
מתחם בתי כנסת
בכפר תפוח בשומרון 



אנו תושבי כפר תפוח  מבקשים את השתתפותכם בהקמת מתחם בתי 
הכנסת המיועד לכל תושבי כפר תפוח. חלפו 43 שנים מאז הקמת היישוב 
במהלכן התפללו תושבי היישוב במבנים זמניים. בימים אלה העבודות 
להקמת מבני הקבע  מתבצעות בשטח במלוא המרץ, וזו ההדמנות שלכם 

לקחת חלק ולהיות שותפים בהגשמת החלום.

בית כנסת קבע
בכפר תפוח בשומרון 

Kfar Tapuach is a well-established and rapidly growing religious 
community in the heart of Israel with over 250 families, diverse 
in age and culture. In our 40-year history, we have yet to build a 
permanent synagogue. This project, run by dedicated volunteers 
for the past seven years, has successfully recruited funds and 
executed the planning, land development, and the building of the 
foundations. We are reaching out to you now to invite you to help 
us fulfill our dream to build our permanent synagogue complex. All 
donations are tax deductible by Israeli Section 46 and US 501 C3.

Thank you from all of us in the Kfar Tapuach community.



עמדת נטילת ידיים )4( 

מזוזה בכניסה )2(

מזוזה בדלת פנימית )3(

דלת כניסה להיכל

$ 500

$ 500

$ 500

$ 16,000

₪ 1500

₪ 1500

₪ 1500

₪ 50,000

Netilat yadayim station )4(

Mezuza for the main entrance: entryway, sanctuary )2(    

Mezuza for internal door: children’s room, study room, kitchen )3( 

Main sanctuary doors

The Central Synagogue | בית הכנסת המרכזי



ארון קודש

פרוכת 

במה 

עמוד תפילה

Aron Kodesh )Ark( 

Parochet 

Bima 

Chazzan's Shtender

$ 95,000

$ 3,000

$ 27,000

$ 6,000

₪ 300,000

₪ 10,000

₪ 85,000

₪ 19,000
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ספריות באולם המרכזי

אולם תפילה מרכזי ]338 מ"ר[

עזרת נשים ]177 מ"ר[

Bookcases in the main sanctuary 

Main sanctuary ]338 sqm[

Ezrat nashim )Women's section( ]177 sqm[

$ 11,000

$ 752,290

$ 394,548

₪ 35,000

₪ 2,332,100 

₪ 1,223,100
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חדר לימוד ילדים ]12.5 מ"ר[ - נתרם

ספרייה 

אוצר ספרים 

Children’s study room ]12.5 sqm[ - Donated

Bookshelves, Children’s study room

Collection of books, Children’s study room 

$ 30,774

$ 9,500

$ 8,000

₪ 95,400 

₪ 30,000

₪ 25,000
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חדר לימוד ]40 מ"ר[

ארון קודש 

ספריות

שולחן

Beit Midrash ]40 sqm[

Aron Kodesh )Ark(, Beit Midrash 

Bookshelves, Beit Midrash

Table

$ 87,735

$ 18,000

$ 11,000

$ 4,500

₪ 271,980 

₪ 58,000 

₪ 35,000 

₪ 15,000 
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570 sqm[  $ 762,319[ Event Hallאולם אירועים ]570 מ"ר[ ₪ 2,363,190 
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דלת כניסה 

מזוזת כניסה

מזוזות )3(

מטבחון 

עמדת נטילת ידיים )2(

Main sanctuary door

Mezuza for the main entrance

Mezuza for internal door )3(

Kitchenette

Netilat yadayim station )2(

$ 16,000

$ 500

$ 500

$ 17,000

$ 500

₪ 50,000

₪ 1,500

₪ 1,500

₪ 53,000

₪ 1,500
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במה

ארון קודש

פרוכת

ספריות

Bima 

Aron Kodesh )Ark(

Parochet

Bookshelves

$ 24,000

$ 86,000

$ 3,000

$ 11,000

₪ 75,000

₪ 270,000

₪ 10,000

₪ 35,000
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שער כניסה למתחם

 בית הכנסת התימני - שלד ]380 מ"ר[

בית הכנסת התימני - גמר ]380 מ"ר[

בית הכנסת המרכזי - שלד ]1300 מ"ר[ 

בית הכנסת המרכזי  - גמר ]1300 מ"ר[

Gateway to the synagogue complex 

Yemenite Synagogue - Structure ]380 sqm[

Yemenite Synagogue - Completion ]380 sqm[

Central Synagogue - Structure ]1300 sqm[

Central Synagogue - Completion ]1300 sqm[

$ 54,000

$ 373,330

 $ 560,532

$ 1,020,470

$ 2,456,100

₪ 170,000

₪ 1,160,430 

₪ 1,737,650 

₪ 3,163,450 

₪ 7,613,900 
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elikyefetfdx@gmail.com :יצירת קשר: אליק יפת | טלפון: 054-2273060 | דוא''ל

doronh60@gmail.com :דורון הלל | טלפון: 053-2223705 | דוא''ל 

לתרומות בחשבון הבנק: 'כתפוח בעצי היער' ע”ר | בנק מזרחי | סניף 483 קרני-שומרון | חשבון 195777

< לעמותה קיים אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

Contact us for more information: Elik Yefet | 054-2273060 | Email: elikyefetfdx@gmail.com 

For donations: "K'tapuach b'atzei haya'ar" | Bank Mizrachi | Branch 483 Karnei Shomron | Account number 195777

> All donations are tax deductible by Israeli Section 46 and US 501 C3:  Tax ID number 13-2992985

International wire transfer information: Signature Bank | 923 Broadway | Woodmere , NY 11598  

To the Account of: The Central Fund of Israel 

ABA Bank Routing: #026013576 | CFI account: #1503426427 | SWIFT code: SIGNUS33

כל התרומות תומכות בכל הפרויקט
כל העיצובים באחריות אדריכלית הפרויקט

כל ההקדשות יונצחו בקיר תורמים בכניסה לכל בית הכנסת )לא על הפריטים עצמם(

Donations support the progress of the entire synagogue project.
Design elements are the prerogative of the head architect.

Dedications will be displayed on the donor wall at the entrance to the synagogue )not on each item(.


