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Yachad. 
Kulam. 
Kedusha. 
On the northern periphery 
of Gush Etzion, opposite 
the tomb of our matriarch 
Rachel, with Jerusalem and 
the Temple Mount on the 
horizon, the Shirat HaTamar 
community in Efrat arose 
and grew.

Shirat HaTamar stands on 
three foundations:
On creating a space to 
serve G-d for women and 
men alike, on communal 
brotherhood, and on deep 
prayer.

יחד.
כולם.

קדושה. 
בשכונת התמר באפרת השוכנת 
בפאתיו הצפוניים של גוש עציון, 
כאשר באופק נשקפים קבר רחל, 
ירושלים והר הבית, קמה וצמחה 

קהילת שירת התמר.
 

שירת התמר עומדת על שלושה 
יסודות:

על תפילה מעומק הלב,
על אחווה קהילתית,

ועל יצירת מרחב משותף של 
עבודת ה' לנשים ולגברים כאחד.

Community events: The community in an event celebrating Yom Yerushalayim, Birkat 
Kohanim (priestly blessing) for the children, prayer services during the Covid pandemic
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UP: Rabbi Shlomo Riskin blesses the Rabbanit with the 
priestly blessing during the inaugural ceremony

LEFT: Rabbanit Shira Marili-Mirvis during her speech at the ceremony 
where she was appointed Rabbanit (spiritual leader) of the community 

The modern orthodox congregation, Shirat 
HaTamar, was founded about three years 
ago by families who wanted to build a 
spiritual home, a house of prayer, a house 
of Torah and a house of worshiping of G-d, 
together, according to the rulings of the 
Chief Rabbi of Efrat, Rabbi Shlomo Riskin.
Shirat HaTamar took upon itself the warm 
welcoming of every man and woman. The 
community is characterized by its warmth, 
by the members’ devotion to one another, 
and by the pleasant ways which it espouses. 
In addition, we wish to serve G-d together: 
Men, Women and children are invited to 
take a meaningful part in the prayers. 
In the summer of 2021, with the blessing of 
Rabbi Riskin, the congregation appointed 
Rabbanit Shira Marili-Mirvis as the spiritual 
leader of the congregation, thus becoming 
the first Orthodox community in Israel led 
by a woman.

קהילת שירת התמר נוסדה לפני 
כשלוש שנים על ידי משפחות 

שביקשו לבנות בית רוחני, בית 
של תפילה, תורה וקהילה, 

בהתאם לפסיקות הרב ריסקין 
הי"ו, רב העיר אפרת.

הקהילה מאופיינת בשיתוף כלל 
המשפחה בתפילה - נשים, גברים 

וילדים, במאור פנים לכל אחד 
ואחת, בתחושת קהילתיות חמה 

וערבות הדדית. 

בקיץ תשפ"א, בברכת הרב 
ריסקין, מינתה קהילת שירת 

התמר את הרבנית שירה מרילי-
מירוויס לרבנית הקהילה, ובכך 
הייתה לקהילה האורתודוקסית 

הראשונה בישראל שבראשה 
עומדת אישה.
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An external image simulation of the synagogue structure

בית הכנסת מקבל בברכה ובסבלנות את ילדי 
השכונה והקהילה, מתינוק ותינוקת ועד נערה 

ונער, מתוך תפיסה חינוכית הרואה בבית 
הכנסת מקום למשפחה כולה, מקום שצומחים 

בו, מקום להתגעגע אליו.

קהילת שירת התמר מבקשת לבנות בית כנסת 
המבטא את ערכי הקהילה: מבנה חדשני, נגיש 

ומזמין לתפילה משמעותית עבור גברים ונשים, 
מחבק את הדור הצעיר ומאפשר לגדול כקהילה 

חמה ותומכת.
 

אנו מחפשים שותפים לדרך הרואים חשיבות 
בערכים אלה, ובהגשמתם במבנה בית הכנסת.



Image simulations of the main sanctuary 
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The synagogue welcomes the children of the 
neighborhood and the community with blessings 
and patience, from infants to adolescents; both 
girls and boys. This stems from an educational 
perspective that views the synagogue as a place 
for the whole family, a place where one grows up, a 
place that one misses when not there.
Shirat HaTamar seeks to build its spiritual home. 
Our building structure will reflect the values   of the 
community: it will be open and inviting, it will be 
in the spirit of the Torah and in accordance with 
Halacha, it will give place to the service of G-d by 
women and men, and it will embrace the children 
by the community; our future generation.
We are looking for partners along this path, who see 
the service by G-d by women and men as a common 
mission and first-rate spiritual goal.



