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Times of Services
Rosh Hashanna:
st

Candle-lighting 1 day

Wed.24 Sept.

6:13 p.m.

Mincha & ‘Arvit

Wed.24 Sept.

6:30 p.m.

Thu. 25 Sept.

8:30 a.m.

Thu. 25 Sept.

6:30 p.m.

Fri. 26 Sept.

8:30 a.m.

Candle-lighting

Fri. 3 Oct.

6 :01 p.m.

Mincha & Kol Nidre

Fri. 3 Oct.

6 :15 p.m.

Shacharit & Yizkor

Sat. 4 Oct.

9:00 a.m.

Mincha & Neilah

Sat. 4 Oct.

4:30 p.m.

Havdallah

Sat. 4 Oct.

6:58 p.m.

Sukkah decorating party

Tue 7 Oct.

4 :30 p.m.

Candle-lighting Erev Sukkot

Wed. 8 Oct.

5 :53 p.m.

Mincha & ‘Arvit

Wed. 8 Oct.

6:00 p.m.

Shacharit

Thu. 9 Oct.

8:30 a.m.

Shacharit
Mincha & ‘Arvit 2

nd

day

Shacharit

Yom Kippur:

Sukkot:

Chol-hamoed Sukkot: Ushpizin Party Mon. 13 Oct.

4:30 p.m.

Shemini Azeret-Simchat Torah:
Candle-lighting

Wed. 15 Oct.

5 :44 p.m.

Mincha, ‘Arvit & Hakafot

Wed. 15 Oct.

5:50 p.m.

Shacharit, Hakafot & Yizkor

Thu. 16 Oct.

