
מ˘‰ ‰סעו˙
054-6713731

רכב מרווח (ע„ 16 מ˜ומו˙)

˘ירו˙ ‡„יב

˙ו˘ב בי˙ ‡ל

0545-479296רזי זוקובסקיגן רזי - לגילאי שנתיים

משפחתון אורה כהן 
0525-033394אורה כהןלתינוקות עד לגיל שנה, מרכז שכונה א'

   הובלות

גב ההר מובילים אריזה, הובלה, אחסנה, אספקת כל חומרי 
0526-071171מאיר ספראהאריזה, נגרות

   הסעות

0546-713731משה כהןהסעות משה עד 16 מקומות

   טיפוח ויופי

0525-736249רותם איזנמןאגם היופי - מגוון טיפולי יופי וקוסמטיקה רפואית

0545-684919ירושה ריימכון יופי ירושה ריי קוסמטיקאית מאפרת וספרית

תהילה פדיקור רפואי, 
0549-300480תהילהלק ג'ל. שירות אדיב ומקצועי, כאן בבית אל!

 איפור

0507-445482מיכל לנדוימאפרת מנוסה ומומחית לכל הגילים ומדריכת איפור אישי

0546-748632חן סבתומאפרת מקצועית איפור ב'אייר בראש', עיצוב שיער

 קוסמטיקה

0525-736249רותם איזנמןאגם היופי - מגוון טיפולי יופי וקוסמטיקה רפואית

אליה לוי קוסמטיקה מתקדמת. מתן פתרונות טיפוליים 
0502-922662אליה לוילמצבי עור שונים
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elia_cosmetics050-2922662אליה לוי קוסמטיקה  רחוב דיקלה 4, בית אל / רחוב חיים בג'איו 8 ירושלים

טיפולי פנים ב˘ילוב 
טכנולו‚יו˙ מ˙˜„מו˙

› אנטי אייג'ינג לעור בוגר
› אנטי אייג'ינג לעור צעיר

› טיפולי מיצוק ושיפור טקסטורה
› טיפולי הבהרת פיגמנטציה

› טיפול באקנה
› טיפול בצלקות פוסט אקנה

טיפולי פנים 
˜ל‡סיים

ה˙‡מ˙ ˙כ˘ירים 
לטיפול בי˙י

‡יפור ועיˆוב ˘יער 
לכלו˙ ו‡ירועים

‡בחון העור 
ıוייעו

הסר˙ ˘יער 
בטכנולו‚יה מ˙˜„מ˙

חן סבתו
איפור ועיצוב שיער

חן, 0546-748632

Chen Sabato
Make-up artist & Hair stylist

כלות

איפור ערב

הפקות

וש
הני

ם
ובי
יצ

איפורי במה 
וצילומים

‡ליהו בן „ו„, 054-2330080
˙חזו˜ה בי˙י˙˙חזו˜ה בי˙י˙

מחל˜˙ ח˘מל:
˙י˜ון בעיו˙ עומס ו˜ˆרים. ה˙˜נ˙ ‡ביזרי ח˘מל ו˘י˜ום מערכו˙.

˘רו˙ ‡„יב, מ˜ˆועי ויחס ‡י˘י
 WhatsApp-ו ב‡ sms ˙לכל ˘ירו˙ ‡פ˘ר ל˘לוח  הו„ע

ו‡חזור ‡ליכם בה˜„ם ה‡פ˘רי.

˙הילה

כ‡ן בבי˙ ‡ל!

054-9300480 
‡פ˘ר ל˘לוח הו„ע˙ ט˜סט ‡ו ווטס‡פ

˘ירו˙ ‡„יב ומ˜ˆועיל˜ ‚'לפ„י˜ור רפו‡י
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˘עו˙ פ˙יחה:
‡'-ה': 16:00-19:00

בב˜רים: ב˙י‡ום מר‡˘
ו': 11:00-13:00

בית אל

בית אל

„רך ˘בע˙ המינים בי˙ ‡ל (לי„ הכיכר)
hasb.co.il | shuriel@zahav.net.il | 02-9972808

ח˘מלי˙ בי˙ ‡ל
הבי˙ ˘לכם למוˆרי ח˘מל

   טכנאים

אבי כהן טכנאי מכשירי חשמל ביתיים תיקוני מכונות 
0523-830881אבי כהןכביסה, תנורי אפייה, מקררים, מקפיאים, מייבשים ועוד

תיקון מכשירי חשמל קטנים ביתיים: תנורי חימום, פלטות, 
0543-355508בניה קארומיחם, רדיו דיסק ועוד

 חשמל

אבי כהן חשמלאי, תיקוני חשמל החלפת שקעים, תיקוני 
0523-830881אבי כהןקצרים, שעוני שבת, החלפת מפסקים בלוח חשמל

אליהו בן דוד תחזוקה ביתית. מחלקת חשמל: תיקון בעיות 
0542-330080אליהו בן דודעומס וקצרים. התקנת אביזרי חשמל ושיקום מערכות

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

דוד אלון הנדסאי חשמל ומיזוג אוויר. ביצוע כל עבודות 
0547-949370דוד אלוןהחשמל, כולל טסטים לחברת החשמל והגדלות חיבור

davidiglesiasalon@gmail.com

02-9973348דודו הלרדודו הלר חשמלאי מוסמך
0506-733730

0506-433727שלום כהןחשמל צוף - חשמלאי מוסמך. נסיון 40 שנה

חשמלית בית אל הבית שלכם למוצרי חשמל! 
שעות פתיחה: א'-ה' 16:00-19:00, בבקרים בתיאום מראש. 

