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כניסת שבת: 16:50ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 18:03

י“א באדר א‘ תשע“ט

פרשת תצוה

חינוך

השבוע הגיעו לביקור הנהלת אגף טיפול ילדים ונוער בסיכון 

של משרד החינוך ושל מחוז ירושלים בראשות חיים מויאל, 

אילן  וד"ר  שח"ר  אגף  מנהל  מוחא,  שלום  האגף,  מנהל 

שמש אילן-סגן מנהל האגף לפדגוגיה. המשלחת הגיעה על 

מנת להוקיר ולהכיר את הפעילות 

הילדים  עם  בבית-אל  הנעשית 

והנוער בסיכון. הצגנו בפניהם את 

בבתי  המתקיימים  ההעצמה  חוגי 

המועדוניות  פעילות  את  הספר, 

הטיפול  ואת  החמים  והבתים 

הצגנו  כן,  כמו  העולים.  בקהילת 

להם בהרחבה את הפעילות בנוגע 

את  וכן  )מניפ"ה(  הנושר  לנוער 

הפעילות המתקיימת במועדון הנח"ל. המשלחת התרשמה 

ונער/ה  ילד/ה  כל  כי  ומהגישה  הענפה  מהפעילות  מאוד 

לתפיסה  בהתאם  זאת  בבית-אל,  מקומם/ן  את  מוצאים 

שלנו כי יש לתת מענה לכלל בני הנוער. מדהים לראות כי 

מתוך כך בני הנוער חשים תחושת שייכות וניכר בהם הרצון 

להעניק בחזרה לקהילה בפרויקטים השונים. כמו כן, האגף 

כהמשך  בבית-אל,  לעולים  הסיוע  את  לאחרונה  תגבר 

במסגרות  מקום  ולתת  בעולים  להשקיע  שלנו  לגישה 

החינוכיות לפיתוח כישרונות ויכולות על מנת למקסם את 

ההצלחה בלימודים, להקנות לילדים והנוער כלים לרכישת 

מקצועות מובילים ולהעניק להם שוויון הזדמנויות.

חדשנות ויצירתיות בתחום הנוער

השבוע  שהתקיים  הדתי  הציבור  מוסדות  מנהלי  בכנס 

החדשנות  פרס  את  קיבלנו  מנהלים,  מאות  השתתפו  בו 

והיצירתיות בתחום הנוער. בני הנוער היקרים שלנו חדורי 

המועצה  בזכותם  לקהילה,  לתרום  ורצון  תחושת שליחות 

פרויקטים  מפעילים  והמתנ"ס 

רבים בתחום הנוער, כגון: גרעין 

פינה חמה  אלירז,  אולפן, מבצע 

הוענק  הפרס  ועוד.  לחיילים 

הפרויקטים  בשל  הן  בשל  לנו 

הרבים הללו בהם כל אחד יכול 

בשל  והן  מקומו,  את  למצוא 

של  המדהים  הפעולה  שיתוף 

את  שמקדישים  מניפ"ה  נערי 

שעות הפנאי שלהם לתרומה לילדים בעלי צרכים מיוחדים 

בפרויקט הנח"ל. יישר כח לנוער בית-אל! הפרס הזה הוא 

בזכותכם! בעז"ה נמשיך להשקיע בנוער הנפלא שלנו. 

שבת שלום!

שי אלון,

ראש המועצה.

קיבלנו את פרס החדשנות 
והיצירתיות בתחום הנוער 

בכנס מנהלי מוסדות 
הציבור הדתי

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 

 betelnik@bet-el.muni.il        פרסומים וחומרים יש לשלוח למייל המגזין:
 עד ליום ראשון,  כ“ו באדר א‘,

 3.3, בשעה 12:00.
              

מגזין בית - אל  גליון פורים!!
המגזין הקרוב יצא בע“ה לקראת שבת פרשת 'ויקרא'.

מגזין בית - אל  גליון פורים!!
המגזין הקרוב יצא בע“ה לקראת שבת פרשת 'ויקרא'.
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צור,  מינה  בבית   15:30 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 
שכונת דוד. 

 12:40 בשעה  השבת  יתקיים  א'  בשכונה  לנשים  שיעור 
בבית מילכה בן ארצי, רחוב ברקת 3.

