
0507-171201
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עמותת להיבנות מחדש

ניתן לתרום בביט, בכ. אשראי, בהוראת קבע ובהעברה בנקאית:

בנק 11 )דיסקונט(, סניף 109, מס חשבון 168744920 
לפקודת להיבנות מחדש

ליצירת קשר 
ולסיוע באמצעות תרומות והתנדבות:

02-9703333 , 058-4703335

שיפוץ 
הבית

ריהוט 
וציוד

ליווי יעוץ 
והכוונה 

למשפחות קשות יום

וש
הני

ם
ובי
יצ
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בנק 11 )דיסקונט(, סניף 109, מס חשבון 168744920 
לפקודת להיבנות מחדש

ליצירת קשר 
ולסיוע באמצעות תרומות והתנדבות:
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שיפוץ 
הבית

ריהוט 
וציוד

ליווי יעוץ 
והכוונה 

למשפחות קשות יום
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ם
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אלפון
עסקים

   אוכל ומסעדנות

 מזון

אחי יעקב סופר חברתי, 
משלוחים חינם בקנייה מעל ל-300 ש"ח

02-56066868
www.ayaakoc.co.il

yellow 02-9975550בית אל 24/6יילו

מאפיית הרבי - מגוון רחב של חלות, לחמניות, קוגל, עוגות, 
עוגיות, קרקרים, מאפינס, דונאטס ועוד מוצרים איכותיים 

וללא חומרים משמרים! פתוחים כל יום 8:00-17:00

אזור התעשייה ב', 
ליד הבריכה

02-9973631
0556-601541

0555-573405מחסן המזון אזור תעשייה ב', ליד הבריכה

סופר זול בית אל הכי קרוב - הכי זול. 
משלוחים חינם בקנייה מעל 120 ש"ח. 

סופר מותאם לצרכי התושב: שלישי ורביעי ימי שוק 
ירקות ופירות, חמישי שוק עופות טריים. בנוסף - מכירות 

סיטונאיות אחת לכמה זמן.

02-9973166בילו 4, בית אל
פקס: 02-9975795

 מסעדות

אזור התעשייה בורגר מאנץ' בשר חלק למהדרין, משלוחים בחינם
2395*שכונה ב'

המקום - food truck הנחה לחיילים, משלוחים חינם. סוף 
0585-895395טיילת שדרות לוז, סמוך לנקודת המשטרה
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הסופר החבר˙י ‡חי יע˜ב מ‚יע ע„ ‡לייכם!

www.ayaakov.co.il | 02-56066868

תושבי בית אל, מפסיקים לשלם יותר!

משלוח חינם בקנייה מעל 300 ש"ח

‡˙ם ˜ונים בזול ונהנים, ובכסף ˘‡נחנו מרוויחים מה˜ניה ˘לכם-
‡נחנו מכינים סלי מזון לנˆרכים!

זה סופר חבר˙י!

נ˜ו„ה טובה
○ ‰בי˙ ˘ל ‰בי˙‡לני˜ים ○

וש
הני

ם
ובי
יצ

מעל 50 & 
 058-6030901 

ר‡˘ון ע„ חמי˘י
13:00-23:00

מול ‰מ˘טר‰

להזמנו˙

˘עו˙ פ˙יחה

מי˜ום

תוספת: רוזה / פטריותתוספת: רוזה / פטריות

בי˙ ˜פהעס˜יו˙

˜פה ומ‡פה חומוס

˘ו˜ו + מ˜ופל˙
˘ו˜ו / 

˜פה - ‚לי„ה

˘˜˘ו˜ה

˜רפ ˆרפ˙י 

סלט

 ˆ'יפס

וופל בל‚י

מלוו‡ח

הום פרייז

חלון היל„ים

בר„

תוספת: ביצה / בצל / פטריות / סביחתוספת: ביצה / בצל / פטריות / סביח

תוספת: גלידה / מקופלתתוספת: גלידה / מקופלת

פופ˜ורן

פיˆה ובר„

פסטה
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סטו„יו ל‡מניו˙, עסיס רימונים

˙ ו ‚ ו ז  /  ˙ ו ˆ ו ב ˜  /  ˙ ו ר ע נ  / ם י ˘ נ

מוזמנים ליˆור בכיף וברו‚ע › מ˜רמ‰ › ר˜מ‰ יˆיר˙י˙ › פסיפס › ˆיור › 

עיסו˙ נייר › ˙מונו˙ ‡ויר‰ › פיסול בר˘˙ › ˘לובי ‰לחמ˙ ב„ים › ˆבע ו˙בליט

בסטו„יו ˘לנו ˙˜בלי ליווי ‡י˘י ו‰˙‡מ‰ לטכני˜‰ ‰מ„ויי˜˙ עבורך. 