ו' 11:00-13:00. דרך שבעת המינים בית אל, ליד הכיכר
אוריאל שטרן

02-9972808
shuriel@zahav.net.il

hasb.co.il

מאסטרו חשמלאי מוסמך, טיפול בקצרים, אביזרים ועומס 
0546-713996יצחק ויס-גמזובלוח החשמל

0524-631163יניב הרושתיקון כל מוצרי החשמל תושב האזור

 מיזוג אויר

א. דביר נ. צונץ חשמל ומיזוג אויר, משאבות חום לחימום 
רדיאטורים ולחימום תת רצפתי

אבי דביר
נפתלי צונץ

0548-108235
0548-108236
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חשמל 
בית אל

תיקוני חשמל ופיקוח על עבודות חשמל
והעברת טסט לחברת חשמל

דודו הלר
חשמלאי מוסמך
050-6733730

dudu0506733730@gmail.com

וש
הני

ם
ובי
יצ

 מיזו‚ ‡ויר- ‰˙˜נ‰/ מכיר‰/ ˘ירו˙ 
 מ˜רר  מכונ˙ כביס‰  מייב˘ כביס‰ 

 ˙נור ‡פיי‰  מ„יח כלים  ח˘מל- ב„˜ בי˙

יניב, 052-4631163
˙ו˘ב ‰‡יזור

טכנ‡י ˘ירו˙
למוˆרי ˆריכ‰ בי˙יים

שירות שירות 
אדיב, אמין אדיב, אמין 

עי!! עיומקצו ומקצו

וש
הני

ם
ובי
יצ

ıביר - נ. ˆונ„ .‡

ח˘מל ומיזו‚ ‡ויר

‡בי „ביר, 0548108235
054-8108236 ,ıנפ˙לי ˆונ

מכירה וה˙˜נ˙ מ˘‡בו˙ חום 
לחימום ר„י‡טורים ולחימום ˙˙ רˆפ˙י

מכירה ו˘ירו˙ 
לכל סו‚י המז‚נים

וש
הני

ם
ובי
יצ

57אלפון בית אל � תשפ"ב - תשפ"ג, 2021 - 2023

ם
קי

ס
ע



ריך לע˘ו˙  רˆו ל„ע˙ מה̂  ‡ם̇ 
כ„י ˘העס˜ ˘לכם יˆליח

בעל/ת עסק?

ם י ˜ ס ע י  ל ע ב ל ל  כ ה

הניוש עיצוביםיצוביםהניוש
הכל לבעלי עס˜ים

מה עושים
מה ח˘וב ל„ע˙ כ˘פו˙חים עס˜, ממה להיזהר ועל מה ח˘וב לה˜פי„

איך עושים
‡יפה מוˆ‡ים בעלי מ˜ˆוע, וב‡ילו „ברים ע„יף לפנו˙ למי˘הו 

חיˆוני ול‡ לע˘ו˙ בעˆמנו

עם מי מתייעצים
ייעוı וליווי כולל, י˘ ‡יפה ל˘‡ול כל ˘‡לה ˘מ˙עורר˙

הניה 058-6644229

דוד אלון הנדסאי חשמל ומיזוג אוויר. שירות ותיקון כל סוגי 
0547-949370דוד אלוןהמזגנים

davidiglesiasalon@gmail.com

מאסטרו טכנאי מוסמך, התקנות, מכירות, תיקונים ומילוי 
0546-713996יצחק ויס-גמזוגז בכל מערכות המיזוג

0524-631163יניב הרושמיזוג אויר מכירה, התקנה ושירות. תושב האזור

0505-612567רפי בן ישררפי בן ישר מיזוג אויר וחשמל

   ייעוץ

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

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

0556-655861נעמי שאערנעמי שאער הדרכת כלות ברוגע, שלווה, מקצועיות ובהירות

0586-878044ראובן האסראובן האס - יועץ לרפואת הנפש, בוגר מכללת 'אילמה'

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

 ביטוחים

0506-204286יצחק שילוחביטוח וייעוץ מותאם אישית! בריאות, סיעוד, דירות ועוד

אלפון בית אל � תשפ"ב - תשפ"ג, 2021 - 2023 58

ם
קי

ס
ע



"הוא לא פנוי ללמידה"           

     "לא מצליח להשתלב חברתית" 

          "היא מתלוננת שמציקים לה 

בביה"ס"

ב"‚לבי" – נעלה על ‚ל ההˆלחה 
נלמ„ לפ˙ח ˘פה ˘מ‡פ˘ר˙ וויסו˙ ר‚˘י, חיזו˜ 

הבטחון העˆמי, ˘ינוי מח˘בו˙ וה˙נה‚ו˙

מוזמנים ליˆור ˜˘ר:

ב˙ ˆיון ‚י‡˙
052-8468268

בי˙ ‡ל

כ‡ן נ˙חיל ‡˙ ה˘ינוי!