8:30 a.m.
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Is the World Going from Bad to Worse or is there a Possibility for Improvement?
The world is pretty rotten. Ask my grandson. He will tell you. Recently he went on a
trip with his girlfriend. On one plane-ticket the name was misspelled. They encountered no
sympathy and understanding. The disinterested, robot-like behavior of officialdom and
bystanders were disheartening. They had to buy a new ticket at a cost of $1,200. But that
was just the beginning. The problems fanned out and embraced other segments of the
population in several lands. Oh, what a disgusting world ! Lack of concern, apathy,even illwill all around.
Four days ago I met a lady who told me what she and her husband did in the face
of mankind's inhumanity. They bought a piece of land on the MOON! I heard about such a
possibility. But it was the first time that I encountered right here in Netanya a flesh-andblood couple who actually acquired a parcel of soil on the moon. Immediately I put in a bid
to be the first renter of a room in the house they would build way out there. Should you,
friend, be interested in a similar deal please let me know. If I will see that interest is
growing I may become their subcontractor and cash in on that sensational deal. Why not?
Now you may turn at me accusingly and say: This is not fair, man ! You are trying to
escape, hopping on a baloon and escaping to the moon -- and on top of it all, you are
doing it in the month of ELUL which calls on us to bridge the gap not between earth and
moon but between man and man.
Truly friend, I hang my head in shame. I won't withdraw my bid of renting a room,
but I will buckle down to make some improvements right here and right now. The trouble is
there is so much to do, with the multitude of cats going hungry in our courtyard, the
number of people discarding their candy wrappers and ice-cream sticks on the sidewalks
which need cleaning up, that I barely can find time to help a poor woman who needs a
package for the holidays, or to embrace a soldier who is here without a family, or to make
my voice heard on behalf of my people which has been in this Land since time immemorial
yet is accused for conquering it from conquerors who descended on our Land 1,700 years
after David ruled here and Solomon built our Temple in Jerusalem. There is so much to do
here to help students and children who can't cope without help, to help adults and elders
who need some sort of support, to sustain organizations or Synagogues that need our
presence.
Yes, there are ample possibilities for improvement to make sure that the New Year
about to dawn will be somewhat better and more peaceful for our children and
grandchildren. A year with less apathy and more sympathy, a year with more
understanding and less disinterest. Should you be the sceptical type and not see place for
improvement, at least let us help each other to make sure that it won't turn worse.
So, despite the world being pretty rotten, with fervent prayers in our hearts we are
looking forward to a better and brighter tomorrow, to more kindness, gentleness and
affection, to more embraces than jolts, and to more signs of friendliness and acceptance
