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רקע על היישוב א

סיפורו של מקום

קרית נטפים הוקמה בשנת ≥∏π± בשומרון¨ על ידי גרעין משפחות 

 Æבני העדה התימנית

בשרשרת  נוספת  חוליה  מהיותו  נובע  הישוב  למיקום  השיקול 

הישובים לאורך כביש חוצה שומרון ומרכז השומרון¨ קשר נוח אל 

 Æאזור ראש העין ופתח תקוה

 Æ¢מצפון מערב לקרית נטפים¨ נמצא הכפר הערבי ¢קרוואת≠בני≠חסן

מזרחית לכפר שרידים עתיקים מימי הורדוסÆ ממזרח לכפר הערבי 

ומצפון לקרית נטפים יש אזור גדול של מערות קבורה ביניהן מערה 

גדולה ויפה הנקראת ¢דריאל≠דאר¢¨ הנחשבת למקום קבורתו של שר 

מגדלי שמירה  עתיקות  ביניהם עשרות שומרות  קדומה¨  גם שרידי חקלאות  באזור   Æהורדוס האוצר של 

Æששמשו את היוגבים הקדמונים

Æ®י¢ח ßיואל ד© ¢ÆÆÆִסיסÀרִים עÀה בַיֹום ַהה�א יְִטּפ� ֶההÀ הישוב נקרא ¢קרית נטפים¢ על שם הפסוק∫ ”וְהÀי

על הישוב 

Æקרית נטפים הינו ישוב קהילתי דתי המונה כ≠∞∑± משפחות ובעל תוכנית הרחבה לכ≠∞∞± משפחות נוספות

 Æבישוב בתי קבע חד משפחתיים וקראוונים Æישוב הטרוגני בכל ההיבטים∫ עדות¨ גילאים¨ רמה דתית

בישוב פועלים מוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים∫ מעון¨ שלושה גני ילדים¨ 

 Æ¢נוער¨ ותנועת הנוער ¢בני עקיבא

 ªבישוב שירותי דת∫ מקוה טהרה ≠ לגברים¨ לנשים ולכלים

 Æשלושה בתי כנסת¨ שעורי תורה למבוגרים ולילדים

בישוב שירותי תרבות∫ ספריה¨ 

מגרש כדורסל¨ גני שעשועים¨ חוגים¨ 

Æמועדון תרבות ובית נוער
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הישוב מתנהל ע¢י חברי אגודה אשר מתוכם נבחרים¨ אחת לחמש שנים¨ ארבעה חברי מזכירות ויו¢ר העומדים 

בראש הישוב ומניעים אותו קדימהÆ לעשייה זו שותפים בעלי התפקידים הבאים∫ מזכיר הישוב¨ רב הישוב¨ 

 Æרכזת קהילה¨ רכז נוער¨ רבש¢צ ואחראי תחזוקה

בנוסף¨ קיימות בישוב ועדות האחראיות על תתי תחומים הבאים∫ חברה וקהילה¨ נוער¨ חזות¨ קליטה¨ תרבות 

 Æתורנית¨ חסד ועזרה הדדית

המיוחד בקהילה שלנו הוא היכולת ליצור את החיבור בחיי היומיום¨ באופן טבעיÆ ההזדמנות לכל תושב לבטא 

Æאת הייחודיות שבו ולתרום לקהילה

"אחדות היא תהליך ואילו האחידות היא רק מצב צבירה.

אם ננגן את אותו התו המוסיקלי שוב ושוב, זה יהיה חדגוני 

אבל תוים רבים ושונים, שכל אחד מנוגן אחרת - 

יוצרים מנגינה מופלאה"
(הדרך לחיים של משמעות - הרבי מחב"ד|)

פעילויות בקהילה

ונערכים בה פעילויות  יש דגש מיוחד על תרבות הפנאי  בקהילה שלנו 

 Æתרבות וחוגים לאורך השנה

פעילויות סביב מעגל השנה ≠ הרמת כוסית לשנה החדשה¨ יצירת 

אגרות ברכה¨ ערבי התעוררות לימים הנוראים¨ סיבוב סוכות¨ 

הקפות שניות¨ פעילות בנושא הגשם¨ הדלקת נר חנוכה¨ 

ציון עשרה בטבת¨ סדר טו בשבט ונטיעות¨ אירועי 

פורים¨ משעבוד לחירות¨ אפיית מצות¨ טקסי 

יום  חגיגות  הזיכרון¨  יום  השואה¨  יום 

מתן  חג  סביב  פעילות  העצמאות¨ 

Æתורה¨ חורבן בית המקדש¨ ועוד
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Æאחדות היא תהליך ואילו האחידות היא רק מצב צבירה¢

