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'עדי עד' עלתה על הקרקע בר"ח חשוון תש"ס, כאשר קבוצת בחורים מהווה את 

הגרעין הראשוני. מהר מאד הצטרפו אל הבחורים המתגוררים בקראוונים שתי 

משפחות ועדר כבשים והשאר כבר היסטוריה.

אנו נמצאים כאן במטרה לקיים את ציווי הבורא "והתנחלתם אותה וישבתם בה", 

מכוחו אנו פועלים ולכך מכוונים כל דרכי קהילתנו.

מראשוני  שהיה  הי"ד,  ליבוביץ'  שמאי  אלעזר  ע"י  למקום  ניתן  עד  עדי  השם 

הבחורים שעלו לגבעה, תוך שהוא נסמך על דברי דוד המלך ע"ה "זאת מנוחתי 

עדי עד פה אשב כי איותיה".

היישוב ממוקם בתחום המועצה האזורית 

שילה  גוש  של  במזרחו  בנימין",  "מטה 

ובשכנות ל'חוות יישוב הדעת', 'קידה', 'אש 

קודש', 'אחיה' ו'שבות רחל'.

בסיעתא  ומתפתח  גדל  עד  עדי  הישוב 
לישוב  מגיעות  חדשות  משפחות  דישמיא, 

ומספר הילדים הולך וגדל.
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נמצאות כעת בתנופת בניה.
על  יעקב"   "יגל  נקרא  הישובי  הכנסת  בית 
המסייעים  מראשוני  ז"ל  גל  יעקב  שם 
לפריצת הדרך להקמת היישוב. תושבי הישוב 
בית  את  ולרומם  לפאר  ועשייה  רצון  מביעים 

צרכי  לכל  המעט  מקדש  את  ולהרחיב  ה', 
הישוב ברוחניות ובגשמיות.

ה;  ים, ָוָאֶרץ ֲחָדׁשָ ַמִים ֲחָדׁשִ י ִהְנִני בֹוֵרא ׁשָ  ּכִ
ַכְרָנה ָהִראׁשֹנֹות, ְולֹא ַתֲעֶליָנה ַעל-ֵלב.               ְולֹא ִתזָּ

ר ֲאִני בֹוֵרא: יׂשּו ְוִגילּו ֲעֵדי ַעד, ֲאׁשֶ י ִאם-ׂשִ ישעיהו סח                                   ּכִ

על הפרויקט
על הישוב

הישוב הינו ראשון הגבעות שממזרח 
הצפיפות  ה'  ובחסדי  רחל  לשבות 
בבית הכנסת גדולה ואנו נדרשים 

ל-"הרחיבי מקום אהלך..."
מתכננים  אנו  זה  בפרוייקט 
הכנסת,  בית  את  בע"ה  להרחיב 
להוסיף שטח בנוי של עזרת נשים, 
מבואה, מטבחון + שירותים, להוסיף 
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ולהסדיר  גינה  להקים  וכן  לנשים, 

חניה נוחה.
התושבים נרתמו לפרוייקט מתוך אהבה ושמחה  
שותף  תושב  כל  כאשר  מיוחדת  קרן  והקימו 

בהוראת קבע לבניין בית הכנסת. 

העלויות גבוהות ויש צורך 
בתרומות נוספות להשלמת הפרויקט.

בית הכנסת היום

תכנון-
שירותים

תכנון- פרגולת 
כניסה - מבואה

תכנון-
עזרת נשים

מבט מבפנים- 
היום