than animosity, Does that sound feasible to you and within the realm of the attainable? I
hope so, my friend.
Let us try to stay as healthy as we can, together with our loved ones. Let us try to
laugh as often as we can. Let us try to open our eyes and ears to the beautiful things in
the world. Let us try to think positively. Let us praise more and complain less. May the
Almighty Power help us -- and may we help ourselves and each other.
LESHANA TOVA TIKATEVU VETECHATEMU.
MAY WE BE INSCRIBED IN THE GOOD BOOK FOR A TRULY GOOD YEAR.
Rabbi Ervin Birnbaum
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האם העולם הולך מרע לגרוע יותר – או שיש אפשרות לשיפור המצב?
העולם די מגעיל ,אם תשאלו את נכדי – הוא יאשר זאת .לאחרונה הוא טס עם חברתו לטיול .על כרטיס
אחד שמו היה מאוית בצורה לא נכונה .הנכד וחברתו לא זכו לשום הבנה ונאלצו לקנות כרטיס חדש במחיר
 $0011בגלל התנהגות ביורוקרטית ורובוטית .הבעיות התפשטו לחלקי אוכלוסייה אחרים במספר מדינות.
איזה עולם מגעיל! חוסר התחשבות ,אפתיה ואפילו רצון להרע.
לפני מספר ימים פגשתי בנתניה גברת ,שסיפרה לי מה היא ובעלה עשו כנגד חוסר ההומניות של בני
האדם .הם קנו חלקת אדמה על הירח! שמעתי על כך אבל זו היתה הפעם הראשונה שפגשתי הלכה
למעשה מישהו בנתניה שקנה חלקת אדמה על הירח .מייד ביקשתי להיות השוכר הראשון של אחד החדרים
שהם יבנו שם .ואם גם אתם מעוניינים בהצעה דומה ,בבקשה תודיעו לי .אם אראה שהעניין גובר – אני יכול
להיות קבלן המשנה שלהם ולהרוויח מהעסק המדהים הזה .למה לא?
אתם יכולים לפנות אלי בהאשמה ולומר שזה לא הוגן ,שאני מנסה להימלט ,קופץ על הבלון ובורח לירח,
ובמיוחד שאתה עושה זאת במהלך חודש אלול שבו אנו נקראים לגשר בין אדם לחברו ולא בין הארץ לירח.
ואני מוריד את ראשי בבושה .לא אוותר על הרעיון של שכירת חדר ,אבל אתקן ואכניס שיפורים להצעה כאן
ועכשיו .ובעיה היא ,שיש כל כך הרבה לעשות ,עם אלפי החתולים הרעבים בחצר ,כמות האנשים שזורקים
ברחוב את ניירות הסוכריות ואת מקלות הארטיקים ואז צריכים לנקות את הרחוקות ,כך שאני מתקשה
למצוא את הזמן כדי לעזור לאישה המסכנה שזקוקה לחבילה לגים – או לחבק את החייל הבודד – או
להשמיע את קולי בזכות עמי שנמצא בארצנו מאז ומתמיד ,אבל מואשם שהוא כבש אותה מידי הכובשים
שלה ,שהגיעו לישראל  0011שנה לאחר מלכותו של דויד ולאחר בניית בית המקדש על ידי שלמה
בירושלים .יש כל כך הרבה מה לעשות כדי לסטודנטים ולתלמידים נזקקים שאינם יכולים להתמודד ללא
עזרה ,לסייע למבוגרים פחות ולמבוגרים יותר שנזקקים לסוג כזה או אחר של תמיכה ,לתמוך בארגונים או
בבתי כנסת שזקוקים לנוכחותנו.
כן ,יש אפשרויות שיפור למכביר כדי להבטיח שהשנה החדשה הבאה עלינו לטובה תהיה קצת יותר טובה
ויותר שלווה עבור ילדינו ונכדינו .שנה עם פחות אפטיה – ויותר סימפטיה ,שנה עם יותר הבנה ופחות חוסר-
עניין .במידה שאתם נמנים עם האנשים הסקפטיים ,ולא רואים מקום לשיפור ,לפחות תתנו לנו אפשרות
לעזור זה לזה כדי שהמצב לא יהפוך לגרוע יותר.
אז למרות שהמצב הוא די מגעיל ,עם לב מלא בתפילה אנחנו מצפים למחר טוב ומזהיר יותר ,ליותר טוב
לב ,עדינות ורכות וחיבה ,ליותר חיבוקים ופחות מכות ,ליותר סימני ידידות וקבלה ופחות לגילויי איבה .האם
זה נשמע לכם הגיוני ואפשרי להשגה? אני מקווה כך ,חברים יקרים.
בואו ,ננסה להישאר בריאים כמה שאפשר ,ביחד עם מי שאנחנו אוהבים .נשתדל לצחוק בתדירות גבוהה
כמה שיותר .ננסה לפתוח את העיניים והאוזניים ליופי שבעולם .ננסה לחשוב בצורה חיובים.
בואו ,נשבח יותר ונתלונן פחות .שיעזור לנו האל – ואנחנו ננסה גם לעזור לעצמנו ולאחרים.
לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו.

