
דבר הממונה על המועצה הדתית

מהנעשה במועצה הדתית
התחדשנו בלוגו עדכני ואנו בעיצומו של פיתוח אתר יעודי למועצה הדתית

בשעה טובה העברנו תקציב מועצה דתית 2022

התחלנו במיפוי ובדיקות עומק לבתי עסק
המקבלים תעודת כשרות

קיימנו פגישת גבאים עם הרב הראשי ועם ראש המועצה

יזמנו אפיית מצות למשפחות וקהילות לכבוד ליל הסדר

הפעלנו מוקד להגעלה וליבון כלים בערב פסח

דאגנו להשגחה וסיוע במוקדי שריפת החמץ

ביצענו פרויקט הכשרת בתי עסק הפתוחים במהלך חג הפסח

אנו בתהליך בדיקת העירוב ותכנון הוספות נצרכות

התחלנו בהליך מיון וסריקת מסמכים הקיימים עשרות שנים במועצה הדתית

דאגנו להתקנת תאורת רחוב במתחם גני יואב לרווחת ציבור המתפללים

המועצה הדתית מזכרת בתיה
גליון 1 | אייר תשפ“ב | מאי 22

ביראת כבוד נכנסתי לתפקיד הממונה על המועצה דתית מזכרת בתיה לפני כחודשיים וחצי.
תודה לר' נח צדוק, קודמי בתפקיד, על עשייה רבת שנים באכפתיות ומסירות, מתוך אהבת 

תורה ומאור פנים מופלא.
אני מעריכה ומודה על קבלת הפנים החמה שזכיתי לה מרגע כניסתי לתפקיד, החל מראש 

המועצה שמוביל מדיניות דלת פתוחה ועשייה מתמדת תוך שיתוף פעולה, המשך בבעלי 
התפקידים במועצה ועד הגבאים וראשי הקהילות עימם נפגשתי.  

זוהי זכות עבורי להיות אמונה על תחום שירותי הדת במושבה.
תחומי הליבה של המועצה הדתית מזכרת בתיה הינם: כשרות, חופה ונישואין, מקווה, הדרכת 

כלות, עירובין וגניזה.
תחום תרבות תורנית הינו תחום נלווה שאני רואה בו חשיבות רבה בהרחבתו ופיתוחו. 

מטרת המועצה הינה מתן שירותי הדת באופן האיכותי והמיטבי ביותר לטובת התושבים ואנו פה 
כדי לממש זאת. 

עם כניסתי לתפקיד התחלנו ביישור קו ניהולי וסדר ארגוני במקביל ליצירת פעילות והתחדשות 
ואני שמחה לשתף בהצצה מהנעשה.

תודה מיוחדת לצוות המיוחד שאיתי, על עבודה אינטנסיבית ומקצועית מכל הלב.

בעזרת ה' נעשה ונצליח. יעל בן שלמה 

מידעוֹן
בס“ד



ומה עוד מתוכנן...

פעילויות בסיוע ובשיתוף המועצה הדתית

הפעלת בית מדרש קיץ לנוער

בניית תכנית שנתית בתחום
תרבות תורנית בשת"פ עם המתנ"ס

השתתפות וסיוע באירועי
חנוכת הבית לבית הכנסת הגדול

תהליך סדר ארגוני חדש בהתאם
לחוזרי מנכ"ל של המשרד לשירותי דת

תכנון שיפוץ ועיצוב המקווה

מעבר לגבייה באשראי
במשרדי המועצה ובמקווה

ערב קהילתי בהובלת הרב רון סעדה וקהילת ישי 
לכבוד הילולת רבי מאיר בעל הנס

סיוע בהכנסת ספר תורה לבית כנסת תורת משה - 
קהילת יוצאי אתיופיה בהובלת מר יאיר שטו

תהלוכת ל"ג בעומר כמיטב מסורת בית חב"ד 
בראשות הרב אריה גרינברג ובהובלת גלעד רוב

ערב קהילתי לכבוד ל"ג בעומר בהובלת ר' אייל אלימלך

שיעור נשים קבוע בהובלת הגב' אוראל נבון

שיעורי תורה בהובלת מר דוד דבש

שיעורים לילדים בהובלת ר' יוסף סבו ובית כנסת אביר יעקב


