
מיזם בת מצווה
במהלך החודשים האחרונים, בנינו עם לביאה צבי 

ראש מועצת הנשים, אפרת רובין-ברד חברת 

המועצה, תכנית בת מצווה יפייפיה לאימהות 

ובנות הכוללת חמישה מפגשים חווייתיים וייחודים. 

המועצה הדתית מזכרת בתיה
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מידעוֹן
בס“ד

בימים אלו אני מסכמת שנה של עשייה במועצה הדתית מזכרת בתיה ואני בתחושת הודיה 

גדולה לקב"ה שהכל שלו ומשלו. 

תודה על הזכות לעבוד עם גבי גאון, ראש מועצה קשוב, מסור, אנושי ואכפתי באופן יוצא דופן.

תודה על שיתוף פעולה מלא ותמיכה מהרב אפרים זלמנוביץ.

תודה על שזכיתי במזכירה נדירה, מקצועית ומסורה עד אינסוף.

תודה על הזכות לעבוד עם צוות עובדי המועצה הדתית שעובדים איתי בשיתוף פעולה מלא 

ומסייעים לי בכל דבר ועניין.  

תודה על שיתוף הפעולה הפורה עם גבאים ונציגי ציבור.

תודה מיוחדת לאפרת רובין-ברד על שותפות, אכפתיות ועשייה מופלאה.

ותודה על הזכות להכיר את תושבי מזכרת בתיה היקרים, אנשים ערכיים, אכפתיים ובעלי 

תודעה קהילתית גבוהה.

אנו עם הפנים קדימה להמשך עשייה בע"ה ואני שמחה לשתף בנעשה לאחרונה:

שיפוץ מקווה טהרה
עם כניסתי לתפקיד שמתי לי למטרה להפוך את המקווה למקום 

מזמין, יפה ומעוצב. לשמחתי, הצלחנו לקבל סיוע של כ50% 

מעלות השיפוץ מארגון מרכז הטהרה ובסייעתא דשמיא מופלאה 

אנו לקראת סיום שיפוץ מקיף ויסודי. 

פעילות סדר ט“ו בשבט
הפקנו מיני חוברת של סדר טו' בשבט משפחתי הכוללת ברכות, מדרשים, 

סיפורים, שירים ומשחקים. החוברת התקבלה באהדה רבה ובע"ה שנה הבאה 

נרחיב את חלוקתה.

מפגש למידה ראשי מועצות דתיות
שמחתי ליזום ולארח, במתנ"ס מפגשים, כנס למידה 

לראשי מועצות דתיות עם מנהלי אגפים מהמשרד 

לשירותי דת במטרה להעמיק בלמידה והתמקצעות.

שמחה נשית
מסיבת ריקודים שווה 

  D.J DAJA במיוחד לכבוד ר"ח

רחלי אנקרי לנשות המושבה

הגנה על ספרי תורה
במטרה להגן על ספרי התורה במקרה 

של גניבה חלילה, יצרנו קשר עם ארגון 

חוקת וסבסדנו, לקהילות המעוניינות, ת.ז 

לספרי התורה כך שניתן יהיה לזהותם. 



שיעור נשים בהובלת נשות חב"ד עם נעמה טוכפלד על "גישת הבעל שם טוב בדור 

הטיקטוק"

מסיבת פורים לנוער בהובלת ארגון "יגל ליבי"

הרצאה בשיתוף קהילת בר לב וביהכ"ס הגדול עם הרב יוני לביא על ילדים ומסכים

סידרת שיעורים מרתקת עם הרב ד"ר תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול וחוקר שואה 

וחסידות

שבת שירה קהילת יש"י בהשתתפות הפייטנים הרב בועז מרדכי ויואב מרדכי

אירועי שבת פרשת משפטים בשיתוף "מרכז הרב מוהליבר" בבתי הכנסת במושבה וקיום 

רב שיח מרכזי באולם

ערב לכבוד הילולת רבי יעקב אבוחצירא עם פייטן בבית כנסת אביר יעקב

שיחה לנשות קהילת ארז עם הרבנית רננה שפירא על המשכת שמחת הפורים

כיבוד לשיעורי תורה לנשים ולשיעורי ילדים ונוער

תמיכה בשיעורי גברים בבית כנסת תפארת ישראל

סידורים לקהילות ולשיעור הנשים

שיתוף ותקצוב פעילות תורנית:

בימים אלו אנו נערכים לקראת הפסח:

השנה הרחבנו את הגעלת הכלים ונקיים שני מועדים

המשגיחים נערכים לקראת הכשרת בתי העסק ומכירת החמץ

כמדי שנה תתקיים מכירת חמץ ע"י הרב 

המועצה המקומית תפעיל מוקדי שריפת חמץ עם תיגבור חביות מטעם המועצה הדתית

אנו נערכים לאפיית מצות יד מהודרות לקהילות בבית הספר בורג

אנו מקדמים מיזם ספרית רחוב המיועדת לגמ"ח ספרי קודש


