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 אודות הקהילה

כתמר יפרח! בונים יחד את בית הכנסת <<< 

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

קהילת שירת התמר נוסדה בשנת תשע״ט על ידי משפחות שביקשו לבנות בית רוחני, בית של תפילה, 
תורה וקהילה, בהתאם לפסיקות הרב שלמה ריסקין הי"ו, רב העיר אפרת.

שירת התמר עומדת על שלושה יסודות: 
על תפילה מעומק הלב, אחווה קהילתית ויצירת מרחב משותף של עבודת ה' לנשים ולגברים כאחד 

במסגרת הלכתית אורתודוקסית.

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.

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. 

ועכשיו, הגיע הזמן לבנות את בית הכנסת המבטא את ערכי הקהילה: 
מבנה חדשני, נגיש ומזמין לתפילה משמעותית עבור גברים ונשים, המחבק את הדור הצעיר ומאפשר 

לגדול כקהילה חמה ותומכת.

היו גם אתם - הרואים חשיבות בערכים אלה, ובהגשמתם 
במבנה בית הכנסת - שותפים איתנו בהקמת הבניין!



About the Community

Shirat HaTamar! Building a synagogue, together >>>

The Tamar Neighborhood in Efrat lies at the northern end of Gush Etzion, offering it a view of 
Rachel’s Tomb, Jerusalem, and the Temple Mount. This is where we founded our community, 
Shirat HaTamar.
The Shirat HaTamar community was established in 2018 by families who wished to build a 
spiritual home, a home of prayer, Torah, and community, according to the rulings of Rabbi 
Shlomo Riskin, chief rabbi of Efrat.

Shirat HaTamar is founded upon three principles:
Heartfelt prayer, communal fraternity, and the creation of a common space in which both 
women and men can serve God within the framework of orthodox halakhah.
The community is characterized by the warm inclusion of the whole family in the services – 
women, men, and children, with a sense of community and solidarity.

During the summer of 2021, with the blessing of Rabbi Riskin, the Shirat HaTamar community 
appointed Rabbanit Shira Marili Mirvis as its spiritual leader, making us the first orthodox 
community in Israel to be headed by a woman.

The synagogue welcomes the children of the neighborhood and community with joy and 
patience, from newborns to teens. This coheres with our educational outlook that views the 
synagogue as a place for the entire family, a place to grow, a place to long for.

Now it is time to build a synagogue which will express the community values:
A modern, accessible structure that invites men and women to meaningful prayer, one that 
embraces the younger generation and enables us to grow as a warm, supportive  community.

You, who hold these values dear and see the importance of implementing them 
through the synagogue structure, can join us in making this vision come true!



דבר הרבנית

"ואהבת את ה' א-לוקיך" נכתב בלשון יחיד. "והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי" נכתב בלשון 
רבים. נחמה ליבוביץ מאירה על כך שמצוות אהבת ה' היא מצווה פרטית של כל אדם לעצמו, אך 
לעומת זאת החיוב על המצוות הוא חיוב חברתי. אנחנו לא יכולים לחיות חיים של תורה ומצוות 

באי בודד – חיים של תורה ומצוות דורשים משפחה, חברה וקהילה.

יש לנו את הזכות לחיות בקהילה המושתתת על תפילה, חברות עמוקה ועזרה הדדית. ב"ה, 
הגענו לשלב בו הקהילה שלנו נבנית גם במובן הפיזי - בבניית בית כנסת הקבע, שיהווה מרחב 

שבו נוכל לקיים חיים של תורה, חיים של תפילה המבוססים על קהילה.
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נודה לכם מאוד על לקיחת חלק משמעותי בבניין הקהילה והבית שלנו.

בהערכה,
שירה  הרבנית 

מרילי מירוויס



A message from
 the Rabbanit

 Ve-Ahavta et Hashem Elokekha” – "and you shall love the Lord your God" – is written in the״
singular form, while “Ve-hayyah im shamo’a tishme’u el mitzvotai” – ‘If, then, you obey My 
commandments’ – is written in the plural. Nechama Leibowitz explains that the mitzvah to love 
God is a personal obligation that is placed upon each person, whereas the commandment to 
keep the mitzvot is a communal obligation. We could not live a life of Torah and mitzvot on a 
desert island – a life of Torah and mitzvot demands family, society, and community.

We have the privilege of living in a community that is based on prayer, deep friendship, and 
mutual assistance. Thank God, we have reached the stage where our community is also being 
built physically – through the construction of a permanent synagogue building, one that will help 
us live a life of Torah, a life of prayer, which revolves around the community.