מחכה לכן בשמחה, רבקה עסיס 054-2026808.

מיי פיצה פיצות, פסטות, סלטים, מלאווחים, לחם שום, 
0524-587261צ'יפס

מסעדת מזרחי מסעדה בשרית. אזור התעשייה שכונה ב', 
מעל לבריכה

רפאל מזרחי
דודו

0545-539074
0545-298549

נקודה טובה אוכל, מסעדה, משלוחים עד 19:45. פתוח עד 
23:000586-030901

פיצה גולן פיצרייה, מסעדה, בית קפה. פסטות, פיצות, 
0503-206664גולן גרשוןסלטים, לחם שום, טוסטים, צ'יפס, ברד, שתייה קרה

02-9972992

0532-747158דניאל דוידיאןפיצה שלומקה מול הבריכה
02-9973478

 קונדיטוריה

רקל קונדיטוריה עוגות מעוצבות, פטיסרי, מאפים 
0587-873458רקל עמרצרפתיים, הדפסה על דף סוכר. מהדרין

 קייטרינג

0528-209931אילנית קארוקייטרינג 'טוב להודות' ביתי, טרי ואיכותי! המלצות בשפע!

0587-873458רקל עמרקייטרינג חלבי - פרווה לכל אירוע. מנות אחרונות. מהדרין 

קייטרינג מזרחי ואוכל מוכן בשישי תפריט עשיר ומגוון, כל 
סוגי האירועים. אזור התעשייה שכונה ב', מעל הבריכה

רפאל מזרחי
דודו

0545-539074
0545-298549

   אומנות

חוגי ויטראז' לילדים, גברים ונשים. הזמנת מתנות בעיצוב 
0537-565861עופר הדאישי: בתי מזוזות, שעוני קיר, תמונות לסלון ועוד

עסיס רימונים סטודיו לאומנות בבית-אל לנשים, לזוגות, 
לקבוצות וכו'. פסיפס, ציור אקריליק, שמן, תמונות אוירה, 

עיסות נייר, רקמה יצירתית, פיסול ברשת
0542-026808רבקה עסיס
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פיצה גולן
פיˆרייה מסע„ה בי˙ ˜פה

פסטו˙ פיˆו˙ סלטים לחם ˘ום טוסטים ˆ'יפס
בר„ ˘˙ייה ˜רה

02-9972992 | 0503-206664    
הזמנות דרך האתר: 

https://order.bitetech.co.il/#/315/home

לי„ הכלבוטיב, ‡יזור ˙ע˘ייה ˘כונה ‡' 
משלוחים חינם בבית אל | כ˘ר למה„רין 

פתוח כל יום: 11:30-23:30 
מוˆ"˘: חˆי ˘עה ‡חרי ˘ב˙ ע„ 23:30.

וש
הני

ם
ובי
יצ

עופר הד 053-7565861

חוגי ויטראז' 
לילדים, גברים 

ונשים.

הזמנת מתנות 
בעיצוב אישי: 
בתי מזוזות, שעוני קיר, 

תמונות לסלון ועוד.

 forever ˙ל חבר˘
הי„ועה ב‡יכו˙ה. 

משווקת 
מוצרי בריאות 

וקוסמטיקה טבעית 
 forever ˙ל חבר˘
הי„ועה ב‡יכו˙ה. 

להתייעצות והזמנות: 
יעל הד.

חוגי פסיפס לילדים | סדנאות לקבוצות וארועים:

053-7565861 

בניה ˜‡רו
˙י˜ון מכ˘ירי ח˘מל

פלטה, מיחם ˘ב˙, טוסטר, מבר‚ה, 
˙נורי חימום, מפזרי חום, 

רמ˜ולים מכל הסו‚ים, ר„יו „יס˜, 
בלנ„ר ועו„.