M.A בחינוך 
מיוח„

מ‡מנ˙ יל„ים 
ונוער עם 

ADHD

ניסיון רב 
בחינוך וה„רכה

מטפל˙ 
חבר˙י˙ 
מוסמכ˙ 

"˙עˆומו˙"

מנ˙ח˙ 
ה˙נה‚ו˙ ברוח 

CBTה

מנח˙
 NLP

ומיינ„פולנס

מ˙ח˙נ˙? 
ב˘עה טובה!!!

‡˙ עומ„˙ ל˜ר‡˙ בניי˙ ˜˘ר ˜רוב הכי מ˘מעו˙י לחייך.
ח˘וב מ‡ו„ ˘˙˘˜יעי בעˆמך בה„רכה טובה ו˙בני בסיס 

‡י˙ן ל˜˘ר ˘לכם.

בה„רכה ˙˜בלי:
◆ כלים לבניי˙ זו‚יו˙ ‡י˙נה.

◆ ליווי ומענה ˙ומך ומכיל לכל מה ˘ח˘וב לך 
   ב˙˜ופה ˘לפני הח˙ונה ול‡חריה לפי בחיר˙ך.

◆ ה„רכה ברורה ומפורט˙ בˆניעו˙ ופ˙יחו˙ כ‡ח˙ 
   כך ˘˙חזרי הבי˙ה ב˙חו˘˙ רו‚ע ˘מחה וביטחון.

נעמי ˘‡ער
מ„ריכ˙ כלו˙ מוסמכ˙ 

(ממכון פוע"ה) 

0556655861
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בהנהלת 
יששכר לויים 

פסגות

כל עבודות הדפוס

שירות עד בית 
הלקוח!

דפוס 
הלויים 

נייד: 054-6813926 | טל: 02-9975576 
hallevim@gmail.com :מייל

02-9973523טוביה ויקטורביטוחים סוכן ביטוח ומשווק פנסיוני והשקעות

 הדרכת הנקה

0556-664947רות לוירות לוי מדריכת הנקה מוסמכת

 ייעוץ זוגי

0525-673035חיים טבסקיחיים טבסקי מטפל נרטיבי מוסמך, ייעוץ אישי וזוגי

טובי זאבי הדרכת הורים, אימון אישי, ייעוץ זוגי וליווי 
0524-665931טובי זאבילקראת זוגיות

0508-744957שלמה לחיאנייועץ זוגי ומטפל ריגשי, מנחה סדנאות להעצמת הזוגיות
shlomoll909@gmail.com

0522-687647תמי ספראייעוץ זוגי, הדרכה הורית, העצמה נשית

 עריכת דין

אסנת שרון עורך דין ונוטריון - מקרקעין | צוואות וירושות | 
0524-590412אסנת שרוןייפוי כח מתמשך

0509-627435מרים זקבךמרים זקבך עורכת דין ומגשרת 

0546-812352שמעון טדגיעורך דין ומגשר

0506-873339אביתר אלבזעורך דין ומגשר מוסמך

02-6240808אהוד ילינקעורך דין ונוטריון תושב בית-אל

02-9972991מרים גולדפישרעורכת דין וטוענת רבנית
0523-115442

 פיננסים

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

הביתה, כאן בבית אל. ניסיון רב.
0504-466337אברהם לוי
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› לפ˙רון בעיו˙ 
ו˜ונפלי˜טים

› ליˆיר˙ ‡וירה 
מ˘פח˙י˙ נעימה

› ל˘מירה על ‡יכו˙ 
חיים ורווחה נפ˘י˙

˙מי ספר‡
052-2687647

יועˆ˙ זו‚יו˙ ומ˘פחה מוסמכ˙
למעלה מ 20 ˘נו˙ נסיון

עוב„˙ ב˘יט˙ הורו˙ מעˆימה ו˙˜˘ור˙ מ˜רב˙
מ˘לב˙ כלים מ˙חום ה‚י˘ור

י˘ לכם ˜˘יים 
ב˙˜˘ור˙ 

הורי˙, זו‚י˙ 
‡ו מ˘פח˙י˙? 
 ıרוˆים לה˙ייע

ול˘פר?

‡ני פה כ„י 
ל˙˙ לכם כלים 
י˘ומיים ל˘יפור 
מערכו˙ יחסים 
ב˙וך המ˘פחה:

וש
הני

ם
ובי
יצ

052-4590412

אסנת שרון 
עורכת דין ונוטריון

מ˜ר˜עין
 ˆוו‡ו˙ וירו˘ו˙ 
ייפוי כח מ˙מ˘ך

וש
הני

ם
ובי
יצ

רות לוי
מדריכת הנקה מוסמכת

055-666-4947

וש
הני

ם
ובי
יצ

מוזמנת בשמחה לפרטים ולכל שאלה:

הכנה להנקה לפני לידה
הנקה בימים ראשונים וגם אחרי

שאיבות וחזרה לעבודה
גמילה מהנקה, ועוד...