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

נשמת  לעילוי  רווה  זיו  הרב  מאת  בשבת  לנשים  שיעור 
16:00. אמירת  ז"ל בבית משפחת ספרא בשעה  בשמת 

תהלים בשעה 15:50.

)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. 

פרסים  עם   13:55 בשעה  לילדים  תהלים  שבת  מידי   *
מיוחדים. לפרטים: 0522-286523. ברוכים הבאים!

 Rav Ron Ami (Rob) Meyers Will give the English
 Shabbat Shiur on “The Establishment of  Chag
 Purim” at the home of  Dena and Yonatan Udren,
  Yehoshafat Hamelech #2, Sh’chunat David, at 3:45.
Open to both men and women.

תושבים יקרים.
תפעוליים  רכב  בכלי  שימוש  תופעה של  ישנה  ביישובנו 

)בימבות(.
ורק  אך  מותרת  אלו  רכב  בכלי  הנסיעה  כי  לציין  חשוב 
באזור שטח תפעולי כגון מפעלים וכדומה, הנסיעה בבית 
כנגד  והאכיפה  חוק  פי  על  אסורה  אלו  רכב  בכלי  אל 

הנוהגים הינה מחמירה.
־לתשומת לבכם - בזמן הקרוב תיעשה הסברה בנושא ולא

חר מכן תתחיל אכיפה כנגד ציבור הנהגים בכלי רכב אלו.
שבת שלום!
דורון דהן, שוטר קהילתי.

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

3. מילוי מקום עו"ס משפחה- 50% משרה

4. מילוי מקום עו"ס התמכרויות נוער- 75% משרה

5. מילוי מקום עו"ס משפחות עולים- 50% משרה

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

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!

אז איך יוצאים מהמינוס?
אברהם לוי 

מלווה משפחות לפריצת
 דרך כלכלית.

 7 שנים - 100 משפחות!

050-4466337

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 

                   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:

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

מוסמך על ידי משרד התמ"ת, אלקטרה, טורנדו ותדיראן  

מאסטרומאסטרו

יצחק 054-6713996

מכירה והתקנת מזגנים
איתור ותיקון תקלות ומילוי גז

חשמלאי, 

טיפול בקצרים ובלוח חשמל

אינסטלציה, בוילרים וקולטים

מנעולן מורשה

מיזוג אוויר וחשמל 
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שבת שלום ומבורך 
דוד ניזרי, 

מנהל מחלקת דת.

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!

אבות 
ובנים 

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

תזכו למצוות

 

לומדים יקרים שימו 
 שינוי בזמן הלימוד:

באברהם אוהבי
במוצאי שבת בשעה 19:30-20:30

בהיכל גבריאל
במוצאי שבת בשעה 19:15-20:15

בתפארת שושנה

במוצאי שבת בשעה 19:00-20:00

כולם באים!! 

בע"ה ביום ג', י"ד אדר 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 ו20 ש"ח לאלו 
שלא שילמו מראש.

תהילים לילדים בבית הכנסת להתראות ופורים קטן שמח!
"תפארת שושנה"

כל שבת בשעה 12:30

פרסים והפתעות!!

תריסים 

צבע

אינסטלציה  חשמל 
דשא

סנטטי

פרגולות 

נח - שיפוצים ותחזוקה054-2330070

שטיחים מקיר לקיר
PVC-פרקט ו

עבודות אלומיניום
בניה קלה

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 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

עמותת ותיקי בנימין ובית אל שמחה לבשר

כי התחלנו את פרויקט קהילה תומכת 'דור הזהב' ביישוב בית אל.

למה כדאי לנו להצטרף?

• המנויים נהנים מלחצן מצוקה ושירות טלפוני של מוקד 24 

שעות ביממה, הכולל ייעוץ רפואי, ופינוי באמבולנס, משלוחי 

תרופות מבית המרקחת בשער בנימין למנויים..

• שירות תיקונים קלים וקצרי טווח בבתי המנויים על ידי איש 

טכני.

לבית  מגיעים  אשר  רפואי,  פדיקור  ספר/ית,  אישי:  טיפוח   •

המנוי במחירים נוחים.

• הנחות באירועי עמותת וותיקי בנימין ובית אל.