  

Image simulations of the main sanctuary, the events hall, the children's room 
and the Beit Midrash (learning hall)
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$650,000Buidling Dedication הקדשת שם בית הכנסת

היכל תפילה מרכזי (עם אפשרות 
 $325,000Main Sanctuary (with dedication הנצחת שם בכניסה)

opportunity)

אולם שמחות (עם אפשרות הנצחת 
 $325,000Simcha hall (with dedication השם בכניסה)

opportunity)

בית מדרש (עם אפשרות הנצחת שם 
 $100,000Beit Midrash/Weekday Sanctuary בכניסה)

(with dedication opportunity)

$100,000Entrance Lobby (outdoor) מבואות חוץ

$80,000A/C - Main Sanctuary מזגנים - אולם תפילה

$65,000Aron - kodesh ארון קודש

$65,000Lobby מבואה

ספריה (עם אפשרות הנצחת השם 
$65,000Library (with dedication opportunity) בכניסה)

$65,000Sanctuary Furniture ריהוט לאולם התפילה

$60,000A/C - Lobby מזגנים - מבואה

$60,000A/C - Simcha hall מזגנים אולם אירועים

$50,000Decorative Ceiling תקרה דקורטיבית היכל תפילה

$50,000Kids’ playing room חדר משחקים ילדים

$50,000Bima בימה

$35,000Elevator מעלית

$35,000Kitchen מטבח

$25,000Mechitza (partition) מחיצה

$20,000Simcha Hall Tables and Chairs שולחנות אולם אירועים + כסאות

USDDonation opportunityתרומה USDDonation opportunityתרומה

$16,000Kohanim Washing Station פינת נטילת ידים לכהנים

$16,000Kiseh shel Eliyahu כסא של אליהו

$16,000Ner Tamid נר תמיד

דלתות עץ, כניסה ראשית להיכל 
$16,000Main Sanctuary Doors תפילה

$16,000Nursing Room פינת הנקה

$13,000Ark Cover - Year Round פרוכת ארון קודש לימות השנה

 $12,000Ark Cover - Rosh Hashana & Yom פרוכת ארון קודש לימים נוראים
Kippur

$10,000Ark Cover - Three Regalim פרוכת ארון קודש לשלושת הרגלים

$10,000Tzedakah Box קופת צדקה

$10,000Bima Cover - Year round מפה לבימה ימות השנה

 $10,000Bima Cover- Rosh Hashana & Yom מפה לבימה ימים נוראים
Kippur

$10,000Bima Cover- Three Regalim מפה לבימה שלושת רגלים

$8,000Indoor Menorah חנוכיה פנימית

$8,000Outdoor Kidush Levana Plaque לוח חיצוני לקידוש לבנה

$8,000Bookcases ארונות ספרים

$5,000Doors - interior דלתות פנים

$3,500Succah סוכה

$3,500Weekly Parsha Plaque לוח פרשת שבוע

$3,500Sefirat haOmer Plaque ספירת העומר

$3,500Mezuzah - Main Entrance מזוזה כניסת בית כנסת Donated

Donated

Donated
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Please email us your details:
donations@shirat-hatamar.com 
So we can thank you and send a receipt!

לאחר ההעברה נא לשלוח מייל ל-
 donations@shirat-hatamar.com

כדי שנוכל להודות לכם ולשלוח לכם קבלה. תודה!

דרכי תרומה
TO JOIN OUR MISSION

shirat-hatamar.com

donations@shirat-hatamar.com

Shirat.Hatamar.Efrat

 BANK TRANSFER העברה בנקאית
בנק מזרחי  )Bank Mizrahi  )20  ||  סניף  Branch Number  454  ||  חשבון  255473      

Shirat HaTamar Synagogue  ע"ש בית הכנסת שירת התמר  ||  Account Number

Personal Donations and Memorialization  לתרומות אישיות והנצחות
 donations@shirat-hatamar.com

CONTACT INFORMATION פרטי קשר

                             תרומה אונליין
 Online Donation                                     

Donations are tax-deductible 
within the US

תרומה מוכרת למס אמריקאי 501

Please give via “The Central Fund of Israel”, a registered 501(c)(3)--(US Tax 
ID number 13-2992985)  Make a US Dollar check out to: The Central Fund of 

Israel

In the US, please send checks to:
The Central Fund of Israel, 461 Central Avenue Cedarhurst NY 11516

attn: Arthur Marcus

In Israel, please send checks to:
Jay Marcus, 13 Hagoel st, Efrat, 90435

These checks should be earmarked for Shirat Hatamar Beit Keneset 
)Efrat( and have a return address.

Please inform the Treasurer of Shirat haTamar of your donations 
through The Central Fund of Israel so that the appropriate funds can be 

transferred to Shirat HaTamar: donations@shirat-hatamar.com 
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