חיים טבס˜י
מטפל נרטיבי מוסמך

ייעוı ‡י˘י וזו‚י
Chaim Tabasky 

Certified Narrative Therapist
Individual and couple counselling

0525-673035

"לחיו˙ ‡˙ הסיפור
מח„˘"

"To live the story
anew"

וש
הני

ם
ובי
יצ
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‡נין חומרי בניין

 מחסני כ˙ר   חומרי בניי‰   חומרי 
‡ינסטלˆי‰   כלבו לבי˙   כלי בי˙   ח„ פעמי 

  מבˆעים עבו„ו˙ ˘יפוˆים   ועו„.

' ב ל  ‡  ˙ י ב  , ‰ כ י ר ב ‰ ל  ו מ  |  0 2 - 9 9 7 3 4 7 8  : ˙ ו נ ח

02-9973523טוביה ויקטורייעוץ מס והנהלת חשבונות

   כללי

0542-626650איתן לביאאיתן לביא מסגרייה

0532-747158דניאל דוידיאןאנין שיווק כלבו לבניין, מול הבריכה
02-9973478

דושה שער בנימין - צעצועים, ציוד משרדי, יצירה, אומנות, 
סידקית, צמר, מתנות ואופניים

0584-940067
02-9400675

dushasb@gmail.com

www.digdog.co.ilדיג דוג המרכז לחיות בשער בנימין
02-5662620

02-9709077הכל לבית מרכז מסחרי שער בנימין

חן המעיין בע"מ - ייצור שיווק והפצה מוצרי טואלטיקה 
חן המעייןבית אל

02-9971073
0544-538985

yo101@Bezeqint.net

חשמלית בית אל הבית שלכם למוצרי חשמל! 
שעות פתיחה: א'-ה' 16:00-19:00, בבקרים בתיאום מראש. 

ו' 11:00-13:00. 
דרך שבעת המינים בית אל, ליד הכיכר

אוריאל שטרן
02-9972808

shuriel@zahav.net.il
hasb.co.il

0505-524710אהרן קסטיאללבנדר חומרי יצירה ומוזיקה, סוללות לשעונים, כבלים

0528-971389ארנון אל-גדמקום טוב בלב - סיעוד. מטפלים ישראלים בלבד

רינה - ניהול משרד מרחוק שירותי מזכירות / עוזרת אישית
0508-573049רינה פנחסובהתנהלות מול לקוחות וספקים | סידור וארגון בירוקרטיה 

0544-424697אברהם כהןפיתוחי חותם כלי כסף וצורפות

 אופניים

0542-154223מוטי גרומןגרומן אופניים מכירה, תיקון, אביזרים

אלפון בית אל � תשפ"ב - תשפ"ג, 2021 - 2023 62

ם
קי

ס
ע



‡ופניים 
לכל ‰‚יל‡ים

˙י˜ונים 
ברמ‰ ‚בו‰‰

מוטי, 054-2154223
̆ | רח' י‰ו„‰ ‰מכבי 24, למט‰ ב˙י‡ום מר‡

˘ירו˙ ‡„יב 
ומ˜ˆועי

30 ˘נו˙ 
ניסיון

ˆיו„ 
נלוו‰

וש
הני

ם
ובי
יצ

‚.מ.ח ‚ז‚.מ.ח ‚ז
‚ז � מהירו˙ � ח˘יבו˙

סוכנו˙ ל‡ספ˜˙ מיכלי ‚ז וביˆוע עבו„ו˙ ‚ז

ה‚ז ˘ל 
 Ôבנימי

Ôוה˘ומרו

הנהלה 
„˙י˙ ‡נ"˘

לפרטים: 052-7219713 | 054-9796386

‡ספ˜ה מיי„י˙ סוכן מור˘ה
˙וך 24 ˘עו˙

טכנ‡ים 
מוסמכים

מ˙חייבים 
ל˘ירו˙ ולמחיר 

הטוב ביו˙ר!

וש
הני

ם
ובי
יצ
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זאב ליבסקינד | סת"ם מטייל

 סופר סת"ם ומורה דרך מוסמך
(תו תקן בכל הארץ)

”סתם מטייל“זאב ליבסקינד
.

050-7244046
להזמנות

zevi6666@gmail.com :פלאפון: 0507244046 | מייל

תפילין, 
מזוזות 
ומגילות

סדנת סת"ם 
לקראת בר מצווה

מתאים לבתי ספר 
וגם למשפחות

טיולים /
סיורים מותאמים אישית
בר/בת מצווה, אירועים 

משפחתיים ועוד

 חד פעמי

02-5793266כלים שלובים חד פעמי, כלי בית וציוד משרדי

 מדריכי טיולים

זאב ליבסקינדסת"ם מטייל מורה דרך

02-9973412
0507-244046

zevi6666@gmail.com
stametayel.co.il

 מנעולן

0546-713996יצחק ויס-גמזומאסטרו מנעולן מורשה, פריצת דלתות פלדלת ורכבים

 משקפיים

0526-203369תהילה קורןבית האופטיקה
02-9978321

 נגרייה

0547-249685יוסי כהןנגריית עטרת כל סוגי הרהיטים ומטבחים

0503-241239בנימין ריינגריית ריי בהנהלה מקצועית, כל סוגי העבודות

 ציוד משרדי

לבנדר צילומי מסמכים, פקס, חותמות וציוד משרדי, 
0505-524710אהרן קסטיאללמינציה וכריכה