~ מחירים זולים, תושב בית אל ~

0543-355508

וש
הני

ם
ובי
יצ
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052-8109192 אפרת ברנשטיין | 

אימון אישי (coaching) � הנחיית קבוצות והשתלמויות � קורסים להכשרת מאמנות

בס"ד

לאן את מאחלת 
לעצמך להגיע 

בעוד שנה מהיום?

0586-675081יעל אנקיןמתנות אומנותיות מעץ חוגים וסדנאות

סטודיו יוצרות בית-אל פסיפס וקרמיקה: חוגים, סדנאות 
0525-666220תקווה קסטיאלומכירת יצירות

0549-700788אסנת נכטילרקרמיקה, מוזאיקה וזכוכית. מכירה וסדנאות
02-9971227

   אימון אישי

02-9973341אפרת בן פורתאבחון, אימון אישי וזוגי בשיטת 'התדר'
0547-944583

אברהם לוי - אימון להגדלת הכנסות למשפחות, עצמאיים, 
עסקים ולאנשים שמרגישים שמגיע להם להביא יותר כסף 

הביתה, כאן בבית אל. ניסיון רב.
0504-466337אברהם לוי

0506-558225רחי לויאימון אישי ולימודי לנשים, לתלמידים ולהורים

0527-710994יוני כהןאימון להתפתחות אישית והשגת יעדים בגישה יהודית

ברנשטיין אפרת אימון אישי. הנחיית קבוצות והשתלמויות. 
0528-109192אפרת ברנשטייןקורסים להכשרת מאמנות

ברנשטיין שמואל אימון אישי, אימון לחתונה והדרכת 
0528-109193שמואל ברנשטייןמאמנים

גלבי - לעלות על הגל מנתחת התנהגות ברוח הC.B.T אימון 
 .ADHD וטיפול אישי וקבוצתי - מתמחה בילדים ונוער עם

קבוצות העצמה חברתיות
0528-468268בת ציון גיאת

דליה פלסר מאמנת אישית ומטפלת באמצעות דמיון נובע. 
תחומי הטיפול: רווקות מאוחרת, זוגיות, הורות למתבגרים, 

יחסי כלה-חמות
0507-410141דליה פלסר

0547-585179ליאורה ניסים'חיים מכווני מתנה' ייעוץ לנשים ולנערות

מאמנת אישית מאסטר N.L.P לנשים, בדגש על לקראת 
0525-774996נורית שירה ישראליזוגיות וזוגיות בשיטת 'להיות אישה'

מאמנת נשים להרגיש ולחיות את העוצמה שלהן. מנחת 
0544-200537שרית אסוליןסדנאות משולבות קלפים ובהתאמה אישית
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‡ברהם לוי
למ˘פחו˙ | עˆמ‡יים | עס˜ים | 

ול‡נ˘ים ˘מר‚י˘ים ˘מ‚יע להם 
להבי‡ יו˙ר כסף הבי˙ה

נסיון
רב

050-4466337

וש
הני

ם
ובי
יצ

כאן 
בבית אל

ה‡ו˘ר בזו‚יו˙ ב„רך ˘לך

 הדוור הבא שלך 
לזוגיות מכילה ואוהבת

נורית שירה ישראלי, מאמנת מומחית לקראת 
זוגיות ולזוגיות חכמה בגישות 'להיות אישה', 
'לשחק את השינוי' ועוד... שהעלו אלפי זוגות 
על דרך המלך, תוביל אותך להיות הגירסה 
בחכמת  ולבנות  עצמך,  של  ביותר  הטובה 

סוד הנשים את ביתך.

בס"„

נורית שירה. בית אל: 052-577-4996

'חיים מכווני מתנה'
ייעוץ לנשים ונערות

ליאורה ניסים: 054-7585179
ייעוı חינוכי M.A, ˙˜˘ור˙ מ˜רב˙

בואי למצוא את הכוחות 
שבך, כ„י לה˙מו„„ 

עם ‡˙‚רי החיים. ‡ו˘ר 
ו˙חו˘˙ סיפו˜ מ‚יעים 

מבפנים ול‡ ˙לויים 
ב‚ורמים חיˆוניים.

