' - ערב קריוקי בקרוב! תתחילו להתארגן! נוער ז' - בקרוב חלוקה למדצים! התעדכנו. 
ודרך אגב, בהצלחה בהכנות להכתרה! השבוע התחלנו סדנת תיאטרון היה מדהים!! מי שרוצה להצטרף עוד מוזמנת. 

שימו לב - שבוע הבא הסדנה לא תתקיים. 

 אז שיהיה לנו חודש טוב ועמוס בדברים טובים! 

פורים למי שיש רעיון / הערות /
הארות זה הזמן!!

חב"ב אריאל - אנחנו משתדרגים ומעכשיו מידי 
חודש נארגן חמין חם ומפנק בצימר בערב שבת 

קודש!
שלנו  היקרה  הקומונרית  תאיר  השבת  בנ"ע 
עוזבת נאחל המון הצלחה בהמשך ותודה ענקית 

על כל ההשקעה והנתינה לסניף וליישוב!!

שבת שלום לכולם! יונתן וגילת.

תתחדשו!

תושבי בית אל היקרים!!! 
שמחים לשתף אתכם 

בחידון סיכום מחצית - מתנ"ס בית אל תשע"ט
החידון מסכם את הפעילות הקהילתית של כל אגפי המתנ"ס 

מתחילת השנה. 
בין העונים נכון על כל השאלות יוגרלו פרסים יקרי ערך!!

כנסו לאתר המתנ"ס וענו על כל השאלות!! 
החידון ייסגר ביום ראשון, י"ב באדר א', 17.2.

בהצלחה!!

 250
ש"חש"ח

ב'חשמלית

ב'כלים שלובים'.

אז למה 
אתם 
מחכים

 500
ש"חש"ח

ב'שריגים'
 בת חן שריג.
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במימון ובפיקוח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים 
ובינוניים באמצעות מעוף ובשיתוף מועצה אזורית מטה 

בנימין מזמינים אתכם

12.2.19 | יום שלישי | 10:00
 מרכז המבקרים, יקב פסגות

כנס כלי הסיוע 
לשיווק בינלאומי

התכנסות וכיבוד קל  10:00
כלי הסיוע לייצוא  10:15 

שרה דיאמנט - מרכזת תכנית כסף  
חכם, מינהל סחר חוץ  

שער הכניסה לשווקים הגלובליים  11:00
אלי היומן - מנהל סניף מעוף אריאל  

B2B שימוש מעשי בכלי שיווק דיגיטלים בסחר בינלאומי  11:30
חיה )איימי( בן דור - יועצת עיסקית ומומחית לדיגיטל  

נשמח לראותכם!

למידע ובקשות בנוגע להסדרי נגישות ניתן לפנות
ariel@4.maof.co.il לטל. 076-8844899 או בדוא״ל

הכנס ללא עלות
אך נדרשת הרשמה מראש

לפרטים והרשמה:
מעוף אריאל

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

ג', בין השעות  מדריכה לחוג רחפנים בממ"ד בנות, בימי 

14:00-15:30, 12 מפגשים. התחלת עבודה מידית. לפרטים 

נוספים: אלעד - 052-6070666 | מיכל – 054-2296282.

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

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

ומפוארת בשכונה א'.  דירת קרקע מיוחדת  5 חדרים, 
אבישג, 0528-971489.

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

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

התפקיד כולל:
ביצוע וניהול – הפעלת ההצגה, הרכבתה 

במקום האירוע ופירוקה. תיאום עם הלקוח 
לפני ההצגה.

איסוף שחקנים במקומות שנקבעו מראש. 
פירוק והעמסת הציוד במחסן.

דרישות התפקיד:
יכולת נשיאת משקל 

של ציוד תאורה והגברה, 
בעל/ת רישיון משנת 

 2006
או בעל/ת רישיון ג' חובה!

לתיאטרון אספקלריא בירושלים 
דרוש/ה מנהל/ת במה

המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.   לפרטים: חגי, 02-3376417.

למשפחות כהן שרה ובן דניאל חיים ומיכל להולדת הנין 
/ נכד, בן לשובה ואהרן הורוביץ.

 ממשתתפים באבלו של חברנו דוד נזרי

 בפטירת אימו
 שמחה )מחה( נזרי ז"ל.

 הלווייה התקיימה ביום חמישי, ב' באדר א', בירושלים.
 יושב שבעה ברחוב השרך 4/1, מעלה אדומים.

