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גיליון חנוכה תש"ה הנוכה

קהילתון
:פעילויות שוטפות

מנין לשבת וחג
 בואו תצטרפו ותבטיחו שאנחנו נמשיך להיות הקהילה המסורתית.08:00 שחרית כל בוקר בשעה
היחידה עם מנין כל בוקר
.......  ועוד, ועוד, ריקודי עם,'  ברידג, שיעורי עברית,לימודי תורה ותנ"ך
)מטה ובדקו בלוח החודשי ובאתר האנטרנט
Ongoing activities:







(תראו

Shabbat and Holiday prayers
Daily Minyanim at 8am. Come and join us to ensure that we can continue being the
only Masorti Congregation with a DAILY Minyan!
Tora & Tanach studies, Hebrew lessons, bridge, folk dancing and much more… (see
below, and check out the monthly Calendar, and our website)

Bet Israel Masorti Congregation of Netanya

 נתניה, מסורתי,קהילת בית ישראל

19 Yehuda Ha nassi St.
19 רח' יהודה ה נשיא
P.O.B 437, 42103 Netanya, Israel
421 03  נתניה437 .ד.ת
Tel:09-862-4345 Fax: 09-882-5120 Email: off ice@betisr ael.or g
W ebsite: www.bet isr ael.org
Off ice: Sun. -Thu. 9 a.m. -2 p.m. 14:00  עד09:00  ימי א עד ה:משרד

Upcoming

events:
Tuesday December 24 at 6:00 pm Chanukah party
and musical performance
Netanya Conservatory Nitzan choir, candle lighting, arts and
crafts, doughnuts and more for everyone.

January 1 - 5 - Classical Music Festival in Eilat, all-inclusive hotel and
entertainment package. Bus transportation from Netanya included. Price 4,800 NIS for
couple or 3,900 NIS for single. For more information and to order tickets call 09 862 4345

Saturday January 11 “Kaleidoscope of Israel Film Festival” - Brothers
The story of two estranged brothers, one has settled on a kibbutz and the
other is a graduate in philosophy and law and has studied at a yeshiva. The
film explores the relationship between religion and state and the sibling
relationship. Admission is 50 NIS per movie or 200 for the 5 movie series. Refreshments at 7 PM
and movie at 7:30. To order tickets in advance call 09 862 4345 or email office@betisrael.org

Friday January 17at 5pm – Musical
Kabbalat Shabbat with the Birnbaum Boys
Band, followed by communal seuda

Saturday January 25 “Kaleidoscope of Israel Film Festival” - Beaufort The first
film by director Joseph Cedar, which was nominated for an Oscar. A group of
Israeli soldiers defends an isolated mountain outpost near a 12th century
fortress named Beaufort Castle. They are under constant bombardment and
pressure as the young commander prepares with his troops to withdraw back into Israel.
Admission is 50 NIS per movie or 200 NIS for the 5 movie series. Refreshments at 7 PM and
movie at 7:30. To order tickets in advance call 09 862 4345 or email office@betisrael.org

Sunday February 9 - Tu B’Shevat seder
We will celebrate an early New Year for Trees with 4 glasses of wine, Eretz Yisrael
fruits and songs.

Saturday February 15 “Kaleidoscope of Israel Film Festival” - The Settlement
Winner of six Israeli Oscars, a thriller about the inner conflict an Orthodox
officer feels about his great admiration of his Rabbi who has betrothed his
daughter to another and the officer’s love for the Rabbi’s daughter.
Admission is 50 NIS per movie or 200 for the 5 movie series. refreshments at 7 PM and movie at
7:30. To order tickets in advance call 09 862 4345

Saturday February 22, 7:00pm Musical Havdalah with the
Birnbaum Boys Band and a moving Havdalah Service led by Rabbi
Ervin Birnbaum

Saturday February 29 “Kaleidoscope of Israel Film Festival” - Footnote
Nominated for Oscar. A Talmud scholar is notified that he is to be awarded
the Israel Prize for his work. His theory contradicts that of his father who is a
retiring scholar. He decides to try to convince the committee to instead award his father with the
prize. The film follows what happens behind the scenes.
Admission is 50 NIS per movie or 200 for the 5 movie series. refreshments at 7 PM and movie at
7:30. To order tickets in advance call 09 862 4345 or email office@betisrael.org

Saturday March 14 Saar Kadmon, Treason in the World of Spies.
Saar Kadmon will tell us a little of what goes on behind the scenes
in the spy world and how new spies are recruited.
Refreshments at 7pm lecture at 7:30 cost 40 NIS

We'll be adding events as dates become final. So stay tuned!