תודתנו נתונה למועצה ובמיוחד למנכ"לית שירה ליבמן אשר 

להוריד  פתרונות אשר אפשרו  במציאת  בידנו  וסייעה  תמכה 

עלויות למנויים.

כמה זה עולה לנו?

90 ₪ לבית אב.    20 ₪ לניצולי שואה.

ניתן לקבל הנחות לאחר מבחני הכנסה. 

עשר משפחות ראשונות זוכות לחודש חינם!

כל הקודם זוכה! 

הזדרזו להירשם אצל טלי יצחק, 0505-568800, 

רכזת דור הזהב עמותת ותיקי בנימין ובית אל.

והמחלקה לשירותים חברתיים

ותיקים בקהילה שלום לכולם,

הרצאה דוד בן גוריון

השבוע נשמע הרצאה מצוינת על דוד בן-גוריון - סיפורו 

של אחד האנשים המרתקים בתולדות העם היהודי. מתוך 

סדרה שהופקה בשיתוף המכון למורשת בן-גוריון.

עם יובל מלכי, מפיק פודקאסטים ומרצה להיסטוריה וטכנולוגיה.

יום ראשון י"ב באדר א', 17.2
בשעה 19:15 במועדון גיל הזהב.

הצגה 'געגּועיי לאתמול'

־'געגועי לאתמול' הוא מחזה רגיש ועדין, המגולל את סי

חשוכת  דמנטית  מחלה  של   בצלה  ובתה  אם  של  פורן 

־מרפא. זהו סיפור על מארג יחסים בין דורי פתלתל ומור

כב, הטומן בחובו אהבה וכאב. זהו סיפור על געגוע שלא 

מרפה המסופר דרך עיניה של הבת המתמודדת עם מה 

שאבד לבלי שוב.

תמונות של ילדות מאושרת לצד אם דומיננטית ויצירתית 

צפות ועולות לנגד עיניה של הבת המגיעה לביקור בבית 

האבות בו שוהה ִאמה, בשעה שזו שקועה בשינה עמוקה. 

זהו סיפור אישי ואינטימי הנוגע בקשת רגשות מצחוק ועד 

בכי ומכאב ועד למתיקות הזיכרון.

מחזה מאת דביר שרייבר • בימוי נטע רוטנר • מוסיקה 

בני שוורץ משחק  - פנינה פרנקל.

 יום ראשון, י"ט באדר א', 24.2 
בשעה 19:15 במועדון גיל הזהב.

שימו לב! ההצגה מיועדת לוותיקים ולציבור הרחב.

מחכות לכם, אילה וטילי.
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רפלקסולוגיה עבור:
כאבי גב ופרקים

כאבי ראש וסינוסיטס
בעיות עיכול

הפרעות שינה
הרגעה ושחרור מתח

זירוז לידה טבעי

תומכת לידה 
ורפלקסולוגית

אילונקה 052-7984434

שיפוצים
ותקוני בית כלליים
שמעון לוי  

0508-504774

איטום
סיוד וצבע

קשב וריכוז - 
פתרון באחריות

ללא תרופות
 להורדת הריטלין

אליהו 
 0522-286523
0585-000571

קליניקה לטיפול בשיטת ד"ר ליפו

 


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

לב המשפחה

  058-4282930
אופירה חנטייב

טיפול רגשי מקצועי 
לנשים , נערות וילדים 

קליניקה שער בנימין/ 
קליניקה ירושלים

דיסקרטיות מלאה מובטחת!

יש לכם שמחה?
מעוניינים בתמונות מגנט?

תמונות מגנט מקצועיות
אלחנן קליין 058-4223562
דוד קליין 058-4674155

תמונות מגנט

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 

הורים יקרים

ילדינו נולדו לעולם דיגיטלי.

בעידן שלנו לא מדברים על "אסור", "לא כדאי", "לא יעיל".

האינטרנט הוא כלי עוצמתי והשימוש בו הוא כלל עולמי ונפוץ 

– זו עובדה!

שאלתם פעם את עצמכם מי מנהל את האינטרנט?

לאינטרנט אין מנהל!

אין מי שקובע מה מותר ומה אסור, מה טוב ומה פחות טוב.

האחריות היא עלינו - ההורים!

שיח פתוח עם ילדיכם, בהתאמה לגילו, על הסכנות והעברות 

הקיימות ברשת הנו הכרחי וחובה במציאות של ימינו.

