
 אנא ציינו. הקהילה מתפקדת הודות להשתתפות פעילה של החברים בארבעה תחומים עיקריים של חיי הקהילה 
  אשת בקשר בתחומים המעניינים אתכם ונחזור אליכם בהקדם/איש

Kehilat Yedidya functions through the active participation of its members in the four areas of 
community life and administration. If you are interested in learning more about how you/family 
members can contribute to any of these areas, please fill in who to contact for those area/s. 

 תחום
Area 

Activities 
 אנשי קשר

Contact Person 
 פעילות

 תפילה וחינוך
Tefilla and 
Education 

Organize and/or lead daily, Shabbat, 
holiday prayers, divrei Torah, classes 
and special events.  
Become involved in youth activities, the 

library or think up a new activity.  

, שליחי ציבור וגבאים לימות החול 
שיעורים ; דברי תורה; שבת וחג

כמו גם פעילות . ופעילויות מיוחדות
, הספרייה או פעילות אחרת, נוער

  ככל העולה על רוחכם, חדשה
 

 קהילה תומכת
Caring Community 

Help us make Yedidya a caring 
community for: 

 members (births, shiva, visiting 
sick); 

 neighbors (kupat tzedakah); and 

 greater Israeli society (social 
justice). 

 organizing community meals at the 

shul. 

עזרו לנו להפוך את ידידיה לקהילה  
  :שתומכת ב

  חבריה (לידה, אבלות, ביקור
  חולים)

 (קופת צדקה) שכניה 

 הישראלית בכללותה חברה בו
 (צדק חברתי)

  ארגון ארוחות קהלתיות בבית
  הכנסת

 

 הבניין
Building Support 

Become involved in regular maintenance 
or specialty areas such as: design, art, 
garden, kitchen etc 

סיוע בתחזוקה הכללית ובתחומים  
, גינון, אמנות, ספציפיים כמו עיצוב

  .וכדומהמטבח 
 

  מינהל ותקצוב
Administration and 

Finance 

Help ensure the Kehila functions 
smoothly by working on: 

 communications (social media, 
website, event calendar, etc) 

 volunteers and staff 

 budget and finance 

  :סייעו לתפקוד החלק של הקהילה 

  חברתיות, תקשורת (רשתות
אתר האינטרנט, לוחות אירועים 

  וכו')

 עובדים ומתנדבים 

 כספים ותקציב  
 

 : אנא התנדבו לקחת חלק בתורנויות השונות לקבלת אורחים, בנוסף
We also invite you to take part in the different rotas for greeting and hosting guests 

 תורנות
Rota 

Activities 
 עדיפות

Preference 
אשת קשר/איש  

Contact Person 
 פעילות

  
 ערב

eve 

 בוקר

morn 
 

 

 קבלת פנים
Greeters 

Open the shul for 
Shabbat or Holiday 
services, greet 
arrivals, welcome 
and direct 
newcomers 

   

, פתיחת הבניין בשבתות ובחגים
 קבלת פני החברים והאורחים

 הכנסת אורחים
 יחידים 

Hospitality (not 
groups) 

Host drop-in 
visitors or members 
for a Shabbat or 
Holiday meal 

   
אירוח אורחים מזדמנים או חברי 

 קהילה לסעודת שבת או חג

 הכנסת אורחים קבוצות
Hosting Groups 

Host members of 
visiting groups for a 
Shabbat or Holiday 
meal 

   
אירוח שניים עד שלושה חברים 
בקבוצות הבאות להתפלל אתנו 

.לסעודת שבת או חג  

 


