
  2022אוגוסט  –מנחם אב תשפ"ב 
   

  ,חברות וחברי קהילת ידידיה יקרים
   
  "תחל שנה וברכותיה"

אט ממשבר הקורונה. אנו שמחים לראות שוב חברות וחברים  - אנו עומדים בסופה של שנה שבה התחלנו לצאת אט
הקידוש ושבתות העיון חזרו לשגרתם  שחוזרים לבית הכנסת, תפילות הילדים בשבת בבוקר ממלאות אותנו גאווה. גם 

   .הברוכה
 

קסוי מסיים ארבע! שנים של מסירות ואחריות רבה כיו"ר הועד. אלו היו שנים  - זהו גם זמן לחילופי משמרות. יוני המר
מאתגרות ביותר, שדרשו התמודדות מתמשכת עם משבר עולמי וקהילתי, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא, אנו 

   .שרודר ואריאל פיקאר- ת הובלתו של יוני מול האתגר. לנעליו הגדולות נכנסים הדס רחמיםמעריכים עד מאד א
 

אנו נפרדים גם ממרים פיין ששירתה את הקהילה בנאמנות שנים רבות ומודים לה על ההחזקה המצוינת של הקהילה  
ך חודש אוגוסט ומאחלים  מצד התשתית. אנו מקבלים בברכה את עינת ניסים שתכנס לתפקידה כמזכירת הקהילה במהל 

  .לה הצלחה רבה
 

אנו נערכים לקראת השנה הבאה ומבקשים שתחדשו את חברותכם בקהילה. בזכותכם הקהילה תמשיך לשגשג. נשמח  
לקבל את פניהם של חברים ממשיכים, חברים חוזרים וחברים חדשים ולעצב בית קהילתי עבור כולנו. אנו מודים לכם, 

   .עשיתם ועל כל מה שאתם ממשיכים לעשות כדי שקהילת ידידיה תשגשג ותתפתחחברי הקהילה, על כל מה ש
 

כמו במשקי הבית, גם בקהילה, העלויות גדלו ואנו עושים כל שביכולתנו לנהוג בצניעות ובאחריות. עם זאת ועדת  
  .הכספים ביקשה שנעלה במעט את דמי החבר (דבר שלא נעשה כמה שנים טובות)

  
  .את ההנחיות המצורפות והעבירו את הטפסים המלאים ואת דמי החבר בהקדם האפשריאנא קראו בתשומת לב 

  
  קסוי - יוני המר - יו"ר הועד היוצא 

   שרודר ואריאל פיקאר- הדס רחמים - יו"ר הועד החדשים 
  וחברי הוועד המנהל

  
ברי הועד על התמיכה כיו"ר חדשים, אנו נרגשים לקראת התפקיד רב האחריות שהוטל עלינו. אנו מודים ליוני ולכל ח

  :והעידוד. נשמח לשמוע מחברות וחברי הקהילה על רעיונות ויוזמות חדשות. הנה פרטי הקשר שלנו
  

  ariel.picard@gmail.com: אריאל
 hadaspsych@gmail.comהדס: 

  
 
 
Menahem Av 5782 / August 2022 
 
Dear members of Kehillat Yedidya, 
 
“May the new year and its blessings begin.” 
It is the end of a year of gradual emergence from the Covid crisis. We are happy to see our 
members returning to our building, and are proud of the rejuvenation of the children’s program 
on Shabbat mornings. The community kiddush and monthly Shabbat lectures have also resumed. 



 
Our leadership is also changing. Yoni Hammer-Kossoy, after four (!) years of dedicated and 
conscientious service as chair of the board, is leaving his post. It was a period of exceptional 
challenges, during an extended global and community emergency, and required creativity and 
out-of-the-box thinking. Yoni’s leadership during this time deserves the highest praise. Hadas 
Rahamim-Schroeder and Ariel Picard will be filling the large space he leaves behind. 
 
We are also bidding farewell to Miriam Fine, who has faithfully served the community for many 
years. We are grateful to her for doing an excellent job of keeping the community infrastructure 
working and in good order. And we welcome Einat Nissim, who will take over from Miriam as 
the community’s secretary over the course of August. We wish her great success. 
 
We are making preparations for the coming year and request that you renew your membership. 
Yedidya needs you to continue to thrive. We welcome both ongoing members and those who are 
returning after a hiatus in helping us shape a communal home for all of us. We also want to thank 
all of you for all that you’ve done and all you will continue to do to ensure that Kehillat Yedidya 
continues to flourish and move forward. 
 
The community’s costs, like those of your households, have risen. We are doing our best to 
operate frugally and responsibly. Nevertheless, the Finance Committee has asked for a slight 
increase in membership dues (which have remained steady for many years). Please read carefully 
the attached instructions and send back your completed forms and dues as soon as possible. 
 
Yoni Hammer-Kossoy, outgoing chair 
Hadas Rahamim-Schroeder and Ariel Picard, incoming chairs 
And the members of the board 
 
From the new chairs: 
 
We assume the great responsibility placed on us with both excitement and awe. We are grateful 
to Yoni and the members of the board for their support and encouragement. We would be 
delighted to receive new ideas and initiatives from the membership.  
 
Ariel: ariel.picard@gmail.com 
Hadas: hadaspsych@gmail.com 