 רהיטים

0555-693613שער בנימיןרהיטי בוצ'י הבית שלך לעיצוב
02-9976624
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מבחר עצום
כשמגוון ואיכות נפגשים

ב�“ד

ציוד
טק�טילמשרדי אביזרי

נוי יצירה כלי
כתיבה

חד
פעמי

כלי
בית

שעות פתיחה: א-ה 16:00-20:00 | שישי 08:30-13:30 | משכנות בית אל מול שער אוהד | 02-5793266

של כלי בית וכלים חד פעמיים

של כלי בית וכלים חד פעמייםבמחירים מעולים

במחירים מעולים

מבחר עצוםמבחר עצוםמבחר עצום
של כלי בית וכלים חד פעמיים

של כלי בית וכלים חד פעמייםבמחירים מעולים

במחירים מעולים

כל סו‚י הרהיטים:כל סו‚י הרהיטים:
מטבחים, ח„רי ˘ינה, ח„רי יל„ים, מיטו˙, 

ספריו˙ ועו„.

0547-2486850547-248685 כהן יוסי כהן יוסי 
‡יזור ˙ע˘ייה ב' | לי„ ההמבור‚ר

בס"„

נ‚ריי˙ עטר˙נ‚ריי˙ עטר˙
יוסי כהן בהנהל˙ 

נ‚ריי˙ רהיטים בבי˙ ‡לנ‚ריי˙ רהיטים בבי˙ ‡ל

וש
הני

ם
ובי
יצ

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
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מכירה, תיקון, ושדרוג 
מחשבים ומדפסות

מתחייבים למחירים הזולים ביותר!

שירות אמין � מקצועי � אדיב

דוד רחמן, תושב בית אל
a0535543639@gmail.com @  053-5543639 

ה!
תנ
 מ

32
g י

ונק
בקניית זוג טונרים, דיסק

לר
לו
וס

ם 
די
ניי

בים 
החלפת מסכים למחש

שן
 ע
אי
גל
ה ו

בטח
התקנת מצלמות א

נו!
נח
פלאפונים זה א

וח
לק
 ה

בית
איסוף והחזרה עד 

בדקו אותנו

   לימודים

0506-558225רחי לויהוראה וקריאה מתקנת בשילוב אימון

1-800-800-204/6ירושליםמכללת אפרתה
www.emef.ac.il

0535-355305דודו מולסוןקורסי הכשרה במקצועות המים

 שיעורים

0528-984850הדסה סידימורה פרטית לאנגלית לתלמידי יסודי ותיכון

0524-598261משה חיים שר שלוםשיעורים פרטיים בגיטרה מורה עם נסיון רב שנים

   מחשבים

0505-524710אהרן קסטיאללבנדר מכירת ותיקון מחשבים, אביזרי מחשב, דיו ומדפסות

0505-649629מיכאל פלוטינצקימיכאל פלוטינצקי תכנות ובניית אתרים

משה ללוש מחשבים תיקון ושדרוג מחשבים וניידים. 30 
0504-925550משה ללוששנות ניסיון

קומפיוטר טונר מכירה, תיקון, שדרוג מחשבים, סלולר 
0535-543639דוד רחמןומדפסות

   מתנות

02-9973904כלבו טיבכלבו טיב מתנות וכלים יפים לעיצוב הבית
052-7710586

0543-355509אורלי קארומכירת מפות מיוחדות
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̂וע  ̆ מ˜ לרכו
ב˙חום 
˘‡והבים

בי˙ ‰ספר ‰נפר„ 
למ˜ˆועו˙ ‰מים ו‰בריכ‰ מזמין 

‡ו˙ך ל‰פוך ˙חביב - למ˜ˆוע מבו˜˘!

„ו„ו: 0535-355305

וש
הני

ם
ובי
יצ

נוו˙ י˘ר‡ל, ירו˘לים   לימו„י ˙עו„ה

עזר‰ 
ר‡˘ונ‰

 מטפלים 
בהי„רוטרפיה

מ„ריכי 
˘חי‰ 

˘י˜ומי˙
מˆילים

מ„ריכי 
˘חי‰ 

לפעוטו˙

מ„ריכי 
כו˘ר ‚ופני 
ו‰˙עמלו˙ 

במים

 מפעילי 
בריכ‰ 
ו„ו‚מי 

מים

מ„ריכי 
˘חי‰

> מפות מהממות > בדים אכותיים 
> בכל הגדלים > לפי מידה

מכירת 
מפות

להזמנות וקטלוג מפות:

