
 9102אסיפה כללית  –מועמדים לחברות בוועד המנהל של קהילת ידידיה 

 ב של שם משפחתם העברי(-)לפי סדר א

 

 הטקסטים נערכו קלות.

 

 

 קובי איבלמן

אני  חינוך וחברה.המקבץ של כראש ה קהילבחינוך התמקדתי בלאחרונה   אני פעיל בקהילה משך שנים רבות.
תוכנית הלימודים לחג שבועות. אני בעד גם את אחרונות מארגן הובשנים , אחראי לתוכנית שבתות העיון

 בחינת דפוסי הפעילות של הקהילה ועריכת שינויים כדי לבססה ולקדמה. 

For those that don't know me, my name is Kobi Ableman.  I am standing for re-election to the 

vaad minahel of Kehillat Yedidya. I have been a member of the va'ad for many years.  My recent 

activities for the community include being in charge of the Education and Social Hub.  I have 

organized the shabbatot iyun and the Learning for Shavuot.  I am also the gabbai of the weekday 

shacharit minyan.  I would like the Kehilla to be open to change that will help strengthen the 

community and move it forward. 

 

 

 רלף אמלן

 להתפתחותאני רוצה להמשיך לתרום אני מעמיד את עצמי לבחירה לתקופת כהונה נוספת בוועד המנהל. 
המודרנית בעיר.  הבירושלים, וכחלק אינטגראלי של האורתודוקסי מועילהידידיה כקהילה אכפתית וקהילת 

 ועד.ועד וכיושב ראש השצברתי עד כה כחבר את הניסיון אני מקווה לנצל 

My aim in putting my name forward for election to the Vaad Menahel is to contribute towards 

the growth of Kehillat Yedidya as an effective and caring community in Jerusalem, and as an 

essential part of the Modern Orthodox movement in the city. I hope to use the experience I have 

gained so far on the Va'ad to good effect. 

 

 

 יפה שירה גרוסברג

ועד המנהל ולהיות חלק בהנהלת וכחברה היא להשתתף באחריותי  שנה. 91-אני חברת קהילת ידידיה יותר מ
הפתוחות ודאגתי  ידעותי  .בקהילהשים כל הנושל  נציגה של חברים בגילירואה עצמי כאני  והנהגת הקהילה.

לפעילותי תורמים  נשים בקהילה. בקידוםלנשים המשתתפות בקהילתנו בתפילתנו ובלימוד ישרתו אותי 
 שנים ומקפידה להשתתף בדיונים 4אני חברת ועד כבר   ומסת, חמה ומקשיבה., אני מנשליתקשורת הכישורי 

 תוך הקשבה לאחרים.ובהחלטות הועד 

As a longtime member of Kehillat Yedidya, I feel responsible to be a member of the vaad 

haminahel and be a part of the leadership of the kehilla.  I am a representative of the members in 



my age group and of women in general.  I am forward thinking and will represent views on 

advancing participation of women in tfila, kehilla, and teaching.  I am polite, warm, and a good 

communicator.  I can offer my participation on discussions and decisions of the kehilla, as well 

as my listening to others (and others').  I have been on the vaad for 4 years. 

 

 

 דינה ויינר

עד המנהל כדי להיות אחראית על הימים הנוראים ולהמשיך לפעול ובו בחברותיאני מעוניינת להמשיך 
 .בעלי שמחה בשבתותעזרה ללעיצוב העדת ובנושאים הקשורים לו

I would like to continue to volunteer on the Vaad Menahel in order to continue to be responsible 

for the yamim noraim, to help work on issues regarding the design committee and to help 

families who have a Simcha on Shabbat. 

 

 

 חיים ויצמן

. לאחר מכן הקדשתי את עצמי לתהליך 01-כיו"ר השני שלה בשנות ה עזרתי לייסד את קהילת ידידיה ושירתתי
לחדש את הרוח הדינמית, —הארוך של בניית בית הקהילה, ובתפקידים אחרים. ברצוני להחזיר עטרה ליושנה

המחפשת, והמחדשת של קהילת ידידיה, גם בחיי קהילתנו פנימה וגם בפנים שאנחנו מקרינים לציבור הדתי, 
הודי מעבר לד' אמותינו. אני רואה בקהילתנו לא רק בית המשרת את הצרכים של חבריה )דבר הישראלי, והי

חשוב בפני עצמו( אלא גם מודל של קהילה המשלבת התחייבות עמוקה להלכה עם ערכים הומניסטים 
 .ופלורליסטים

I helped found Kehilat Yedidya and served as its second chairman, in the 1980s. I then devoted 

myself to the long process of building our home, and in other roles. I seek to help restore the 

community’s dynamic, searching, and innovative spirit, both within our life as a community and 

in the face we present to the larger religious, Israeli and Jewish community beyond our own 

walls. I see our community not only as a home that serves the needs of its members (which is 

very important in and of itself) but also serves as a model community that combines a deep 

obligation to halacha with humanistic and pluralistic values. 
 

 יעקב מלכיאור

 .בשנתיים האחרונות אני משמש כגזבר הקהילה
הצבתי לעצמי מטרה להנגיש את התקציב לחברי הועד ולחברי הקהילה באופן שסעיפי התקציב יהיו בהירים 

 .על מנת להקל הן על ההתמצאות בהם והן על תהליך קבלת ההחלטות
 .תגובות חיוביות על השגת היעד הזה ואשמח לכהן קדנציה נוספת בתפקידלשמחתי, אני מקבל 

During the last two years I have functioned as the treasurer of Yedidya. I set myself the goal of 

making the budget accessible and understandable to the board and the members of the 

community. Achieving this goal makes budget issues clearer to decision makers and allows for a 

better decision-making process. 

I have received positive responses and I will be happy to serve another term. 

 
 



 אליס קרנץ

אני חושבת שקהילת ידידיה היא מעין משפחה מאמצת לעולים שהגיעו ארצה לבדם. ברצוני לאפשר לאילו 
שמתפללים איתנו להרגיש נינוחים בקהילה ולעודד אותם להיות חברים בקהילה. אני רוצה לשפר את איכות 

 א בתורה ובמגילות.האוכל בקידושים ולעודד שימוש בפחות כלי פלסטיק. אני רוצה לעודד יותר נשים לקרו

I see Yedidya as a family for many who have made aliya alone. I would like to help people feel 

comfortable in our community and welcome more new members.  I would like to encourage 

more women to take part in Torah Readings and readings of the megillot.   I hope to improve the 

quality of the food offered at kiddushim and encourage using fewer plastic products in the shul.  
 

 

 דני ריישר

שתרומה לקהילה היכן שאפשר היא מחובתם של כל חברי הקהילה שמתבקשים לסייע היכן שהם אני חושב 
לפעילותי בוועדת המשך בילדים קטנים, לת המבט שלי כאב לוועד מבט טרי על הקהילה ואמביא אני  יכולים.

ת, אך יש לי רעיונות ומחשבות על התפתחות הקהילה ועל ה במנהיגות ציבוריחני מומיאהנוער של הקהילה. 
 .הילה שלנוקל השורשים של העשמירה ככל שאוכל תוך אני מקווה לתרום ניהולה. 

I believe it’s the obligation, of members of a community who can, to contribute where they are 

asked, to the service of the community. I hope to bring a fresh set of eyes, and the perspective of 

a father of a young family to the vaad, following some time on the vaadat noar.  While no expert 

on communal leadership, I have ideas about the direction and logistical management of the 

community, which i hope to contribute, while respecting and in keeping with, where the 

community has come from. 

 


