
  ,חברי קהילה יקרים
  

  .ובתחתית הדף מופיעה סכמה ראשונית בעיצומונמצא  הבנייןבנה מאחורי תתכנון גינת הקהילה ש
יצירת ל, ותחזוקתהלהקמת הגינה והכספים מיועדים ל₪.  350,000המבצע לגיוס כספים הוא יעד 

  , תתקבל בברכה.נה וגדולה כאחתכל תרומה, קט .לבניין הקרן רזרב
  

 הקדשותעל אלמנט של הגינה. להלן רשימת הקדשה ניקה עאנשים כבר התעניינו בתרומה הממספר 
  אלו:

 
  הקדשת הגינה כולה 

  ₪ 70,000              (נתרם)
  ₪ 40,000   שער הגינה

  ₪ 20,000  ספסל בגינה
  ₪ 20,000  תכי"פינה תנ

  ₪ 20,000   פטיו לסוכה
  ₪ 20,000  ול הגינהעמש

  ידיד/ת הגינה 
  ₪  1,000   (שורה בספר)

  
הקדשות בגינה אבל  5רק  נותרו

להקדשות יות ויש עוד אפשר
נא ליצור בניין. בבמקומות שונים 

  -קשר עם לורי הלר 
LHA1@laurieheller.com  

  
כל תרומה תוזכר בספר מיוחד או 

  עבר.כפי שנהגנו באמצעי אחר ב
  
  

 
  לרווחת הקהילה כולה. מיוחדחדש ומתחם  שמחים לקבםאנחנו 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנ"כיתפינה  

פטיו לסוכה 

 שער הגינה 

 ספסל בגינה

 משאול הגינה



Dear Kehilat Yedidya members, 
 
Planning is already underway for the Kehilah Garden behind our building. You can 
see the initial design sketch here below. 
Our goal is to raise 350,000 NIS to construct the patio, its upkeep, and create a 
reserve fund for capital expenses of the synagogue. All gifts, no matter how small or 
large, are greatly appreciated!  
  
A number of people have stepped forward and asked about naming opportunities: 
here is the list: 
 

Garden Naming Dedication 
  (completed)     70,000 
NIS               
Garden Gateway          40,000 NIS 
Garden Bench               20,000 NIS 
Biblical Corner              20,000 NIS 
Sukkah Patio                 20,000 NIS 
Garden Path                  20,000 NIS 
Friend of the Garden  
(Listing)        1,000 NIS 
 
Apart from these five naming 
dedications, other opportunities for 
naming are available elsewhere in 
the building. Please be in touch with 
Laurie  - LHA1@laurieheller.com 
All donations will be noted in a book         
or other commemorative record as in 
the past.  

  
We are looking forward to creating a beautiful new space for the enjoyment of 

the Kehilat Yedidya community. 
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