זמני תפילות: 
מנחה - 20 דקות לפני השקיעה, שיעור וערבית.
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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.
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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

מעיל כחול בשכונת 'בן יהודה', 9972126. בצורה  מגביר  השד  סרטן  של  מוקדם  שגילוי  הוכח 

משמעותית את סיכויי הריפוי: בריאותכן בידכן.

ידי רופא כירורג מומחה אחת לשנה  חשוב להיבדק על 

)גם בהריון וגם בהנקה(.

בתאריך א' באדר ב' )8.3( ד"ר טל – כירורגית מומחית 

משערי צדק, תגיע לבית אל לבצע בדיקות שד לנשים.

יש לקבוע תור מראש.

צוות 'לאומית'.

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

 S 'סניקרס'  מסוג  בתוך שקית,  ילדה,  של  ספורט  נעלי 

בצבע תכלת בולט. משפחת עזרא: 9971136.

ככל  אבדה  וחצי.  כחודש  לפני  מעוצבת,  זהב  טבעת 

כביש  על  ראשית,  לשכונת  שבכניסה  בחנייה  הנראה 

הטבעת. הודיה, 0548-070852.

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

ללביא מערכות 
דרוש עובד 
בעל הבנה טכנית,

חרוץ ובעל יכולת עבודה 

עצמאית לעבודות שטח 

עדיפות לבעל רישיון ג' .

שכר הולם.

052-3670725
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באמת: מה הטעם בניצחון על הקרב?!

"תרגומי שאילה" כבר אמרנו? 

"ֵרעו",  את  או  חלק",  "לקחת  את  הבאנו  שעבר  בשבוע 

ָהַרע ממנו, שרק מתיימר להיות טוב ממנו...: "ליטול חלק", 

 to take הניב  מן  שִאילה  תרגומי  אלא  הם  שאין  והסברנו 

part, באנגלית. הסברנו שהעברית מעמידה לרשותנו מילה 
אחת, פשוטה: "להשתתף". יפה. אבל בואו בואו, תראו מה 

עוד עוללה לנו האנגלית:

כוונתם  ואין  דובריה,  אומרים   ,to win the war
אלא לנצח מישהו במלחמה. עכשיו קראו את המשפט 

שלהלן: "נדמה היה לי שאת הקרב הזה ניצחנו". מה?! את 

הקרב ניצחת? מי פה באמת נגד מי? ועל כן: "...בקרב הזה 

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

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

• מערכת האלפון אינה אחראית על תיקונים או על הגהות שיימסרו לאחר התאריך הנ"ל או בדרך שאינה מייל האלפון. 
• כמו כן, המערכת אינה אחראית על מודעות ופרסומים שיפורסמו באלפון שהאחראים עליהם לא ביצעו הגהה במהלך 

שבוע זה. האחריות להגהות על המודעות השונות ועל הפרסומים השונים הינה על בעליהם בלבד.
• לא יתאפשרו שינויי מיקומי מודעות ופרסומים בתוך האלפון. כמו כן, לא יתאפשרו שינויים בגדלי ובקיומי מודעות חדשות 

או קיימות, אלא בכפוף לשיקול דעת המערכת.
• המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ותיקונים לאחר התאריך הנ"ל, בכפוף לאילוצים השונים.

• גווני הצבעים בדפוס אינם בהכרח שווים לגוונים הנראים באתר או בחוברת הטיוטה שמוצגת במועצה. ט.ל.ח.

האלפון החדש של 
!בית אל מוכן

האלפון לשנים 2019-2020 מוכן והוא יחולק בתיבות דואר 
לקראת סוף החודש.

תושבים, בעלי עסקים ונותני שירותים - 
אתם מוזמנים לעבור על האלפון החדש באתר המועצה או במשרדי המועצה, אצל אילנה 

שלו, במהלך השבוע הקרוב בלבד בשעות פעילות המועצה ועד ליום חמישי, 14.2.19 
בשעה 12:00. 

תיקונים והגהות יש לשלוח למייל:  alphon2019.2020@gmail.com בלבד.
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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

חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296

בני ישראל תרמו למשכן את הכלים והתכשיטים האהובים 
אליהם ביותר, את הדבר שהיו קשורים אליו ביותר- הם 

תרמו מנבדת ליבם. 

אחד  לכל  קורא  הקב"ה  לה'?  משכן  היום  אבנה  איך 
תשוקת  את  לנדב  לו,  המיוחד  הדבר  את  לתת  מאיתנו 

הלב המיוחדת לו. 

