
 9102 דיווח לאסיפה השנתית על פעילות העמותה

 תודה לכל מי שטרח להגיע להשתתף באסיפה הערב. 

לדווח על פעילות רבה  השנה כבשנים קודמות הייתה מלאת פעילות. מצד אחד, קל

 קשה לדעת מאיפה להתחיל.אך מצד שני די 

בוקר טוב,  :רצעירים פוגשים דג מבוגר. הדג אומ : שני דגיםןיש סיפורזה מזכיר לי 

מה רגע, איך המים? הדגים ממשיכים לשחות ואז אחד מהם שואל: " מה שלומכם,

 " ?זה מים

 הנה מקבץ מה"מים" של ידידיה:

 תפילות חול, כולל תפילת ערבית 

  שני מניינים בשבת )מוקדם ומאוחר, או עם הרינג ובלעדיו( ושלוש קבוצות של

 תפילת ילדים.

 ים, קריאות נשים, ם, קבלת שבת בהובלת נשתפילות בחגים ובימים הנוראי

 ומתן שם. , בריתותת מצווה, לידותנווב ניב

  שבת עיון )לפחות פעם בחודש(. בנוסף, תוכניות חינוכיות ומרצים אורחים

במהלך השנה כולל אירועים לציון יום השנה לרצח יצחק רבין, יום השואה 

 כרון ליום העצמאות.יוהמעבר מיום הז

 חקני הפרשה, תערוכות ושיחי גלריהפורים שפיל, ש 

 עיים בתלמוד, מגילות מדבר הספרייה שעולה על גדותיה, שיעורים שבו

וקבוצה שסיימה לאחרונה ללמוד את מסכת שבת  292קבוצות  יהודה, שלוש

 שנה(. לפני עשרים)לימוד שהחל 

 ( מקבלי פניםgreetersאירוח של קבוצות ויחידים וכמובן הקידוש בשבת ,) 

 ת קהילתיות בשבת היכרות, פורים, שבת הגדול ושבועותארוחו 



  שובו של השבתון, שהתקיים במצפה רמון, מלווה מלכה ונטיעות לכבוד ט"ו

 בשבט, ואמש, טיול לאור ירח

  ,חברתית, חסד  עשייהפעילות מרכזית ומתמשכת של הבאזר המדהים

ים בטוב וברע. קופת הצדקה, הכנסת אורחים, עזרה לחולותמיכה הדדית 

 ותמיכה באבלים.

  וכמובן, הבניין שבו מתקיימות פעילויות רבות ותחזוקתו. השנה, נוספו גם

 הפטיו והגינה.

מאחורי כל נקודה ברשימה עומד אדם או קבוצת מתנדבים שבלעדיהם לא 

ים בתורה והדרשנים; אהייתה מתקיימת פעילות. הגבאים והגבאיות, הקור

אלה שזוכרים לברך ב"שבת שלום"  ;וירהחברים שדואגים לתאורה ולמיזוג האו

 שלושה אנשים שאינם מכירים; וחברים שאנחנו עדיין לומדים להכירם.

ויש תמיד מקום לשיפור. ורשימה, על הכול נכון, אנחנו לא תמיד מסכימים 

כוללנית ככל שתהיה, תמיד תדלג על מישהו או משהו. )אם נשמטה מזיכרוני 

מידי פעם חשוב לקחת צעד אבל מתנצל(.  פעילות של אחד או אחת מכם, אני

 אחורה ולהעריך את כל מה שבנינו ומה שאנחנו ממשיכים לבנות.

תודה למרים שעובדת מאחורי אני רוצה לנצל את ההזדמנות לומר תודה. 

לוועדת הביקורת ובעיקר לשרון אדרי שמסיימת הקלעים בכל כך הרבה דברים. 

מנקודת מבט ביקורתית ותומכת. ה לשיפורים בקהילאת תפקידה. שרון תרמה 

תודה לחברי הוועד המנהל, על מנהיגותם ועל האיכפתיות שהם מפגינים. תודה 

סייעו מיוחדת לרלף ששימש יושב ראש עמית שנה נוספת, ושעצותיו השקולות 

חברי הוועד שחוזרים לנתב את הקהילה בשלוש השנים האחרונות. בהצלחה ל

ו את מועמדותם לוועד המנהל. אני מצפה לשנה דני ולחיים שהציגולוממשיכים, 

 מלאת פעילות בוועד המנהל ובוועדות השונות.