הרב ארווין בירנבאום
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President’s Message
Another year has quickly gone by. During the past fifty plus days as I write this, we
Israeli's have been through a lot. Our people of the south have taken the brunt of the
rockets. However, almost all of Israel has experienced sirens this summer. The additional
discovery of tunnels into Israel from Gaza increased our sense of insecurity.
Once again, we have lost soldiers in this conflict. Being relatively new to Israel,
Suzanne and I , unfortunately, had a closer sense of the fact so many soldiers in Israel are
friends, relatives, and neighbors of ours. Our daughter's neighbor lost a nephew. Our sonin-laws's sons from his first marriage have two uncles in the tank corps still near Gaza.
Members of our congregation have grandchildren near Gaza. The display of banners ,
billboards, flags, and signs was overwhelming to us. Since I am writing this in the middle of
August, I hope peace will have returned by the High Holidays.
We have also lost dear members of our congregation this past year. Dr Bertha
Fineberg, Daniel Kaplan, Lucille Levin, Morgey Morgenstern, and Mel Davis. May their
memories be for a blessing.
What going on at Bet Israel these days? Well, the outside of our building will be
completed by the Holidays. It looks very nice. On October 12 we are having our traditional
Chol Hamoed Sukkot concert and additional concerts are being discussed thanks to
Morrie Kaporovsky and Rabbi Birnbaum. We changed the beginning time of our Shabbat
morning service to 08:30 hrs. It has been well received. With the help of Yelana, who
works with RabbiBirnbaum at Shearim we now have the weekly Shabbat Shalom
announcements translated into Russian. Our Kabbalat Shabbat with Batya Fonda also has
been well received and we will be having a Pre-Kabbalat Shabbat sing-along with the
Natan-ya Reform Congregation on the board-walk, which we hope will be the first activity
of many that we will share.
BICA, under the direction of Helen Brawer has many activities planned. Batya
Fonda continues to do a marvelous job with the website. The number of activities we offer
is remarkable. Videos- followed by a lively discussion, guest speakers, Purim Spiel with
outstanding actors, sing-alongs, Yom HaShoah presentation, and many more events.
I bring this up so that we may invite friends, relatives, neighbors, strangers, and
others to enjoy our activities. I believe the two goals of our synagogue must continue to be
to
1) increase members and
2) increase income.
Both are equally important. A synagogue with an abundance of money but no members is
not a viable institution. At this time we lack an abundance of both money and members.
Although, we have tried many things, many times, we must continue to revisit already tried
ideas and develop new ones.
What can we do now? Firstly we need your continuing financial support. We turn no
one away. Dues represent an important percentage of our total financial requirements. If
you haven't brought your membership dues up-to-date, please do. Another critical financial
portion of our budget is the Yom Kippur Pledge.
I know some worshippers object to having the appeal after Kol Nidre but it is when
we have the most attendance for the Holidays. I will promise if we receive pledges before
the Yom Kippur service that meet our needs, I will not do an appeal.
There are so many people who keep Bet Israel going. Sara and Boris-thank you. A
special thank you our Va'Ad. I don't want to mistakenly forget anyone, therefore, thanks to
all of you. A special thank you and love to my wife, Suzanne, who allowed me to be
president and helps in every way.
I also ask everyone to think of ideas for adding membership. We need to explain
how the Masorti movement has made decisions regarding egalitarianism and Halachic
changes. It is not done by arbitrary decisions. During the High Holidays, we will have flyers
in a English, Hebrew, and Russian describing who we are and hoping non-members will
join our shul.
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My family and I wish everyone a Happy and Healthy New Year. May we be
inscribed in the Book of Life. I look forward to seeing all of you during the High Holidays
and the activities all year.
לשנה תובה
Howie Goodman, President