מיכל שרגא – מנהלת תחום מניעה.

לפרטים נוספים: 

.02-9700589
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עם שו"ת           
 ד"ר מייקל רוט,
מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח(

איך נדע באמת אם יש לילד הפרעת קשב?

לפעמים ילדים עדיין מתקשים גם אחרי קבלת סיוע במסגרת החינוך הרגיל. 

במקרים שהעזרה אינה מספיקה, ניתן לחשוב על מסגרת חינוך מיוחד כמו 

כיתה מקדמת, למשל. מסגרות חינוך מיוחד מיועדות לתלמידים עם לקויות 

מורכבות כמו לקויות במספר תחומים, או שילוב של ליקויי למידה ובעיות 

רגשיות. כדי לקבל זכאות לחינוך מיוחד, צריך לעבור ועדת השמה. ההורים 

מוזמנים להגיע לוועדה יחד עם הילד והמחנך ו/או יועצת בית הספר. בוועדה 

מתקיים דיון על התפקוד של הילד והמסגרת המתאימה לפרופיל שלו. הורים 

שאינם מסכימים עם החלטת הוועדה יכולים לערר.

בבגרויות.  התאמות  המקבלים  התלמידים  במספר  משמעותית  עלייה  ישנה  האחרונות  בשנים 

ההתאמות מחולקות -ל3 רמות: רמה א' כוללת הארכת זמן ובית הספר יכול לאשר ללא אבחון. 

רמה ב' כוללת הקראה והכתבה ורמה ג' כוללת מבחן מותאם ומבחן בעל פה. כדי לקבל התאמות 

בבית הספר  רכזת התאמות  ידי  על  התיק שנשלח  מחוזית.  ועדה  אישור של  חייב  ב'-ג'  ברמות 

כולל: אבחון פסיכו-דידקטי, מכתב בכתב ידו של התלמיד בו הוא מסביר את הבקשה, והוכחות על 

יעילות ההתאמה )מבחן רגיל ומבחן בעל פה, למשל(. מי זכאי להתאמות? מי שיש לו ידע התואם 

למבחני הבגרות, ואינו יכול להראות את הידע בגלל לקות. 

שנה  לעוד  זקוקים  בשנתון  צעירים  ילדים  לפעמים 

בדרך  המתקשים,  יותר  הגדולים  ילדים  לגבי  בגן. 

כלל הקשיים קשורים לבעיות אחרות ולא לבשלות. 

בשנתון  בוגרים  ילדים  ובחו"ל  בארץ  מחקרים  לפי 

עם  מתמודדים  עדיין  בגן  נוספת  שנה  שנשארו 

קשיים בהמשך. כלומר ההישארות לא פותרת להם 

מאוד  מומלץ  התלבטות  לכם  יש  אם  הבעיות.  את 

של  התפקוד  את  רואה  הגננת  הגננת.  עם  לדבר 

הילד במספר תחומים: רגשי, לימודי וחברתי. אחרי 

מתלבטים  אתם  עדיין  אם  הגננת,  עם  שדיברתם 

אפשר לפנות אלינו להתייעצות. 

אין היום בדיקה שיכולה לאבחן הפרעת קשב בוודאות של 
מאה אחוז. האבחנה ניתנה לפי סימנים או לפי סימפטומים 
שרואים בדרך כלל גם בבית וגם בבית הספר. הסימנים יכולים 
להיות חוסר שקט, אימפולסיביות, בעיות בהתארגנות, קושי 
לפי המצב שאתם מתארים,  היתר.  בין  להתמיד במשימות 
לא בטוח שלילד יש הפרעת קשב כיון שהייתי מצפה שתראו 
סימנים גם בבית. יכול להיות מספר סיבות למה בכיתה הוא 

אינו מרוכז. ניתן לפנות לשפ"ח ולבקש הערכת קשב.  יש לנו ילד בכיתה ג'. מכיתה א' יש לו קשיים והשנה הוא מקבל 
צריך  הוא  האם  לו.  קשה  עדיין  אבל  ובחשבון  בקריאה  עזרה 

כיתה קטנה? 