“Va-Yikhu Li terumah” – ‘they should take a contribution for Me’:
The Holy One, blessed be He, said to Israel, I gave you the Torah. I cannot bear to separate from it, 
nor can I tell you to not take it. Rather, in every place that you go, build for Me one house to dwell 
in, as it is written: “ve-‘asu Li mikdash” – ‘let them build a sanctuary for Me’ (Shemot Rabbah, 33).

We thank you for taking a significant part in building our community structure and home.

Sincerely,
Rabbanit Shira Marili Mirvis



קהילת שירת התמר היא התגשמות של חלום עליו חלמתי כל חיי. 

גדלתי בברוקלין ניו יורק להורים שלא היו דתיים, וחזרו בתשובה בסוף חייהם. אבא שלי חגג 
בר מצוה בגיל שמונים ושלוש. הדתייה היחידה במשפחה הייתה סבתא שלי )מצד אמא( והיא 
דאגה שאלמד מגיל חמש בישיבה קטנה. כל שבת בין גיל עשר לגיל עשרים ביליתי אצלה, 
והיא לימדה אותי תורה )פרשת השבוע( והייתה ה"רבי" הראשון שלי. אבא שלה, שאני נקרא 

על שמו, היה רב ודיין בלוביען, עיירה קטנה בפולין.

היות וסבתי הייתה בתו הבכורה, היא ביקשה ממנו ללמד אותה גמרא. בשבת בר-המצווה 
שלי היא התחילה ללמד אותי גמרא: התחלנו עם מסכת ברכות וכאשר הגעתי לגיל עשרים 
וסיימתי את לימודיי בישיבה יוניברסיטי, סיימתי לימוד מסכת ברכות עם סבתי. במוצאי אותה 
שבת היא מסרה נשמתה לאביה שבשמיים. בזכות סבתי תמיד שאפתי ללמד נשים תורה 
שבעל פה וקבלתי חיזוק בזה ממורי ורבי הגרי"ד סולובייצ'יק שנלחם על זכות האשה ללמוד 

תורה שבעל פה לא פחות מגברים!

לכן, אני גאה במיוחד לראות את קהילת שירת התמר פורחת ומשגשגת כאחת הקהילות של 
אפרת עם אשה תלמידה חכמה כרבנית הקהילה, כראש הקהילה ופוסקת הקהילה!

 ברכת הרב
שלמה ריסקין

הרב שלמה בן צבי הכהן ריסקין



The Shirat HaTamar community is the realization of a dream I have dreamt my 
entire life.

I grew up in Brooklyn, New York, to secular parents who became religious toward 
the end of their lives. My father celebrated his Bar Mitzvah when he was eighty-
three. The only religious member of my family was my (maternal) grandmother, 
who made sure I attended a yeshiva from when I was five years old. Between the 
ages of ten and twenty I spent every Shabbat with her, and she taught me Torah 
(parshat ha-shavu’a) and was my first ‘rebbe.’ Her father, for whom I am named, 
was a rabbi and dayyan in Lubien, a small town in Poland.

As my grandmother was his eldest daughter, she wished to learn Gemara from 
him. On the Shabbat of my Bar-Mitzvah she started to teach me Gemara: we 
started with masekhet Berakhot, and when I was twenty, and finished my studies 
in Yeshiva University, I finished learning masekhet Berakhot with my grandmother. 
At the close of that Shabbat, she returned her soul to God in heaven. It is thanks 
to my grandmother that I always aspired to teach the Oral Torah to women, and 
in this I was encouraged by my rabbi and teacher, Rabbi J.B. Soloveitchik, who 
fought for the right of women to learn the Oral Torah no less than men!

Therefore, I am especially proud to see the Shirat HaTamar community grow 
and flourish among the communities of Efrat, headed by a talmidah chachamah, 
a Torah scholar, as the Rabbanit of the community, head of the community, and 
poseket (halakhic authority) of the community!

A blessing from
Rabbi Shlomo Riskin

Rabbi Shlomo ben Tzvi haCohen Riskin



מבנה בית הכנסת
The structure of the synagogue

We wish to build a synagogue that will 
reflect the values of the community: It 
will be open, accessible, and inviting, in 
the spirit of Torah, and according to the 
halakhah. The synagogue will provide 
space for women and men to serve 
God, and will embrace the children of 
the community, our future generation.

אנו מבקשים לבנות בית כנסת המשקף את 
ערכי הקהילה: פתוח, נגיש ומזמין, ברוח 
התורה ועל פי ההלכה. בית הכנסת יאפשר 
מרחב לעבודת ה' של נשים וגברים והוא יחבק 

את ילדי הקהילה, דור העתיד שלנו.