לכן בעבודה שלי, 
‡ני נעזר˙ ב˘יטו˙ 

פ˘וטו˙ ויעילו˙
לה˘‚˙ רו‚ע, ח˘יבה 
חיובי˙ ופ˙רון בעיו˙.

כל זה כ„י ל‡פ˘ר לך,

וש
הני

ם
ובי
יצ

לחיות חיים שמחים ומלאי משמעות!

מוזמנת לחוות תהליך מחדש, 
משמח ומעורר התפעלות 

מן העוצמות שבך 

דליה פלסר
מאמנת אישית
050-7410141

שיחה 
ראשונה 

חינם!

להלחין מחדש
מנגינתאת

החיים!

שרית אסולין
פ˘וט להיו˙ במיטבי

ס„נ‡ו˙ העˆמה חוויי˙יו˙ ומ˜וריו˙ 
ב˘ילוב ˜לפי מו„עו˙ 

ס„נ‡ו˙ העˆמה במ‚וון נו˘‡ים
ס„נ‡ו˙ מו˙‡מו˙ ‡י˘י˙: 

  לווע„י עוב„ים, ˆוו˙י מורים, 
  ‡ירועים מ˘פח˙יים ועו„ 

להזמנו˙: 
sulin11@gmail.com | 054-4200537
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‡זוה"˙ ב' בי˙ ‡ל (מול הבריכה)
ב˙-חן ˘רי‚

058-5811442
WWW.BSARIG.COM

˘עו˙ פ˙יחה:
‡'-ה'  10:00-14:00 | 17:00-22:00

ו'  9:00-13:00
21:00-23:00  ıמוˆ"˘ ˜י
מוˆ"˘ חורף  19:00-21:00

   ביגוד והנעלה

02-9973904כלבו טיבכלבו טיב הלבשה לכל המשפחה לאירועים וליום-יום
0527-710586

02-6258112קינג ג'ורג' 1, ירושליםמעין שטוב כותנות, פיז'מות והלבשה אישית

שריגים הלבשה אישית לנשים, מבחר ענק של כיסויי ראש
02-5811443הלבשה לנערות ולנשים, מחלקת אירועים לילדות ולנערות

 הנעלה

0523-359768יורם אוהב ציוןיורם נעליים מכירת נעליים

02-9973904כלבו טיבכלבו טיב נעלי ספורט, שבת, סנדלים ובלנסטון
0527-710586

 מצעים

02-9973904כלבו טיבכלבו טיב כלי מיטה ומגבות
0527-710586

0502-274258בוצרמצעי ורדינון וכותון אבניו מכירה מתמדת במחירי מפעל
www.shopland.co.il/botser

 תפירה

0527-265291אריאל לאוןמעצב אופנה שמלות בהתאמה אישית ותיקוני תפירה

0543-355509אורלי קארותיקוני תפירה מכל הסוגים
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˙‚ים מו ˙כם עם מבחר ˘ל  לבי ע  י מ‚

0523-359768

y o r a m s h o e s . c o . i l

יורם
ם י י ל ע נ  ˙ ר י כ מ

וש
הני

ם
ובי
יצ

ˆוו˙ מעין ˘טוב, ˜ינ‚ ‚'ור‚' 1
עומ„ לר˘ו˙ך עם הניסיון, 

ה‡יכו˙, המבחר והמ˜ˆועיו˙ 
לה˙‡מה מו˘למ˙ ול˜נייה מ˘˙למ˙!

כו˙נו˙, פי‚'מו˙, 
ב‚„ ים 

והלב˘ה ‡י˘י˙

02-6258112
‡'-ה': 9:30-20:30 | ו' 9:30-13:30

וש
הני

ם
ובי
יצ
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 כל הדירות גדולות ומרווחותכל הדירות גדולות ומרווחות
 דירות גן, דופלקסים ומגוון דירות 5 חדרים

 נופים ירוקים בסביבה
 צירי גישה קלים פנימה והחוצה מן השכונה

החלהחל1,405,0001,405,000  ₪₪
מ-מ- הצטרפו ל-300 המשפחות 

בשכונה החדשה
של אבני דרך בבית אל

007777--22331199884411

הבחירה של המשפחותהבחירה של המשפחות......