משולחנו של יושב הראש
עוד שנה חלפה ביעף .במשך  01הימים שאני כותב זאת ,אנחנו ,הישראלים ,עברנו המון .חברינו בדרום ישראל
ספגו את מירב מטחי הטילים ,אך גם יתר הישראלים התנסו בשמיעת סירנות הקיץ .וגם הגילוי הנוסף של
המנהרות המובלים מעזה לישראל הוסיף לתחושת חוסר הבטחון שלנו.
שוב איבדנו חיילים במערכה .אף שאנחנו יחסים "חדשים" בישראל ,סוזן ואני היינו מודעים יותר לעובדה שחיילים
רבים כל כך בישראל הם חברים ,קרובי משפחה או שכנים שלנו .השכן של בתנו איבד את אחיינו .לבנים של
החתן שלנו (מסיבוב ראשון) יש דודים המשרתים בחיל שיריון בקרבת עזה .לחברי הקהילה שלנו יש נכסים ליד
עזה .תצוגת השלטים מסוגים שונים והדגלים היתה עבורנו מרשימה .מאחר שדבריי נכתבים באמצע אוגוסט,
אני מקווה שהשלום או (לפחות השקט) יחזור עד לחגי תשרי.
בשנה האחרונה איבדנו חברי קהילה יקרים .דר' ברטה פיינברג ,דניאל קפן ,לוסיל לוין ,מורי (ישראל) מורגנשטרן
 ,מל דיוויס .יהי זכרם ברוך.
שיפוץ הקירות החיצוניים של בית ישראל הסתיים והבית השני שלנו נראה יפה.
ב 00 -באוקטובר נקיים קונצרט מקסים בבית ישראל .צפויים קונצרטים נוספים ,הודות לעבודתם של הרב
בירנבאום ומורי קפורובסקי.
שינינו את שעת תחילת תפילת שחרית בשבתות לשעה  0..1בבוקר ,השינוי התקבל בצורה טובה .ילנה מכינה
מדי שבוע את דף המידע שלנו "שבת שלום" ברוסית.
קבלת השבת עם בתיה פונדה מתקבלת בצורה יפה ,בנוסף קיימנו הקיץ פעמיים "שירים לפני קבלת שבת".
ביק"ה (ועדת פעילויות קהילתיות של בית ישראל) בהנהגתה של הלן בראואר מתכננת פעילויות רבות.
בתיה פונדה עושה עבודה נפלאה עם האתר שלנו באינטרנט.
כמות הפעילויות שאנחנו מקיימים גבוהה מאוד .סרטים שלאחרים מתקיים דיון ,דוברים אורחים ,פורים-שפיל
עם שחקנים יוצא דופן ,שירה בציבור ,טקס יום השואה ועוד אירועים רבים.
אני מזכיר את כל אלה כדי שתזמינו חברים ,קרובי משפחה ,שכנים ואפילו אנשים זרים כדי שייהנו בפעילויות
שלנו.
אני מאמין ששתי המטרות של בית הכנסת שלנו צריכות להיות )0( :הגדלת מספר החברים )0( ,הגדלת
הכנסות .שתיהן חשובות באותה המידה .בית כנסת עם כספים רבים אך ללא חברים אינו מוסד בר-קיימא .כיום
חסרים לנו גם חברים וגם אמצעים כספיים .למרות שניסינו דברים רבים ופעמים רבות ,אנחנו צריכים לשוב
ולנסות רעיונות מהעבר וגם לפתח רעיונות חדשים.
מה אפשר לעשות עכשיו? ראשית ,אנחנו זקוקים להמשך תמיכתכם הכספית ולא מסרבים לאף אדם .דמי
החבר הם חלק חשוב מהכנסותינו .אם לא שילמתם את דמי החבר עד היום – אנא טפלו בכך .חלק חשוב אחר
בתקציב שלנו הוא "התחייבות יום כיפור" .אני יודע שיש אנשים שלא אוהבים לשמוע את הבקשה לתרומות
לאחר כל נדרי ,אבל זה הזמן שבו הנוכחות היא הגדולה ביותר .אני מבטיח שאם נקבל מספיק התחייבות לפני
התפילות ביום כיפור שעונות על הצרכים שלנו – לא אעשה פנייה ובקשה לתרומות.
יש כל כך הרבה אנשים שמפעילים את בית ישראל .שרה ובוריס – תודה לכם .תודה מיוחדת לוועד שלנו .אני לא
רוצה לשכוח מישהו בטעות ,ולכן תודה מיוחדת לכולכם .ותודה מיוחדת והרבה אהבה לסוזן ,שאפשרה לי להיות
יושב ראש הקהילה ועוזרת לי בכך דרך.
אני גם מבקש מכם לחשוב על רעיונות להגדיל את מספר החברים .במהלך חגי תרשי יהיו לנו עלונים באנגלית,
עברית ורוסית שיסבירו מי אנחנו – מתוך תקווה שיצטרפו אלינו חברים נוספים.
משפחתי ואני מאחלים לכולם שנה טובה ,שנת בריאות.
אני מצפה לראות את כולכם גם בימים הנוראים וגם בפעילויות במהלך כל השנה.
לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו בספר החיים.
האווי גודמן ,יו"ר הקהילה
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Bet Israel Congregational Activities (B.I.C.A.)
Having just purchased a new clothes-dryer, a most pleasant and warm young man
came in to install it. Having completed the installation we chatted: He told me that he had
just returned from 24 days serving in the army in Gaza. One of his buddies was killed.
While he missed being away from his family, he found that coming back to work was very
difficult, both physically (he had a lot of work to make up for) and emotionally (he felt that
he was leaving his comrades in the lurch). My heart went out to him and to our wonderful
boys who have given their all for us in this terrible conflagration. I told him how proud I was
of him and his fellow-soldiers and said “may God bless you and all your friends”.
After a long and hot summer, we are ready to think about the activities for BICA for
the coming year. Our first meeting will take place on 14 September, with a 4pm High Tea
featuring Gypsy Ron, our famous talented, local artist, who asks “Are you a closet artist?”.
She has a most interesting program planned. Our Membership Tea is being planned for
October: Watch the newsletter for details. On 7 November, Friday night, following
services, we will have an Oneg Shabbat dinner catered by Gaby of “Head Chef”. So keep
these dates free because you won’t want to miss any of these activities --- we promise not
to disappoint you!
Looking forward to seeing you all at the High Holiday services and dancing with you
on Simchat Torah. Let me wish you all a Happy and Healthy New Year, and may it bring
the blessing of peace for us all.
Shanna tova,
Helen Brawer, President
Message from our Russian-Speaking Members :
Dear friends,
We have gone through difficult times together, and we know that we must be strong
and have fortitude. Many of us, who came from the former Soviet Union, experienced very
bad times in our former countries, and we are very thankful to now be in our own beloved
land, where it is up to us to make it a warm and loving community where all Jews can feel at
home.
We wish that we should all, together, share a bright future and may the Lord bless us
with His peace.
Le Shanna Tova Tikateivu V’Techateimu
Claudia Khenkin