אורלי קארו, 054-3355509
orlykaro@gmail.com :מייל

וש
הני

ם
ובי
יצ

ות
חמ

א ול
מתנה מושלמת לאמ

לך
פינוק אמיתי בשבי

 30
˘נו˙ 
ניסיון

מ˘ה ללו˘
מח˘בים

050-4925550

 ˙י˜ון ו˘„רו‚ מח˘בים וניי„ים
 ר˘˙ו˙ ו˘ירו˙ ‡ינטרנט

 מˆלמו˙ ‡בטחה
 מרכזיה טלפוני˙

וש
הני

ם
ובי
יצ
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סניף בית-אלמתנות קטנות הדפסה על מתנות ומוצרים בעיצוב אישי 
0545-210216
02-5877718

maayani894@gmail.com

סניף שער בנימיןמתנות קטנות הדפסה על מתנות ומוצרים בעיצוב אישי 
055-5588142
02-5448944

mk025448944@gmail.com

נקודת מבט ישיר הדפסת תמונות, מתנות בעיצוב אישי, 
0506-532143גבריאל קלייןאלבומים ומסגרות - עד הבית

nm.yashir@gmail.com

 משחקים

02-9973904כלבו טיבכלבו טיב משחקי חשיבה וצעצועים
052-7710586

   נגרייה

בניה בעץ פינות ישיבה, נדנדות לחצר, פרגולות, שולחנות 
0586-644230יהודה יוסטועוד.

   נדל"ן

אבני דרך בבית-אל! הבחירה של המשפחות. בואו לבקר 
077-2319841בדירה לדוגמה!

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

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

073-777-2333ארץ הצבי דירות יוקרה בבית-אל ובפרויקט 'שלם' במכמש
0546-622211

5204*קדמא בית-אל מגשימים את החלום! הבנייה בעיצומה
www.kedma-nadlan.com

 תיווך

0544-376669אריה בלוךאריה נכסים תיווך, קניית בית, מכירה והשכרה

0528-971489אבישג אל-גדלב הבית נדל"ן - איתכם, עד הבית שלכם
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‰‰ורים כבר מבו‚רים וˆריכים עזר‰?

מי˘‰ו במ˘פח‰ חול‰ וז˜ו˜ ל‰˘‚ח‰?

www.mtbtipoul.co.il

י˘ לכם בי˙ למכירה?

מחפ˘ים ל˜נו˙ בי˙ מ˘לכם?

רוˆים לחסוך הרבה כ‡ב ר‡˘?

תנו לי לעזור לכם!תנו לי לעזור לכם!

' '

˘עו˙ פ˙יחה:
‡- ה 10:00-13:00

16:00-19:00
˘י˘י 10:00-13:00

21:00-23:00 ıמוˆ"˘ ˜י
חורף 19:00-21:00.

02-9973904
052-7710586 

מבנה ה˙ע˘יה בכניסה לבי˙ ‡ל

הלב˘ה והנעלה
לכל המ˘פחה

˙כ˘יטים, מˆעים, מ˘ח˜ים, 
מ˙נו˙ וכלים לעיˆוב הבי˙ 

לה˙פנ˜ בחנו˙ ‡ח˙- 
בהכל!

 ˜רוב  מבחר ענ˜ 
 ומוע„ון ˘ווה!

כלבוטיבכלבוטיב
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עריכת ספרים, עיצוב מודעות ועלונים. 
ועוד מגוון שירותים גרפיים עד לקבלת 

התוצר המושלם! במספר שפות.

מרדכי ברכץ
052-42 95 345
g.barkats@gmail.com

ברכץ בית אל
ִמשלב העיצוב ועד ההפקה

0586-878044ראובן האסראובן האס - דירות, מגרשים, פרויקטים

  עיצוב, עריכה ודפוס

 דפוס

דפוס הלויים כל עבודות הדפוס! שירות עד לבית הלקוח. 
יששכר לווייםפסגות

02-9975576
0546-813926

פקס: 02-9974824
hallevim@gmail.com

 עיצוב גרפי

0524-295345מרדכי ברכץברכץ בית אל עיצוב גרפי והפקות דפוס
g.barkats@gmail.com

0586-644229הניה וקסמןמיתוג לעסקים

0544-200537שרית אסוליןעיצובי מג'נטה עיצוב גרפי ועריכת ספרים

0508-822082עליזה בן דודעליזה בן דוד עיצוב גרפי

 עריכה לשונית

0586-878044ראובן האסראובן האס - עריכה, הגהה, ניקוד

יהודית מייזלעריכה לשונית תרגום וניקוד
02-9971002

0545-665687
yehudit.missel@gmail.com

   צילום

אריה מינקוב צילום אירועים ומשפחה. 
0526-883228אריה מינקובאיכותי, מהיר ובמחירים טובים

0506-532143גבריאל קלייןנקודת מבט הדפסת תמונות, קנבסים וכיו"ב
nm.yashir@gmail.com
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הניה 058-6644229

ריך לע˘ו˙  רˆו ל„ע˙ מה̂  ‡ם̇ 
כ„י ˘העס˜ ˘לכם יˆליח

הניוש עיצובים
הכל לבעלי עס˜ים

מה עושים
מה ח˘וב ל„ע˙ כ˘פו˙חים עס˜, ממה להיזהר ועל מה 

ח˘וב לה˜פי„

איך עושים
‡יפה מוˆ‡ים בעלי מ˜ˆוע, וב‡ילו „ברים ע„יף לפנו˙ למי˘הו 

חיˆוני ול‡ לע˘ו˙ בעˆמנו

עם מי מתייעצים
ייעוı וליווי כולל, י˘ ‡יפה ל˘‡ול כל ˘‡לה ˘מ˙עורר˙

בעל/ת עסק?