יש לנו ילדה בכיתה ט' והיא זקוקה להארכת זמן במבחנים. 
האם היא יכולה לקבל הקלות גם בבגרויות?

האם כדאי להשאיר ילד שנה נוספת בגן?

השבוע התארח במדור השו"ת ד"ר מייקל רוט, מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי במועצה. בשו"ת הבא )פרשת 'כי תשא'( תתארח במדור השו"ת אפרת רבינוביץ', עו"ס 
קהילה, בנושא 'גישור'. שאלות לאפרת ניתן לשלוח לדוא"ל: oskehila@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, י"ב באדר א', בשעה 9:00.

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.  

חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296
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תושבי בית אל היקרים! 

אתכם  זימנו  שעבר  בשבוע   - תשע"ט  העצמאות  יום 

לישיבה  הגיעו  ב"ה  העצמאות.  יום  לקראת  היגוי  לוועדת 

מספר בני נוער, וכן מספר תושבים.

שמחנו מאוד על הפורום שנוצר, גילינו נוער עם אש בעיניים 

והמון מוטיבציה.

כמובן  במאית  עם  יחד  התוכנית  בבניית  אנחנו מתקדמים 

בשיתוף מלא עם חברי הפורום שנוצר. במסגרת ההכנות 

לטקס אנו פונים אליכם התושבים בבקשה לשתף בסיפור 

המיוחד שלכם - מימי הנעורים. אם יש לכם סיפור מעניין, 

אם לקחתם חלק באירוע משמעותי בנערותכם (ולא משנה 

בעל  ערכי  האירוע  היה  ואם  היום)  את/ה  כמה  בן/בת 

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

משמעות חברתית/מדינית/ביטחונית/כלכלית/חינוכית. אנו דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס

מבקשים שתכנסו לאתר שלנו ותמלאו את הטופס המתאים 

ובהמשך אנחנו כבר ניצור קשר אתכם! לידיעתכם! תמיד 

אפשר להצטרף לפורום שלנו, לא מאוחר מידי. חשוב לנו 

מאוד השיתוף של הקהילה בכל התהליך! כמובן התוצאה 

בניית  מאמין שגם בתהליך  אני  אבל   – מאוד  לנו  חשובה 

האירוע נעלה מדרגה בנין הקהילה!

חידון מחצית – ישר כוח למאות המשתתפים בחידון שלנו! 

ביום ראשון בבוקר הסקר ייסגר, כך שיש לכם עוד הזדמנות 

תתקיים  הגדולה  ההגרלה  השאלות.  על  ולענות  להיכנס 

ביום שני ואנו נפרסם באתר שלנו את שמות הזוכים! 

שיהיה לכולם שבת שלום! 

יוסי קרסנטי, מנהל המתנ"ס. 

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

קהילה מטיילת

ילידת קרקוב, פולין. ניצולת מחנה הריכוז 

אושויץ-בירקנאו1944/45,  אלמנה, אם לשני ילדים, 
תושבת תל אביב.

"הרופא  של  במרפאה   ,10 בבלוק  באמת  שקרה  את 

מאושוויץ" - דוקטור יוזף מנגלה, שמרה במשך שנים בקשר 

של שתיקה. כשמניה מנסה לספר את הסוד לראשונה, מגדל 

הקלפים שבנתה במשך 70 שנה קורס ומטלטל את ההווה, 

מנסה  היא  עת  אותה  מלווים  מהעבר  רדיפה  כשתחושות 

להסביר מעשים שאין להם תשובות. בקרב האחרון על חייה 

היא מחליטה לספר לראשונה 

"גם אם לא תבינו, לכל הפחות שתדעו".

 
 

 

 

 "קום והתהלך בארץ...."
 הנכם מוזמנים

 'קהילה מטיילת בית אל'ערב ל
 ע"ש אורי רונד ע"ה

 

 6.3יום רביעי כ"ט אדר א' רוע יתקיים ביהא
 באולם תרבות

 בתכנית:
 

 התכנסות וארוחה  קלה  19:00
 דברי ברכה  19:45

 מצגת המשפחה
 :חזקי בצלאל  מפיהרצאה  -20:30

 הזדמנות או עימות ארכיאולוגיה, ך"תנ                       
 

 הכניסה חופשית

במסגרת שלישי בשלייקס 
קהילה מטיילת יוצאת 

לצפון הנגב
ביום ראשון, י"ט באדר א', 24.2

7:30 - יציאה מאולם הפיס.
    לטרון, יד מרדכי, נתיב העשרה, 

    קיבוץ עלומים, בארי ועוד.
17:00 - נסיעה הביתה.