NOTICE FROM THE OFFICE:
I will be away from 16 September till 7 October.
The office will be open on regular weekdays (except Erev Rosh Hashanna)
from 9am till 12 noon, thanks to Malka Pinsly, Edith Garfinkle and Batya
Fonda.
Let me take this opportunity to wish you all a Happy and Healthy New Year
Sara Bordowitz
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GENERAL FUND
Donated By

In honor of

The Footlik & Iglitzen Families
Edith Garfinkle
Sonia Goldsmith
David & Brenda Huss
The Iglitzen & Footlik Families
Sidney & Bella Itzkowitz
Malka Johnson
Claudja Khenkin
Larissa Kovalenko
Nancy & Sid Kronenberg
Nancy & Sid Kronenberg
Ida Plaut
Freda Sacharen
Frank & Marilyn Schwartz
Dr. Don & Myrna Silverberg

David & Jacky Altman
Jacky Altman
Marilyn Koolik
Moshe Koolik
Alan & Rhoda Kwartner
Norma Nicolayevsky
Ruth Resnick

In loving memory of Lucille Levin
Shiphra Davis and Family, condolences on the loss of Mel
Shirley Morgenstern and Family, condolences on the loss of
Morgey
In loving memory of Lucille Levin
In loving memory of Lucille Levin
Shirley Morgenstern and Family, condolences on the loss of
Morgey
Shirley Morgenstern and Family, condolences on the loss of
Morgey
For my daughter, Shoshanna’s health
For good health and a safe return home
Condolences to the Teller Family
Condolences to Dov Arnon
Shirley Morgenstern and Family, condolences on the loss of
Morgey
Shiphra Davis and Family, condolences on the loss of Mel
Malka Pinsly, Mazal Tov on your 90th birthday.
Shiphra Davis and Family, condolences on the loss of Mel
YAHRZEITS
Parents, Aaron & Rebecca Altman
Mother, Besse Coffman
Sima Rosenblat
Philip Koolik
Father, Jack Kwartner
Father Jacobo Farca
Mother, Leah Cornfield
ALIYOT

Allan & Lucy Tobias
Esther Cohen
Franklyn & Marilyn Schwartz
Voluntary Extra Donations
Dr. David & Patrice Tobolowsky
Sonia Goldsmith
Morrie & Lenore Levin
Yom Kippur Donations
Morrie & Lenore Levin
Roza Faibutsovich

Lyuba Agranat

Tree of Life Leaves
Diane Levin-Zamir, in loving memory of her mother, Lucille Levin
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New Year Greetings Rosh Hashana 5775 (2014-2015)
We offer our sincerest good wishes to Aiton Birnbaum, guest-chazzan Liel Birnbaum and Ba'al
Koreh Mordechai Kowalski and their families for the Holidays. To them, to all our friends at Bet
Israel, and to Klal Israel our very best wishes for a Healthy, Fulfilling and Prosperous New Year and
may we be blessed with Peace.

And to all at Bet Israel –

לשנה טובה תכתבו ותחתמו
Leslie Alexander
David & Jacky Altman
Shoshanna & Tony Bellen
Rabbi Ervin & Hadassa Birnbaum
Harvey & Sara Bordowitz
Helen Brawer
Marian Burck
Bernard Burg & Mo Harvey
Debby Chiat
Eileen & Zachary Cohen
Esther Cohen
Ilene Cohen
Sidney & Sonya Cohen
Shiphra Davis
Zelda Elstein
Nina Fishman
Shirley Fishman
Batya Fonda
Elizabeth Fontanills
Robert & Beth Footlik
Joyce Frank
Ruth Freedman
Jan Gaines
Edith Garfinkle
Bella Garkavy
Batya Goldberg
Sonia Goldsmith
Howard & Suzanne Goodman
Burt & Rita Green
Michael & Vered Hillel
Sidney & Bella Itzkowitz
Malka Johnson
Millie & Morrie Kaporovsky
Harriet Kessler
Claudja Khenkin
Dvora Kotlyar
Gertrude Krashinsky
Aaron & Irit Kreiser
Sidney & Nancy Kronenberg

Rachel Krupnik-Holman
Morrie & Lenore Levin
Joyce Levisohn
Miriam Liptscher
Bella Lukianov-Shapira
Baruch & Edith Maor
Henry Marks
Helena Merson & Valery Gurevich
Yetta Meyerowitz
Aida Miller
Carmel Miller
Shirley Morgenstern
Brian & Bernadine Nathan
Freda & Yoram ben Osher
Carl Perkal
Reuven & Malka Pinsly
Ida Plaut
Howard & Hanne Radley
Ruth Resnick
Natalie Richman
Vladimir & Mira Rosenblat
Lillian Rosenthal
Bert & Vivian Rothman
Mischa & Nona Rozenvasser
Ralph & Lauren Saccomano
Freda Sacharen
Frank & Marilyn Schwartz
Gloria Scott
Avraham & Benny Selezki
Moshe & Judy Shamir
Peter & Rachel Siegel
Dr. Don & Myrna Silverberg
Boris & Ahuva Sirota
Rabbi Elliott & Rebbitzen Sandy Spar
Alan & Marsha Stein
Allan & Lucy Tobias
Dr David & Patrice Tobolowsky
Philip & Sylvia Weiner
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