ם י ˜ ס ע י  ל ע ב ל ל  כ ה

יצוביםהניוש

וש
הני

ם
ובי
יצ

צילומי ברית, בר/בת מצווה 
אירוסין, משפחה ועוד

> קבלת התמונות לאחר האירוע בצורה מהירה
> מחירים שווים לכל כיס

לתפוס 
את הרגע
לתפוס 

את הרגע

אריה מינקוב 052-6883228

וש
הני

ם
ובי
יצ

בהנהלת 
יששכר לויים 

פסגות

כל עבודות הדפוס

שירות עד בית 
הלקוח!

נייד: 054-6813926
טל: 02-9975576 

hallevim@gmail.com :מייל

דפוס 
הלויים 

נ˜ו„˙ מבט י˘יר

פי˙וח 
˙מונו˙

‡לבומים 
ומס‚רו˙

מ˙נו˙ 
ייחו„יו˙

מ˘וו˜ ‚ולן 
טל˜ום

‚ברי‡ל ˜ליין 050-6532143
nm.yashir@gmail.com | www.nek-mbt.inbox.photo

ל˘ירו˙כם ב˘מח‰,

הטבו˙ ל˙ו˘בי בי˙ ‡ל  | מ˘לוח ע„ הבי˙ החל מ- 50 ˘"ח

לה‚˘ים מ˙וך חיבור לטוב ˘בך!
‡ימון ‡י˘י לנ˘ים

˘רוˆו˙ להר‚י˘ ולחיו˙ ‡˙ העוˆמה ˘להן 
                                      ב˘ילוב ˜לפי מו„עו˙

 asulin11@gmail.com  |  054-4200537
מ‡מנ˙ ‡י˘י˙    מנח˙ ס„נ‡ו˙    יוˆר˙ ˜לפים

שרית אסולין
פ˘וט להיו˙ במיטבי

שיחת היכרות ללא עלות או התחייבות
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כל ספרי ה˜ו„˘, ˆיˆיו˙, טלי˙ו˙ ו˙כל˙. 

holevy6@gmail.com | 0527-444327

חנניה לוי

ן ספרי יהו„ה ו˘ומרו

˘ירו˙ ע„ בי˙ 
הל˜וח ב˘מחה!

  קודש

 ספרי קודש

חנניה לוי ספרי יהודה ושומרון כל ספרי הקודש, ציציות, 
0527-444327חנניה לויטליתות ותכלת. שירות עד בית הלקוח בשמחה!

hoelvy6@gmail.com

 סת"ם

0556-609614ברוך דנוןאות והדר סופר סת"ם ומגיה, מוסמך ומומחה

בדיקה, שיפוץ ומכירה של תפילין, מזוזות, מגילות וספרי 
0547-000546בנימין זלצמןתורה

טוביה ברוך לאופר סופר סת"ם ומגיה ותיק בתחום. תפילין 
מזוזות מגילות מהודרות. כתב אשכנזי או ספרדי מכירה, 

בדיקה. בתי מזוזות
0546-270052טוביה ברוך לאופר

0546-713751יוסף ג'מילמכון מלאכת הקודש מוהל, שוחט וסופר סת"ם

0528-006770מעוז שוקרוןמלאכת סופר סופר סת"ם מוסמך

0584-417664שי צביריסופר סת"ם מוסמך
02-9973174

0523-601790אבנר כהןסופר סת"ם מזוזות ספרדיות ישירות מהסופר

זאב ליבסקינדסת"ם מטייל סופר סת"ם

02-9973412
0507-244046

zevi6666@gmail.com
stametayel.co.il

0586-878044ראובן האסראובן האס - מגיה מוסמך ממשמרת סת"ם

 תשמישי קדושה

02-9975418תפילין בית אל - חנות למוצרי יודאיקה ומתנות
02-9975158
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בית מלאכת הסת״ם

טובי‰ ברוך ל‡ופר 

סופר ס˙"ם ומ‚י‰
ו˙י˜ ב˙חום

0546-270052

˙פילין / מזוזו˙ / מ‚ילו˙ מ‰ו„רו˙

כ˙ב ‡˘כנזי ‡ו ספר„י 

מכיר‰ / ב„י˜‰ / ב˙י מזוזו˙

וש
הני

ם
ובי
יצ

מומחה לכל ענייני הסת"ם
שיפוץ ושימור ספרי תורה

שיפוץ בתי תפילין
החלפת רצועות במקום

אנין
כל מוצרי כתר 
בהזמנה אישית

חנות: 02-9973478

סופר סת"ם (משמרת סת"ם)סופר סת"ם (משמרת סת"ם)

shoonys@gmail.com | שי צבירי
058-4417664 ,9973174

 ניסיון רב (מעל 20 שנה)

 כתב בית יוסף ו-אר"י

 מקבל הזמנות לתפילין, 
      מזוזות ומגילות.