   בנייה ושיפוצים

החלפת רשתות, תיקון רהיטים, עבודות נגרות, תיקונים 
0548-425215משה יעקב לויכלליים. מכירת בימבה מעץ וקליעה למטרה לכל המשפחה

0545-998470

0508-504774שמעון לויעבודות פנים וחוץ ריצוף, אינסטלציה וקולטי שמש

בנייה פרויקטים קבלן מקצועי ואמין. כל עבודות השיפוצים 
במחירים אטרקטיביים

יוסף
ישראל

0502-076178 
0507-171201

 אדריכלות

0508-754681אבי לביא )לוי(אבי לביא )לוי( אדריכלות תכנון אדריכלי והיתרי בנייה

0506-659031מורדרור בן הרושמורדרור בן הרוש אדריכלות ועיצוב פנים
1mordror@gmail.com

02-9971162דב אלקובירדיוס הנדסה תכנון ורישוי
0584-628067

 איטום

0508-504774שמעון לויאיטום גגות דולפים ואיתור נזילות

 אינסטלציה

0508-504774שמעון לויאינסטלציה סיוד וצבע, איתור נזילות ושיפוצים

ארנון צים אינסטלציה, חשמל, דודי שמש, הסקה ואחזקה 
0526-398122ארנון ציםביתית

מאסטרו בוילרים, קולטים, מערכות הסקה וכל מערכת 
0546-713996יצחק ויס-גמזוהאינסטלציה
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מ˘ה יע˜ב לוי
0545-998470 | 0548-425215

החלפ˙ 
ר˘˙ו˙

˙י˜ון 
רהיטים

עבו„ו˙ 
נ‚רו˙

˙י˜ונים 
כללים

מכיר˙ בימבה מעı ו˜ליעה 
למטרה לכל המ˘פחה

וש
הני

ם
ובי
יצ

שיפוצים

שמעון לוי 050-8504774

□ עבודות פנים וחוץ

□ איטום, צבע, אינסטלציה

□ תיקוני בית, קולטי שמש

□ שירות ייעוץ ותכנון אדריכלי

050-8754681
avilavi11@gmail.com
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עוד חידושים מבית

מחלקת
תכנון

office@radius-eng.netwww.radius-eng.net 02-9971162

תכנון אדריכלי היתר בניה

תוכנית
קונסטרוקציה

ייעוץ הנדסי

מחלקת
בדק בית

תכנון מבנים
עד מפתח

 הנדסה

עסיס הנדסה - פיקוח, ליווי, ליקויי בניה, אומדני ביצוע, 
0542-563557ניסים עסיסחישובי כמויות

Nisimasis22@gmail.com

02-9971162דב אלקובירדיוס הנדסה תכנון וייעוץ הנדסי
0584-628067

 צבע

0508-504774שמעון לויסיוד וצבע עבודות שפכטל ואינסטלציה

   בריאות הגוף והנפש

02-6764910רחל בן-צבימורה למדיטציה טרנסנדנטלית בבית-אל )לנשים בלבד(

 טיפול טבעי

אופירה קליניקה רפלקסולוגיה ועיסוי רפואי לנשים / טיפול 
0584-282930אופירה חנטייברגשי. מטפלת מוסמכת ובעלת נסיון

ברכה צבי - ליווי וטיפול הוליסטי הילינג יהודי, ארומתרפיה, 
0546-655796ברכה צביעיסוי וטיפול באמצעות תת המודע 

0504-822233גילי ישראליגילי ישראלי מומחה בכיר לרפואה סינית ואנרגטית
gilad.acuisraeli@gmail.com

0522-687647תמי ספראטיפול בפרחי באך להתמודדות עם מצבים רגשיים שונים

טיפול משלב מותאם עיסוי הוליסטי-שוודי, ארומתרפיה 
)שמנים ארומתיים(, הילינג )ביו-אנרגיה(, ורפלקסולוגיה 

בכיר. בוגר מכללת 'שלם'. 
מחירים נוחים. אפשרות להגעה לבית הלקוח

0584-417664שי צבירי
02-9973174

מגע הקסם - היגיינה נשית מחומרים טבעיים ויונים 
0525-774996נורית שירה ישראלישליליים ורפידות הנקה
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ברכה ˆביברכה ˆבי
ליווי וטיפול הוליסטי