בעיקר, אני מודה לכל מי שהגיע הערב ולכל חברי הקהילה. הקהילה ממשיכה 

בזמן, בהשקעה, במחשבה  –להיות חזקה ותומכת בגלל התרומות שלכם 

 ובאנרגיה. 

וקים ומלאים בדברים נפלאים. זה אלו המים שבהם אנו שוחים, הם חמימים, עמ

 הבית של כולנו.

 



Report to AGM 2019 

A big thank you to all for taking the time to come tonight. This year, as in previous years, 

we’re blessed with an abundance of activity at Kehilat Yedidya. In theory, such plenty 

should make it easy for me to give this report. On the other hand, I must admit that it’s a 

bit overwhelming to know where to begin. 

It reminds me of an old story: 

There are these two young fish swimming along and they happen to meet an older fish 

swimming the other way, who nods at them and says “Morning, boys. How’s the water?” 

And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at 

the other and goes “What the heck is water?” 

Let’s take a look at some of Kehilat Yedidya’s water: 

 Daily tefillot, including an Aravit minyan that continues to go strong 

 Two Shabbat minyanim (early and late, or with and without herring) and three 

tefilat yeladim groups,  

 Tefillot for Yomim noraim and chagim, Women’s led kabbalat Shabbat, Women’s 

torah reading, celebrations of bar and bat mitzvoth, births, britot, and baby 

namings. 

 Shabbatot iyun (at least once a month) and educational programs and guest 

speakers throughout the year, including lectures for the Rabin Memorial, Yom 

Hashoah and the passage from Yom Hazikaron to Yom Haatzmaut 

 Purimshpielers, Parsha Players, Artist talks and Art installations 

 Our overflowing library, weekly classes on Talmud, Dead Sea Scrolls, three 929 

groups, and a group that just finished Tractate Shabbat after learning together for 

twenty years 

 Greeters, hosting of guests and groups, and of course weekly kiddush 

 Communal meals for Shabbat hekerut, Purim, Shabbat haGadol, Shavuot 



 The return of the Shabbaton, this year in Mitzpe Ramon, the Tu b’shvat Melava 

Malka and Tu b’shvat plantings, and even just last night, a hike by the light of the 

full moon 

 The amazing Bazar, and the constants of social action and chesed and mutual 

support through the highs and lows of our lives. Our Kupat Tzedaka, outreach to 

strangers, help for the sick, organizing of shiva minyanim and meals 

 And of course, the maintenance of our building making much of this possible, 

and certainly last but not least, the recently added patio and beautiful garden 

Behind every bullet point and list, there’s a person or people or committee of volunteers 

making it happen. Gabbaim and gabbaiyot, shlichei tzibbur, torah readers and 

darshanim. People who make sure the lights and air conditioning work, and make sure 

they turn on and off at the right time. There are people who always remember to say 

Shabbat shalom to three people they don’t know. And there are people we are still 

getting to know. 

Yes, we don’t always agree about things. And yes there are plenty of ways to do things 

better. And yes, there’s an inherent problem with lists, in that there’s always someone or 

something missed (and I’ve missed you, it’s certainly not on purpose), but every now 

and then it’s important to take a step back and admire what we’ve built and continue to 

grow all the time. 

I also want to take a moment to say thanks. To Miriam, who works behind the scenes of 

so much that happens at Yedidya. To the vaadat bikoret, and specifically to Sharon Edri 

who has given her kind and critical eye to improving the shul and is finishing her term. 

To the members of the vaad menahel, for their energy and leadership, and specifically to 

Ralph, who worked with me as Yoshev Rosh for an extra year, and whose counsel and 

calm have helped steer Yedidya for the last three years. Good luck to the returning and 

continuing members of the vaad, as well as to Dani and Haim for wanting to join the 

vaad. I look forward to working with all of you and the many committees in the coming 

year. 



But most of all, my thanks goes to everyone here tonight and in the community. Yedidya 

continues to be a strong and caring place for so many because of your said and unsaid 

contributions of time and energy. 

This is the water we swim in at Kehilat Yedidya. It is warm and deep and full of so many 

wonderful things. It is our home. 

 

 