אם ננגן את אותו התו המוסיקלי שוב ושוב¨ זה יהיה חדגוני 

אבל תוים רבים ושונים¨ שכל אחד מנוגן אחרת ≠ 

יוצרים מנגינה מופלאה¢
©הדרך לחיים של משמעות ≠ הרבי מחב¢ד®



פעילות חינוכית ≠ ישראל וארץ ישראל¨ איכות הסביבה ©איסוף בקבוקי פיקדון 

נתינה¨  לזולת¨  עזרה  בישוב®¨  חינוך  של  לפרויקטים  מופנים  שהכנסותיהם 

Æמניעת אלימות¨ אורח חיים בריא¨ כלכלה נבונה¨ זהירות בדרכים ועוד

פעילות גיבושית ≠ שבתות קהילה בתוך הקהילה ומחוצה לה¨ טיולים משותפים¨  

Æבהם התושבים משתפים ומעניקים מידיעותיהם וכישוריהם לכלל הקהילה

פעילות תורנית ≠ שעורי תורה לגברים¨ נשים וילדים¨ לימוד אבות ובנים¨ תהילים 

 Æלילדים¨ פרוייקט בר מצוה ובת מצוה¨ ערבי לימוד

חוגים ≠ לכלל האוכלוסיה∫ ספורט ≠ קטרגל¨ כדורסל¨ גßודו¨ התעמלות קרקע¨ מחול¨ 

 Æפילאטיס¨ נגינה¨ אומנות¨ חיות וטבע

בני עקיבא ≠ בישוב פועל סניף ¢בני עקיבא¢ לגילאי ∂±≠∞±¨ הסניף מונה כ≠∞∞± חניכים¨ ∑± מדריכים 

 Æהפעילות מתקיימת באמצע שבוע ובשבת Æוקומונרית

נוער ≠ פעילות לנוער הישוב בגילאי ∏±≠≤±¨ תוך דגש על תכנים ייחודיים¨  אשר מוביל 

Æרכז הנוער¨ מלווה בבת שרות לאומי

פעילות חסד ≠ אנו מחנכים את ילדינו לעשיית חסד ונתינה ע¢י פעילויות¨ כגון∫ 

איסוף מוצרי מזון ובגדים לנזקקים¨ התנדבות בבתי חולים¨ בבית אבות¨ במוסדות 

Æßשיקום¨ וכד

קהילה מאמצת ≠ הקהילה שותפה לקרן עזרה הדדית של השומרון אשר מנוהלת 

  Æע¢י רב השומרון¨ הרב אליקים לבנון¨ ובכך תומכת באופן פעיל במשפחות נזקקות
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מפעילויות בית הכנסת

הנחת אבן הפינה למבנה הקבע

הכנסת ספר תורה לבית הכנסת לימוד ליל הושענא רבא

בית הכנסת ”קיבוץ גלויות“
קרית נטפים

ים
לד

 לי
סליחות



ג

ד

בקשה לתרומה 
Æעם השנים¨ ב“ה¨ גדלה הקהילה בכ≠•∞∞≥¨ ואיתה גדלים גם הצרכים הרוחניים

בשבתות¨ בחגים וגם בימות השבוע הרגילים מתקיימות תפילות ופעילויות בבית הכנסת ”קיבוץ גלויות“¨   

 Æמ“ר ≠ הצר מלהכיל את ציבור המתפללים∫ גברים נשים וילדים µ∞ שכיום ממוקם במבנה יביל ישן של

לאור עובדה זו ומתוך הכרה כי בית הכנסת מהווה מרכיב חשוב בבנייה של קהילה מגובשת ומאוחדת¨ החלטנו 

 Æלהקים מבנה קבע גדול

Æµ∏∞µ∑∂∂∞± ‘בית הכנסת מתנהל כעמותה רשומה מס

 Æבסמוך למבנה¨ מתוכנן בעתיד גם בניית בתי הכנסת קבע למניינים הנוספים בישוב ≠ אשכנזי ותימני

