
    Kehilat Yedidya, Jerusalem          -      ירושלים –קהילת ידידיה 
    
    

  2021יולי  –מנחם אב תשפ"א 
    

  חברי קהילת ידידיה יקרים, 
    

 - כמידי שנה, על סיפה של שנה חדשה אנו מבקשים שתחדשו את חברותכם בקהילה. התהליך הוא טכני 
אנא קראו  לתשלום, מוסיפים תרומה לקופת הצדקה.בוחרים מקומות ישיבה, מחשבים את הסכום 

  בהקדם האפשרי.ואת דמי החבר  את הטפסים המלאים  העבירוו הנחיות המצורפותבזהירות את ה
  

  - והשנה התמודדנו עם הניסיון לחזור לסוג של שגרה  כולנו ממשיכים להתמודד עם אתגרי מגפת הקורונה
 לחדשת והחוסן הנפשי של חברי הקהילה אפשרו לנו בחיי היומיום שלנו ובחיי הקהילה. המחויבו

  חיי החברה ועוד.  הקידוש ופעילות הילדים התפילות, הלימוד, 
  

רוח ההתנדבות וכוחה של של הקהילה מדהים לראות כמה רחוק הגענו בזכות  41- בפרוס שנתה ה
הקהילה. איתגרנו את עצמנו ואת הקהילה סביבנו לקבל השתתפות פעילה של נשים בתפילות ובלימוד.  

יצרנו קהילה שתומכת בחבריה ובסובבים אותה. בנינו בניין שמכיל מגוון רחב של פעילויות בשבת  
  לם שנעים בכיוון ההפוך.  ובמהלך השבוע. יחד, אנו מרימים נס של סובלנות וקבלה במדינה ובעו

  
בזכותכם הקהילה תמשיך חדשו את חברותכם בקהילה. ומבקשים שת אנו נערכים לקראת השנה הבאה

נשמח לקבל את פניהם של חברים ממשיכים, חברים חוזרים וחברים חדשים ולעצב בית קהילתי  לשגשג. 
מה שאתם ממשיכים לעשות כדי   אנו מודים לכם, חברי הקהילה, על כל מה שעשיתם ועל כלעבור כולנו. 

  . תתפתחו שקהילת ידידיה תשגשג
    

   חברי הוועד המנהל.
   
Menachem Av 5781 – July 2021 
  
Dear past and present Kehillat Yedidya members, 
  
At this time of year, we ask you to renew your membership. Usually this is a purely 
technical procedure – choose holiday seats, calculate dues, add a donation to Kupat 
Tzedaka. And to do this, you will find the attached membership form and instructions – 
please read them carefully and return the completed form with your dues payment as 
soon as you can. 
 
Of course, as we continue to deal with the ongoing coronavirus pandemic, this year 
comes with additional challenges of trying to return to the “usual” ways in which we go 
about our lives, from the most mundane daily acts to the highs of celebrating events with 
family and friends, to everything in between. This is especially the case with communal 
life at Kehilat Yedidya, and through the commitment and resilience of members we are 
seeing a renewal of prayer, learning, kiddush, socializing, youth activities, and so much 
more.  
 
As we begin Yedidya’s 41st year, it is amazing to reflect on just how far our volunteering 
spirit and communal strength have taken us. We have all challenged ourselves and the 
community around us to accept women's active participation in prayer and learning. We 
have created a supportive community for its members and the community at large.  We 
have built a beautiful facility that has enabled us to provide an amazing range of 



activities on Shabbat and during the week. Together, we fly the flag of tolerance and 
acceptance in a country and world heading in the other direction. 
 
As we look forward to the coming year, please take a few minutes now to renew your 
membership with Kehilat Yedidya. If you have been with us over the past challenging 
year, we want to thank you for all that you have done and continue doing to make 
Kehilat Yedidya a vibrant community. And if you have been away, we want to extend an 
especially warm hope that you will rejoin us and help make Yedidya a communal home 
for everyone. Most of all, we look forward to continuing this partnership with everyone 
for many years to come.  
 
 
The Vaad Menahel 

 