פרטים מלאים באתר המתנ"ס. 
עלות: 120 ₪.

הטיול יתקיים בהרשמה של 40 
מטיילים לפחות!

ביטולים עד לתאריך 19.2. 

פרטים והרשמה במתנ"ס: 
02-9706600
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חוגים חוגים 

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

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

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.

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"
היכונו היכונו ליריד התחפושות תשע"ט!

נשים יקרות

יש עדיין אפשרות להירשם 

לחוגי מחול מודרני וזומבה 

בימי ראשון בחדר תנועה של המתנ"ס.

מחול מודרני: 19:30.

זומבה: 20:30.

מדריכה: אסתר סולטן 

 0546-235281

שבת שלום!
רותי פרץ, רכזת החוגים במתנ"ס.

היריד יתקיים אי"ה בימים שני ושלישי כ"ז, כ"ח באדר א'.
יום שני כ"ז באדר א' בוקר 9:00-13:30.

אחר הצהריים 16:00-19:00.
יום שלישי כ"ח באדר א' אחר הצהריים 16:00-19:00.

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!!

750 ש"ח ב'חשמלית'

500 ש"ח ב'שריגים' - בת חן שריג

250 ש"ח ב'כלים שלובים'

אז למה אתם מחכים??

ניצנים בחופשות 
ומחלקת חינוך

שמחים לבשר לכם
 על פתיחת 

  "בית ספר של החגים" 
פסח תשע"ט
לילדי הגנים 
וכיתות א'-ג'

הקייטנה תתקיים במשך 5 ימים בגנים ובבתי הספר
ו'-י"ב בניסן 11-17.4. חוץ מיום שישי.

גנים בין השעות 7:30-13:00.
בית ספר בין השעות 8:00-13:00.

הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.
עלות - 30 ₪ בלבד!

אין החזר כספי
 על ביטול הרשמה.

ההרשמה חובה! עד תאריך ג' באדר ב' (10.3).

שמחים להודות לבנות כיתה ז' אריאל בנות ולמדריכות שלהן 

על העזרה באריזת התחפושות. 

שבת שלום ומבורך, צוות המתנדבות
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נוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

נח“לנח“ל
אנחלWים אהובים וכתומים!

כרגיל... הקרוואן בקצה שכונת בן יהודה ממשיך להזרים כתום לרחובות, 
ואנחנו מתרגשים בטירוףףף לקראת 

שבת נח"ל כי תישא בבית חורון!! 
מקווים שיהיה כיףף, אפילו דוידי יהיה שם. ואת/ה?

אז מה היה לנו השבוע בזולה הנחלWית?
שבת עם הבוגרים המתוקים שלנו שעשו לנו המון שמח עם הצגה מדהימה ומצחיקה..:)

יום שלישי כתום כרגיל בנח"ל שלנו היה כיףףף וטעים :):)
אז שיהיה לנו המשך שבוע מקסים ומלא בחיוכים!

ועכשיו-- זהה את הנחלWי!!
-חולה על כלבים בקטע אחר.

-כשהוא נמצא כולם מעלים חיוך עצוםם.
-המדריכ/ה שלו נצר לנחלWים וותיקים יותר.

-הוא/היא גר/ה בבית אל א'.
---בפינת הד"ש השבועי- ד"ש לדידי מהטסט. בלי עין הרע.

אז תעשו מלאמלא חיים!! ואל תשכחו לחייךךך
אוהבים-הרכזים - איתן דידי, רבקה וגם רינה.

בני עקיבאבני עקיבא

סניף בית אל היפות:)
יהיה  מהצוות  גדול  חלק  בעז"ה  השבת 
זאת  בכל  ב"ה  אך  התנועה  של  בסמינריון 

יתקיים הסניף כרגיל...
שבט מעוז האלופות התחילו לעבוד במרץ על 
 iעליכ סומכים  נשמות!!  בהצלחה  ההכתרה... 