 הילינ‚ יהו„י
 ‡רומ˙רפיה

 עיסוי
 טיפול ב‡מˆעו˙ ˙˙ המו„ע 

054-6655796054-6655796

וש
הני

ם
ובי
יצ

איטום סיוד וצבע

שמעון לוי 050-8504774

שיפוצים 
ותקוני בית כלליים

מנעולן מור˘ה
פריˆה מ˜ˆועי˙ לבי˙, לרכב ולעס˜

˘ירו˙י
פריˆ‰

פריˆ‰ 
לרכב

ˆילינ„רים 
ומנעולים

‰˙˜נ‰ 
וטיפול 

בכל סו‚י 
‰„ל˙ו˙

יˆח˜  054-6713996

 כשלרפואה המדעית נגמרות 
התשובות, ולכם הכאב רק מתגבר

שעומד  מומחה  ישראלי.  גילי 
ששינו  מטופלים  אלפי  מאחורי 
לכאב  סוף  ועשו  חייהם  את 
ולסבל המיותר, באמצעות אבחון 
ריפוי  ותהליכי  מוניטין  רב  מדויק 

מדוייקים ובלעדיים.

חייגו עכשיו: 050-482-2233
gilad.acuisraeli@gmail.com :מייל

כאבים - חרדות - דלקות - אקזמות - מעיים - מיגרנות, ועוד

 זה הזמן 
 לפתור את הבעיה מהשורש 
בטיפול סיני ואנרגטי שהציל אלפים מסבל.
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סניפים: עפרה - בית אל | קריית ארבע  
אלון מורה  | גוש טלמון  | מבוא חורון | לשם | בני דקלים

רכבים ממוגנים | נהגים צעירים

בית הדפוס 29  (מתחת אושר עד) | ירושלים, טל 02-6513833   

קניה ומכירה

הרכב שלך בידים טובות   

מכירת רכבים  
יעוץ | מימון 

אחריות 

סניפים : 
בית אל | עפרה | אלון מורה  

קריית ארבע | מבוא חורון | לשם 
ומערב השומרון | בני דקלים  

שעות גמישות  
רכבים ממוגנים

מכונאות | פחחות וצבע  
תנאי הסדר 
לכל חברות 
הביטוח |  
רכב חלופי

 מיידי

השכרת רכב שרותי מוסך

חדש!
מחלקת זגגות לתיקוני נזקי 

זריקות אבנים (מס רכוש)

הסדרים עם חברות 

פלסטיניות 

נהגים צעירים וחדשיםבהנהלת משה יהושע
זמינות מיידית, שעות גמישות

מגוון רכבים חסכוניים
משפחתיים וממוגנים

*4521
סניפים: בית אל-עפרה I אלון מורה I נווה יעקב I גוש עציון

 קריית ארבע I גוש טלמון נריה I מבוא חורון I נוף איילון ושעלבים

0546-375389מזור וידמןמזור מן הטבע - רפואה נטורופתית לילדים ונוער
02-9971925

מטפלת בארומותרפיה והילינג להרגעת סטרס, לעידוד 
0507-445482מיכל לנדויהריפוי הטיבעי

0587-800565ישראל ברוכיעיסוי ורפלקסולוגיה נרות הופי, לגברים ולילדים

צפורה קולט מטפלת בתרפיות הוליסטיות וחיוביות. 
0523-618218ציפורה קולטהתקשרי!

ריפוי לגוף ולנפש דיקור סיני גניקולוגי, עיסוי גוף שמנים 
אתרים, עיסוי רחם. הטיפולים לנשים בלבד. מטפלת 

מוסמכת ממכללת רידמן
0584-816566אליה פנחסוב

0545-708274חיה שרה בן איתןרפלקסולוגית בכירה מטפלת במגוון כאבים לנשים ולילדים

 יוגה

0525-646937מוריה ריסקיןיוגה לנשים שיעורים פרטיים ובקבוצות

 מוצרי בריאות

משווקת מוצרי בריאות וקוסמטיקה טבעית של חברת 
forever הידועה באיכותה. להתייעצות והזמנות. 