מזגנים בית מדרשמבנה בית כנסת כולל שם

תקרה דקורטיבית היכל תפילההיכל תפילה מרכזי

חדר משחקים ילדיםבית מדרש

בימהריהוט פנים

מחיצהפינת לימוד

ספריית קודשמבואות חוץ

מעליתמבואה פנים

מטבחמזגנים - אולם תפילה

כסא אליהוארון קודש

נר תמידספריית סידורים וחומשים

מפה לבימה ימים נוראיםמזגנים - מבואה

₪2,000,000 ₪180,000 

₪1,000,000 ₪150,000 

₪1,000,000 ₪150,000 

₪500,000 ₪150,000 

₪350,000 ₪150,000 

₪350,000 ₪140,000 

₪350,000 ₪100,000 

₪250,000 ₪100,000 

₪200,000 ₪75,000 

₪200,000 ₪75,000 

₪180,000 ₪180,000 

Building NamingA/C - Beit Midrash

Main SanctuaryDecorative Ceiling

Beit MidrashChildren's Play Room

Sanctuary FurnitureBima

Study CornerMechitza (partition)

Entrance Lobby (outdoor)Library (Sifrei Kodesh)

LobbyElevator

A/C - Main SanctuaryKitchen

Aron KodeshKiseh Eliyahu (Eliyhau's Chair)

Siddur and Chumash LibraryNer Tamid

A/C - LobbyBima Cover - Rosh Hashana 
& Yom Kippur

פריטי הנצחה
Commemoration items



פריטי הנצחה

חנוכיה פנימיתמפה לבימה שלושת רגלים

סט להבדלהמפה לבימה ימות השנה

סוכהריהוט בית מדרש

לוח פרשת שבועפינת נטילת ידים לכהנים

לוח ספירת העומרדלתות עץ, כניסה להיכל תפילה

מזוזה כניסת בית כנסתפינת הנקה

דלתות פנים

פרוכת לימות השנה

פרוכת לימים נוראים

פרוכת לשלושת הרגלים

קופת צדקה

₪70,000 ₪25,000 

₪65,000 ₪15,000 

₪60,000 
₪10,000 

₪50,000 ₪10,000 

₪50,000 ₪10,000 

₪50,000 ₪10,000 

₪50,000 

₪40,000 

₪36,000 

₪30,000 

₪30,000 

Bima Cover- Three RegalimIndoor Menorah

Bima Cover - Year RoundHavdala Set

Beit Midrash FurnitureSuccah

Kohanim Washing StationWeekly Parsha Plaque

Main Sanctuary DoorsSefirat Haomer Plaque

Nursing RoomMezuzah - Main Entrance

Doors - Interior

Ark Cover - Year Round

Ark Cover - Rosh Hashana 
& Yom Kippur

Ark Cover - Three Regalim

Tzedakah Box

בטרם תרומתכם, אנא בררו את מצב הפריטים העדכני
עם שרה מלכה שוורץ )0525852650(

If you wish to donate a specific item for commemoration,
please contact Sara Malka Schwartz (972-52-5852650)

Commemoration items





דרכי תרומה

אנו מזמינים אתכם להיות חלק ממפעל הקהילה שלנו. תרומות 
קטנות וגדולות עוזרות לנו לקדם את תהליך בניית בית הכנסת שלנו.

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה בהעברה בנקאית: בנק מזרחי  )20(
סניף 454

חשבון 255473
ע"ש בית הכנסת שירת התמר

donations@shirat-hatamar.com לאחר ההעברה נא שלוח מייל ל
 כדי שנוכל לשלוח לכם קבלה. תודה!

לתרומה מאובטחת חפשו בגוגל  "תרומות שירת התמר"
או סרקו את הברקוד <<



We invite you to be part of our community enterprise. Any sized contribution 
will help us promote the construction of our synagogue.

Donations in Israel are tax-deductible according to clause 46 of Israeli tax 
laws. Google search for Donations Shirat HaTamar or scan the QR code below.

In the USA, tax-deductible donations can be made through “The Central Fund 
of Israel,” a registered 501(c)(3) -- tax ID number 13-2992985

Dollar checks should be made out to the “Central Fund of Israel" and sent to:
Central Fund of Israel | 461 Central Avenue | Cedarhurst NY 11516
along with a note that the donation is for Shirat HaTamar (Efrat).

After sending a check, please email us at
donations@shirat-hatamar.com for confirmation.

Thank you!

How to make
 a donation
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