שיהיה נדייר!!
עדיין  חברות  שילמה  שלא  למי  ממליצות 

לעשות את זה בהקדם האפשרי:)
לו"ז לשבת:

20:45 - פעולת חב"ב.
14:30 – מבזק.
15:00 – מפקד.

בציפייה לבניין אריאל ושבת שלום!! צוות 
תשע"ט ורעות.

אריאל בניםאריאל בנים

אריאל בנותאריאל בנות

סניף בית אל, מה המצב?
פעולות- התחלנו שבוע שעבר חודשי נושא, בנושאים שונים 

בכל השבטים, אז קדימה, עקבו! 
הגענו  הסניף,  לכל  הכבוד  כל  נווה!  זכו שבט   - צווארים  חם 
למספר שיא בתשלומי החברות- אחרונים שעדיין לא שילמו 

אז יאללה אל תישארו מאחור. 
שימו לב להפתעה הבאה:

יתארחו  תשא  כי  פרשת  הבאה  בשבת  בעז"ה  אירוח-  שבת 
אצלנו שתי סניפים, הולכת להיות שבת מדהימה בסימן 'עם 

ישראל' (פרטים ישלחו על ידי המדריכים בימים הקרובים).
לו"ז לשבת:

21:00 - פעולת חב"ב.
15:00 - מפקד 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 

סניף בית אל היקר,
אצל  התעדכנו  מיוחדת.  במתכונת  הסניף)  פני  (שיפור  שפ"ה  יום  בסניף  יתקיים  הבא  בשבוע 

המדריכים מה עליכם להביא.
שימו לב! במסגרת מבצע הסופר 90, לכבוד חגיגות ה-90 של בנ"ע החליטה התנועה לאפשר לכל 
בחירת  את  לפתוח  החלטתי  אני  שלו.  הסניף  ייחודיות  את  שתאפיין  אחת  תמונה  לבחור  סניף 

התמונה שתייצג את הסניף שלנו - לכם:
חניכים, מדריכים, חב"ב והורים!

מזה בעצם אומר?
בשלב הראשון תשלחו לי תמונות עד יום חמישי הבא- ט"ז באדר א', 

21.2. בשבוע שאחריו נציב בסניף את תערוכת התמונות וקלפי. וכל אחד ממכם יוכל לבוא ולבחור 
את הקלף המתאים ביותר לדעתו.

תהיו מקוריים ויצירתיים!
לו"ז לשבת:

20:50 - פעולת חב"ב.
15:50 - לימוד מדריכים.

16:10 – מפקד.

שבת שלום!
 

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.
 

תתחדשו!

נוער צעיר האלופייייים!

מה קורהההה כוכבים צעירים, חודש אדר א' בעיצומו 

ומרגישים את החשמל של השמחה באוויר.

השבוע היה לנו פעולה מרתקת וחלומית איזה כיף אתכם!! 

יאללה נוער בית אל עף קדימה...
אוהב אתכם! דוד.
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אחרי שירות לאומי/שירות צבאי לעבודה  דרושים עובדים 
במשמרות ביילוו, 24/6. לפרטים: יניב, 0504-922522.

שעות  א'-ה'.  בימים  בתחנה  להמבורגר  עובדים  דרושים 
העבודה 12:30-22:30. שכר גבוה ותנאים טובים למתאימים. 

יניב, 050-492-2522.

מוכרות  דרושות  בנימין  שער  סניף  שטראוס  בבזאר 
למשמרות בוקר/ערב. שעות: 9-15 ומ-15-21. לפרטים: 

0549-347325. עבודה מיידית!

דירה 3 חדרים חדשה עם מרפסת גדולה, 02-9972745.

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

4 חדרים חדשה, 0523-115442. 

4 חדרים יפיפייה, מיקום מעולה! 799,000 ש"ח בלבד! 
כל הקודם זוכה! 0528-971489.

10.5 חדרים במרכז היישוב, מטופחת ומונגשת. 0545-644581.

ואופציה  להשכרה  יחידה  עם  וייחודית  ענקית  וילה 
ליחידה נוספת. גינה מושקעת. מיקום שקט במרכז בית-

אל, 0525-666278. 