כמו כן: חוגי פסיפס לילדים. סדנאות לקבוצות וארועים
0537-565861יעל הד

 מרפאות שיניים

02-9978568ד"ר דוד ילוןמרפאת שיניים

02-6445434ד"ר בשמת אלגבישרופאת שיניים למבוגרים וילדים
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מרפ‡˙ ˘יניים

רחוב חלמי˘ 6, כניסה ב'

„"ר ב˘מ˙ ‡ל‚בי˘
רופ‡˙ ˘יניים מבו‚רים ויל„ים 

(‚יל‡י 8-18: בהסכם עם כללי˙) 
.02-6445434

„"ר „ו„ ילון
מומחה ברפו‡˙ ˘יניים ˆיבורי˙ 

¬ ˘ינני˙: יעל הנ‚סינ‚ ¬ 
.02-9978568

וש
הני

ם
ובי
יצ ישראל ברוכי

עיסוי ורפלקסולוגיה
טיפול בכאבים שונים, שחרור מתחים, הרפייה

עיסוי הוליסטי 
� רפלקסולוגיה לגברים ולילדים 

� נרות הופי

טיפול מסור 
ואחראי

"כי אני ה' רופאך"

לקביעת תור לטיפול: 
058-7800565

וש
הני

ם
ובי
יצ
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  02-9975550      שמאלה בכיכר הכניסה ליישוב

תחנת הדלק בית אל
מבˆעים כל ימי ˘לי˘י

מבˆעי ערב בימים ‡'-ה' בין 17:00-22:00

חדש! סולר מוזל 

  לתשלום במזומן

 פסיכולוגיה

עובדת סוציאלית קלינית-פסיכותרפיה. מקבלת הפניות 
ממשרד הביטחון והביטוח הלאומי. קליניקה - בירושלים 

ובבית אל
0587-643333ד"ר בלהה בכרך

Bilha.bachrach@mail.huji.ac.il

0528-332306דורית שילוחפסיכולוגית טיפול, ייעוץ, הדרכה, סדנאות

   גז, דלק וסולר

0549-796386גמ"ח גז הגז של בנימין והשומרון
0527-219713

0527-363739מאיר איזנמןמאיר איזנמן כל העבודות במערכות גז, כיריים ומחממי מים

0545-710698נועם רפאלינועם אנרגיה עפרה אספקת נפט וסולר לחימום
noamref1@gmail.com

1-599-504-505סופרגז יהודה ושומרון הזמנת מיכלים ודליפות

02-9975550תחנת הדלק 'פז' בית אל 24/6

   גינון

0505-204635משה יבלוביץמשתלת בית-אל צמחי בית וגן, עצי פרי, דשנים

0547-973422משה שקלנובסקירב-שנתי גינון ואדריכלות נוף. תכנון, עיצוב, הקמת גינות

   גני ילדים ומשפחתונים

גן כמו בבית לגילאי 2-3. 25 שנות ניסיון, צוות מקצועי 
0525-665170ירדנה ברכץומסור
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רב-˘נ˙ירב-˘נ˙י
‚ינון ו‡„ריכלו˙ נוף

˙כנון � עיˆוב � ה˜מ˙ ‚ינו˙

מ˘ה ˘˜לנובס˜ימ˘ה ˘˜לנובס˜י
054-7973422054-7973422

www.ravshnati.co.il
Shmoshe7@gmail.com

וש
הני

ם
ובי
יצ

מאיר איזנמן
ז ג י  ת ו ר ש

טכנאי גז מוסמך - רמה 2

ביצוע כל העבודות במערכות גז	 
התקנות לבתים חדשים	 
הוספת נקודות ושינויים במערכות קיימות	 
התקנת מחמם מים מיידי מופעל בגז	 
תיקון יונקרסים וכיריים	 

טל: 052-7363739

טל: 02-9973008 | נייד: 050-5204635
פקס: 02-9978661 

משה יבלוביץ

צמחי בית וצמחי גן
עצי פרי וגפנים

אדניות ועציצים
צנרת ואביזרי השקיה

דשנים וטוף
אספקה והתקנה דשא סנטטי

בית אל
ד.נ. מזרח בנימין 9063100

משתלת בית אל 
בס“ד

פסיכולו‚יה חיובי˙ 
מˆמיחה
יעוı | טיפול

ה„רכ˙ הורים ומטפלים | ס„נ‡ו˙

„ורי˙ ˘ילוח-פסיכולו‚י˙
Shil77@neto.net.il | 052-8332306

וש
הני

ם
ובי
יצ
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