היה שותף בהקמת בית כנסת קהילתי בקרית נטפים שבשומרון°

תיאור הפרוייקט¨ תכניות ואומדן

הכנסת  בית  של  האדריכלי  התכנון 

בוצע על פי פרוגרמה שהוכנה ע"י 

גלויות“¨  ”קיבוץ  הכנסת  בית  גבאי 

המתפללים  כמות  את  שכללה 

הגידול  ואת  כיום  והמתפללות 

העתידי הנובע מריבוי טבעי וקליטת 

נכללו  כן  כמו   Æנוספות משפחות 

פונקציות שונות כגון מטבחון¨ חדרי 

Æלימוד¨ חדרי אחסון וכדומה

Æמ¢ר µ∞∞≠גודל המבנה הינו כ

המבנה  של  האדריכלות  עבודת 

הוטלה על אדריכל ויקטור רבינוביץ 

Æהמתמחה בתכנון בתי כנסיות
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קומת קרקע
אולם תפילה
חדרי לימוד

פינת ארועים
מטבחון
שרותים
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מפלס עליון
עזרת נשים
שרותים 
מטבחון
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Æמתפללים ≤µ∞≠המבנה תוכנן בשני מפלסים¨ על מנת לאפשר את איכלוס כלל מתפללי ”קיבוץ גלויות“¨ כ

מפלס ראשון ≠ אולם תפילה ל≠∞∏± מתפללים

                      חדרי לימוד

                      פינת ארועים

                      מטבחון

                      שרותים

 Æמעבר מדורג לעזרת נשים עבור נשים שאינן יכולות להשתמש במדרגות                      

שטח המפלס הוא ∞≥≤ מ¢ר. 

מפלס שני ≠     אולם תפילה עבור ∞∑ מתפללות

                      מטבחון

                      שרותים

שטח המפלס הוא ∞∏± מ¢ר.

Æבחלל המבנה תוכננו ממ¢דים¨ חדרי לימוד ושירות¨ הכל בהתאם לחוקי התכנון והבנייה

Æכל המבנה תוכנן בהתאם עם נגישות לבעלי מוגבלויות¨ כנדרש בחוק

אומדן הפרוייקט

 Æאומדן הפרוייקט נאמד ב≠∞∞∞¨∞∞∞¨≤ ש¢ח עבור גמר בנייה ברמה נאותה

Æהשתתפות המתפללים במימון הפרוייקט ≠ ∞∞∞¨¥ ש“ח למשפחה

Æהשתתפות ועד בית הכנסת ”קיבוץ גלויות“ ≠ תוכניות אדריכליות¨ כ≠∞∞∞¨∞∞± ש“ח

Æהשתתפות היישוב במימון הפרוייקט ≠ הקצאת מגרש ועלות פיתוח



אפשרויות תרומהו

± מטר מרובע ≠ ∞∞∞¨¥ ש“ח     �   תעודת הוקרה ´ שי

µ מטר מרובע ≠ ∞∞∞¨∞≥ ש“ח   �    תעודת הוקרה ´ שי

                                               הנצחהØהקדשה בלוח התורמים

∞± מטר מרובע ≠ ∞∞∞¨∞¥ ש“ח �    תעודת הוקרה ´ שי

                                               הנצחהØהקדשה לאביזרי קודש∫ במת החזןØהיכלØתאורה מיוחדת

∞µ מטר מרובע ≠ ∞∞∞¨∞∞≥ ש“ח �  תעודת הוקרה ´ שי

       הנצחהØהקדשה בחדר לימודØעזרת נשים

∞∞± מטר מרובע ≠ ∞∞∞¨∞∞¥ ש“ח � תעודת הוקרה ´ שי

       הנצחהØהקדשה באולם התפילה המרכזי

∞µ≥ מטר מרובע ≠ ∞∞∞¨∞∞∞¨± ש“ח � תעודת הוקרה

         הנצחהØהקדשה לקומה עליונה

Æארון קודש¨ בימת תפילה¨ ספריות¨ נברשות¨ ספסלים¨ פרוכת¨ מערכת מיזוג אוויר  �הקדשהØהנצחה 

כל תרומה תתקבל בברכה°
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איש קשר∫

דוד תורג‘מן
df.turjman@gmail.com

∞µ¥≠≥∞≥≥∞∑∏ ∫טלפון נייד

פרטי חשבון בנק להפקדות ∫ 

חשבון ±¥∂∞∑≥π∞¥¨ בנק אוצר החייל ¥±¨ סניף אריאל ≤¥≤