בכישרונות  שנשתמש  כך  ידי  על  זה?  את  עושים  איך 
וביכולות שלנו כדי להשרות שכינה בינינו, בביתנו ובתוכנו. 

משנכנס אדר מרבין בשמחה, חודש שלם )והשנה יש לנו 
שניים כאלו...( שכל עניינו שמחה. 

משכן בונים רק עם שמחה. 

שקיבלנו  המתנות  כל  על  בנו,  שיש  הטוב  בכל  נתבונן 
מבורא עולם, נשמח בהן ונרתום אותם לתרום מהן לעם 

ישראל, לבניין בית המקדש השלישי. 

שבת שלום וחודש מלא שמחה

שרית אסולין. מאמנת אישית, 0544-200537

ְמַשֵׁכּן ַבֵּלּב

ולתת  ישראל מתבקשים להשתתף בהקמת המשכן  בני 
איזו  ְּתרּוָמה".  ִלי  ְוִיְקחו  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵּני  ֶאל  "ַדֵּּבר  תרומה 

תרומה להביא? 

אומר ה'פרי צדיק': "בודאי לא רצה הקב"ה בנדבת המשכן 
כדי לבנותו, רק בעיקר היה נדיבות לב, מה שנתנו בחשק 

ובאהבה, מזה נבנה המשכן - שישכון ה' בלב ישראל".

הקב"ה מבקש תרומה כזו שבאה רק מתוך נדיבות לב. 
להביא  חייבים  כולם  לא  לבו",  ידבנו  אשר  איש  "כל 
תרומה למשכן, רק מי שיש לו רצון מלא, זך, טהור ונקי. 
תישרה  בו  המקום  תרומה.  מבקשים  אלו,  מאנשים  רק 
השכינה, זהו מקום שכל מי שיבוא בשעריו יתעורר לבו 
הוא  לכן  יתברך,  להשם  סופיים  אין  וכיסופים  בגעגועים 
אמיתיים  ומרצונות  מושלמים  מחומרים  להבנות  חייב 

וטהורים.

תהליך ממוקד
ומצמיח,
בדרך

המיוחדת שלך
שרית אסולין  054-4200537  
אימון אישי ואימון לקראת חתונה 

  

איתך 
בדרך

שלך

מוזמנת ליצור
 לעצמך את החיים

            שאת רוצה!

לב המשפחה

  058-4282930
אופירה חנטייב

טיפול רגשי מקצועי 
לנשים , נערות וילדים 

קליניקה שער בנימין/ 
קליניקה ירושלים

דיסקרטיות מלאה מובטחת!

גמ״ח גז
הנהלה דתית - אנ״ש 

אספקת בלוני גז
ליישובי בנימין והסביבה

טכנאים מורשים 
מחירים טובים וזולים

שירות ואדיבות מעל הכל 
טלפון להזמנות:

 0527-219713
0549-796386 
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א. מכלי המשכן, ובו ספר תורה שכן.

ב. נתרמו בשביל שמן המשחה והקטורת.

ג. מקישוטי המנורה, המוזהבת והטהורה.

ד. בסירות המזבח פינו את ה___.

ה. תפקיד הפרוכת במשכן.

ו. בראשי העמודים היו____.

ז. מתרומת המשכן.

ח. רוחב חצר המשכן.

ט. כך נקרא זהב ללא תוספות אחרות.

י. החלק של הקרשים שנכנסו לאדנים קרוי__.

כ. פניהם איש אל אחיו.

ל. היה מונח על השולחן.

מ. מכלי השולחן.

נ. תרמו את אבני השוהם והמילואים.

חידון א' -ת' 
התשובה לכל שאלה מתחילה באות המופיעה בראש השורה.

ס. כנפי הכרובים היו ____.

ע. מספר יריעות המשכן.

פ. מקישוטי המנורה, המוזהבת והטהורה.

צ. בצד זה של המשכן היו עשרים קרשים.

ק. מכלי השולחן (2).

ר. המסך היה מעשה _____.

ש. כמה אדנים היו מתחת לכל קרש?

ת. על הקרשים להיות ____ מלמטה.

סודוקו
6 7 3 5

7 9 8 1
3 5 9 2

7 2 8
8 6 7 4 3 9

3 6 1
7 5 1 4

2 9 5 7
1 6 3 8

עזרו לילד להגיע למטריה.

חידה חשבונית
שבצו את כל המספרים מ1-8 בעיגולים ובכוכבים,

כך שהמספר בכל כוכב יהיה שווה לסכום המספרים 
בעיגולים הסמוכים לו. 

משנכנס אדר
מרבים משמחה
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