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אני שמחה לשתף בנעשה במועצה הדתית, מתוך הודיה על הזכות 
לשמש בתפקיד שמטרתו להעניק את שירותי הדת באופן האיכותי 

והמיטבי ביותר לתושבים.

בעזרת ה' נעשה ונצליח. יעל בן שלמה 

המועצה הדתית שוכנת במבנה ברחוב היסמין 1 והיה חשוב לנו לתת תחושה נעימה לבאים 
בשעריו. ערכנו סדר יסודי, הוספנו כורסאות המתנה יפים, עציצים, שלט חדש וכבר המראה 

השתדרג פלאים. תודה מיוחדת ליהודה זקן שעמל וטרח רבות כדי שנגיע לתוצאה המיוחלת!

כשרות
במהלך השבועות האחרונים אנו מקיימים ביקורי עומק בבתי העסק המקבלים כשרות במושבה.

יצרנו לכל בית עסק תיק כשרות העומד בכל הקרטריונים של חוזר מנכ"ל. 
שמחתי לפגוש בעלי עסקים אכפתיים ומסורים המשקיעים רבות בבית העסק ומשתפים פעולה 

לטובת התושבים.
תודה למשגיחי הכשרות ר' יחזקאל טאניס, ר' איל אלימלך ור' יוסי ווילהלם.

אתר אינטרנט למועצה הדתית
כפי שפורסם, האתר של המועצה הדתית עלה לאוויר 

ואתם מוזמנים להיכנס ולקבל את כל המידע הדרוש 
לכם בנושאי דת במזכרת בתיה.

מידעוֹן
בס“ד

 moazadatit-mb.org.il



בתחום תרבות תורנית המועצה הדתית השתתפה בפעילויות הבאות:

ביקור מנכ"ל 
ביקור מנכ"ל וצוות המשרד לשירותי דת במועצה הדתית בכדי לקדם את 

שירותי הדת במזכרת בתיה. הביקור נפתח בבית הרב הראשי הרב אפרים 
זלמנוביץ, לאחריו פגישה במשרדי המועצה הדתית  ומיד לאחר מכן פגישת 

עבודה משותפת עם ראש המועצה המקומית מר גבי גאון וסיור בבית העלמין.

מקווה
בשעה טובה הצטרפנו לאפליקציית מקווה אונליין!

היום כבר ניתן להזמין תור לטבילה במקווה שלנו בקלות ובמהירות.

עירוב
קיימנו בדיקה מעמיקה של מחיצות העירוב וביצענו עבודות התקנות חדשות 

ברחובות  סיגלית, הסביון וזמיר. העבודה נעשתה בליווי ובפיקוח רבני ע"י 
"המרכז לעירובין בארה"ק" ואני שמחה להודיע כי רמת העירוב במזכרת בתיה 

הינה מהודרת. 

גביה באשראי
המועצה הדתית הכניסה שירותי סליקה באשראי ובקרוב ניתן יהיה לשלם 

אגרות ותשלום למקווה גם באשראי.

השתתפות בכנס מטעם משרד החינוך כהכנה לקראת קול קורא בתחום תרבות יהודית 
לטובת הגדלת הפעילות מטעם המועצה.

השתתפות בהכנסת ספר התורה וחנוכת בית הכנסת הגדול שבת שירה וזימרה 
בבית הכנסת הגדול.

מדי שבוע מתקיימים בתמיכת המועצה הדתית שיעורי תורה לגברים, נשים ונוער - 
כל הפרטים באתר.

בית מדרש נוער הרחיב את פעולתו ובנוסף 
למפגשים היומיים התקיימו הפעלות ערב 
חווייתיות. ישר כח עצום לבני הזוג מרינבך 

שיזמו וטרחו והוציאו לפועל ולרב איל 
אלימלך שבמסירות רבה הגיע מדי יום ללמד 

את הנוער. "כל העוסקים בצרכי ציבור 
באמונה הקב"ה ישלם שכרם".



המועצה הדתית רכשה סידורים לטובת בית כנסת תורת משה.

נרכשו חוברות לוח דינים ומנהגים לקראת שנת תשפ"ג - גבאי בתי הכנסת 
מוזמנים לקחת.

בימים אלו המועצה יוזמת הקמת גמ"ח ספרי קודש לתועלת הציבור.

אנו נערכים להדפסת לוחות שנה עם פירוט זמנים ומועדים.

לקראת ימים נוראים ניתן לפנות לסיוע ברכישת מחזורים במידת הצורך.

המועצה הדתית נערכת לקראת שיפוץ מקווה נשים בס"ד.

ומה עוד?!

 אירועים קרובים...

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" - יום לימוד לתשעה באב 
בהובלת הרב רון סעדה - יום ראשון יא' אב בבית כנסת ישי בשעה 9:30.

סיור סליחות בירושלים לנשים - בשיתוף הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון 
חברתי ובהובלת לביאה צבי בתאריך טז' אלול 12.9.22.

נסיעה לכותל לקראת הימים הנוראים בהובלת הגב' אוראל נבון. פרטים בהמשך.

ערב לזוגות לקראת ט"ו באב במזכרת בתיה בהובלת גלעד רוב ובית חב"ד
יום שלישי, י"ב באב 9.89, בשעה 20:30 בבית משק הברון.

הקרנת סרט אגדות החורבן ודיון בנושא "תיקון באהבת חינם" - י' אב 7.8 בשעה 
16:45 באולם בית כנסת ישי.

הכנה נשית ליום כיפור - ערב סליחות, פיוט ושירה לנשים עם ההרכב של צביה צור 
בח' תשרי 3/10, ערב יום הכיפורים.