משתתפים בצערו של חברנו דב נכטילר
בפטירת אימו חוה נכטילר ז"ל

הלוויה התקיימה ביום ראשון, ה' באדר א'.
יושב שבעה בבית אל: ביום שישי ובמוצאי שבת, 

בביתו רחוב דרור 9.
זמני תפילות: שחרית - 8:00 מנחה גדולה - 13:30.

משתתפים בצערה של חברתנו מוריה שלום
בפטירת אימה אודט כמיסה ז"ל.

הלוויה התקיימה ביום שישי ג' באדר א'
יושבת שבעה: ברחוב גד 53 עפרה.

משתתפים בצערה של חברתנו לאה פניאל
בפטירת אחיה אריה זאב חזן ז"ל

הלוויה התקיימה ביום רביעי, א' באדר א'. 

בת  הנכדה,  להולדת  ואפרת  שמעון  מזרחי  למשפחת 
לאוריה ואוריאל.

כבלים להתנעה,   נורות לרכב,   שלטי נהג חדש,      
פח לרכב ועוד! אפוד זוהר,    ערכות פיוזים,    

על יד תחנת הדלק בכניסה ליישוב 
פתוח 24/6 

אביזרי רכב ביילו
 yellow בית אל

חדש!!!
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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(.

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

משערי צדק, תגיע לבית אל לבצע בדיקות שד לנשים.

יש לקבוע תור מראש. ביום חמישי, ט"ז באדר )21.2( הרוקח 

בחופש. יש להתעדכן בשעות ההחלפה טרם ההגעה.

בברכת בריאות איתנה, צוות 'לאומית'.

 RST דרוש עובד לחברת
בעפרה דרוש חשמלאי במשרה 

מלאה לעבודה בתחום טכנאות 

לבריכות שחיה.

דרישות: 

ללא עבר פלילי.

רישיון חשמלאי. רישיון נהיגה בתוקף. 

טל. 02-9709998

פסח מתקרב וכמו כל שנה )זו השנה ה-17 ( יריד 'מתחדשים 
לחג בחינם' יוצא לדרך.

בלבד  מצויין  במצב  ונערות  נשים  בגדי  להניח  מוזמנות  אתן 
בפתח ביתי.

ניתן למסור נעלים אקססוריז ומטפחות נקיים ושראויים ללבוש.
כ-200 נשים מהישוב באות ביום היריד ומתחדשות בחינם. 

עקבו אחרי הפרסומים היריד יתקיים בביתי לקראת פסח.
נא למסור רק פרטי נשים ונערות!

רווית אלקובי, 0587-628067, דרך החלוצים 35.

עיצוב אירועים    משלוחי פרחים
 סדנאות שזירה     זרי כלה

משלוחי פרחים בבנימין

054-6713850

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

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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עיקרי או טפל?
זה"  בתוך  "זה  להציבם  בחר  שהכותב  משפטים  פגשתי  שוב 

במקום "זה ליד זה", והדבר היה לזרה בעיניי.
המשפטים  בדימוי  מלווה  היה  הנימוק  לכם,  זכור  אם  בעבר, 
התיקון  את  לנמק  ננסה  והיום  במגירה,  המסודרים  לחפצים 

בדרך שונה מעט:
"עוזי סידר לו עבודה, שבמסגרתה הוא מתפרנס בכבוד". 

ביחס  טפל,  משפט  "ש"  ה  שאחרי  המשפט  את  כינו  בעבר 

למשפט העיקרי. 
ובכן: אם המידע במשפט המשובץ הוא חשוב, למה 

להוריד אותו בדרגה? חברו אותו בעזרת "הבורג הקטן" -
ו, והמשפט השני יקבל את המעמד הראוי לו:

"עוזי סידר לו עבודה, ובמסגרתה הוא מתפרנס בכבוד". 
לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.
 שבת שלום לכולם! 

        learab@zahav.net.il ,'לאה רבינוביץ 

להציל את החיים של אמא שלי!
אמי אחות שכולה, ללא אחים, אחיות או הורים.

 חולת כליות מזה 6 שנים וכיום מצבה
הדרדר לתפקוד של %4 בלבד לשתי 

הכליות יחד.
אני מחפשת תורם כליה בעבורה כדי 

להציל את חייה.
כל סוג דם יכול להיות תורם כליה

 אנא עזרו לי!!!
danitlevi85@walla.com | 0544449670 | 0506912651:דנית