 הזמנות מיוחדות 

      ל'קטורת', 'מנורה' ועוד.
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‡.˙. בי˙ ‡ל  �  02-997-5266

שירות
אדיב
ומקצועי

ıמוסך חל
ב‰נ‰ל˙ „ו„ „רעי

מכונ‡ו˙ כללי˙

ח˘מל

ˆמי‚ים

מיזו‚ ‡ויר

  רכב

 הסעות

0546-713731משה כהןהסעות משה עד 16 מקומות

 השכרת רכב

4521*מיטב השכרת רכב. נהגים צעירים ורכבים ממוגנים

 מוסכים

02-9975266דוד דרעימוסך חלץ אזור התעשייה שכונה א'

02-6513833מוסך מיטב פחחות ומכונאות רכב

 קלנועיות

0545-710698נועם רפאליקלנועיות נועם מכירה, החלפה ושירות
noamref1@gmail.com

   שמחות ואירועים

 מוזיקה

0585-357977אברהם אהרון אזולאיא.א.א - זמר וקלידן מקצועי לאירועים

יצחק מרקוביץ קלידן מקצועי לאירועים עם הגברה 
0587-722613יצחק מרקוביץאיכותית, במחיר מצחיק!

ישראל צבי בר אור קלידן ודי ג'יי לכל סוגי האירועים, 
לאירוע מלא באנרגיות ושמחה פורצת גבולות! 

השכרת הגברה, מקרנים ומסכים, עם אפשרות להרכבה 
באירוע ופירוק בסוף האירוע.

ציוד חדיש ומקצועי!

0526-092021ישראל צבי בר אור
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‡ופˆי‰ 
ל‰וספ˙ 

כלים 

ˆיו„ ח„י˘ 
ו‰‚בר‰ 
‡יכו˙י˙

מ˜ˆועיו˙ 
וניסיון

מחירים
נוחים

 ‡בר‰ם  ‡‰רון  ‡זול‡י, 0585-357977

זמר ו˜לי„ן לבר מˆוו˙, ‡ירוסין ו˘‡ר ‡ירועים

‡ .‡ .‡

נ‚ינ‰ ו˘יר‰ במספר 
ס‚נונו˙: חסי„י, 

מזרחי, י˘ר‡לי ועו„

וש
הני

ם
ובי
יצ

יצחק מרקוביץ-קלידן

בר מצוות | הרקדות | אירוסין
מגיע עם הגברה | מחיר נח | המלצות בשפע!

לפרטים נוספים והזמנות:

גינה עם נשמה נ

058-7 72 2613 חק  יצ
ytshakmar@gmail.com

וש
הני

ם
ובי
יצ
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תזמורתו של עקיבא מרגליות
רק להודות

חתונות  �  בר/בת מצוות  �  שמחות

לפרטים והזמנות: 0505-913539
www.akiva-margaliot.co.il
akivamargaliot@gmail.com

וש
הני

ם
ובי
יצ

רק להודות - תזמורתו של עקיבא מרגליות 
עקיבא מרגליותחתונות | בר/בת מצוות | שמחות

0505-913539
www.akiva-margaliot.co.il

akivamargaliot@gmail.com

 עיצוב אירועים

בשמחות אנחנו דואגים לפרטים ואתם נהנים! 
עיצוב וארגון האירוע שלכם

יעל אנקין 
קרן קריס

0586-675081
0547-035316

0546-713850ענת אשלזר הכל בשבילך פרחים, זרי כלה, עיצוב אירועים, סדנאות

0585-835656משה לוימשה בלונים עיצוב אירועים והפעלות
moshebalonim@gmail.com

 צילום

אריה מינקוב צילום אירועים ומשפחה. איכותי, מהיר 
0526-883228אריה מינקובובמחירים טובים

0506-532143גבריאל קלייןנקודת מבט הדפסת תמונות, קנבסים וכיו"ב
nm.yashir@gmail.com

   תכשיטים

שריגים תכשיטי כסף וגולדפילד ייחודיים, ניקוב חורים 
02-5811443באוזניים

   תקשורת

02-9973771ערוץ 7 קבוצת התקשורת הגדולה בעולם היהודי
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054-6713850 זר הכל בשבילך | ענת אשל 
www.zerall4u.co.il משלוחים באיזור יהודה ושומרון וברחבי הארץ | 

סדנאות / מבחר גדול של סדנאות וקורסיםזרי כלה

סדורי פרחים / זרי פרחים ועציציםעיצוב אירועים / גדולים ואינטימיים

מעולה 
למפגש 

חברתי

» קשתות ומרכזי שולחן
» זרי פרחים ועיצובים מהליום

» הפעלות, סדנאות ודוכנים
» בר/בת מצווה ובריתות

משה לוי, 058-5835656
moshebalonim@gmail.com

וש
הני

ם
ובי
יצ
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