:אירועים עתידיים
:  – מסיבת חנוכה של בית ישראל18:00  יום שלישי בשעה24.12.2019
18:00 הפעלה ופינת יצירה לילדים החל משעה
הדלקת נר שלישי בהנחיית הרב בירנבאום
מקהלת "ניצן" של הקונסרבטוריון העירוני של נתניה
בניצוחה של ויטה גורביץ' פסנתרנית מרינה קליוזנר
. כניסה חופשית.סופגניות וכיבוד

.

 פסטיבל אילת למוסיקה קלאסית01-05 01.2019
. ליחיד3900  לזוג או4800  מחיר. אוטובוס, קונסרטים,חבילה הכל כלול בת מלון

09-8624345 להזמנת כרטיסים התקשרו

" (מצ"ש) – "אחים19:00 11.01.2020
 האחד חבר קיבוץ והשני בוגר.עלילת הסרט סובבת סביב סיפורם של שני אחים
 הסרט עוקב אחרי מערכת היחסים. הלומד בישיבה,לימודי פילוסופיה ומשפט
098624345  הזמנת כרטיסים בטלפון₪50  כרטיס.המורכבת בין שני האחים בנושאי דת ומדינה

 קבלת שבת מוסקלית18:00  בשעה17/1/2020 יום שישי
 ולאחר מכן סעודת שבת קהילתית,עם האחים בירנבאום

"בופור" (- 19:00 -מצ"ש)

25.1.2020

סרטו הראשון של הבמאי יוסי סידר שהיה מועמד לפרס האוסקר .הסרט עוקב אחרי יחידת
חיילים המגנה על מוצב הבופור ,הנמצאת תחת מתקפות בלתי פוסקות והלחץ המופעל על
מפקדם הצעיר המכין אותם לקראת הנסיגה מלבנון.

מחיר כרטיס עונתי לכל חמש הערבים  ₪. 200כרטיס בודד ₪50
הזמנת כרטיסים ב טלפון 098624345

( 09.02.2020יום ראשון) סדר טו בשבט (מוקדם)
אנחנו חוגגים ראש השנה לאילנות עם  4כוסות יין ,פירות ארץ ישראל ,ושירים.

(מוצ"ש) " – 19:00ההסדר" 15.02.2020
הסרט שזכה בשישה פרסי קולנוע ישראלים מספר את סיפורו של קצין צעיר המעריץ את
הרב אצלו למד בישיבה ,ואת התלבטותו בין נאמנותו לרב לבין אהבתו לבתו שאותה הועיד
הרב לאחר .כרטיס  ₪50הזמנת כרטיסים בטלפון 09-8624345
מוצ"ש  22.2.2020בשעה " – 19:00חווית הבדלה" ערב מהנה עם שירה
בציבור ,בהשתתפות איתן בירנבאום ולהקתו המשפחתית ,וטקס הבדלה מרגש בהנחייתו
של הרב ארווין בירנבאום

"הערת שוליים" ( 19:00-מוצ ש) 29.2.2020 -
גם סרט זה היה מועמד לפרס האוסקר .אב ובנו שניהם פרופסורים לתלמוד באוניברסיטה
החלוקים ביניהם מקצועית .האב בשלהי הקריירה שלו מקבל בטעות הודעה שזכה בפרס
ישראל למחרת התברר שהפרס מיועד לבן ,שבקבלו את ההודעה מנסה לשכנע להעניק את
הפרס לאביו.

( - 14.03.2020במוצאי שבת) "בגידות בעולם הריגול "
סער קדמון י ספר בצורה מרתקת מה שניתן לספר על מאחורי הקלעים של עולם הריגול .אנחנו נזכה
ליהנות מתיאוריו הקולחים והמרתקים  .14.3.2020סער יעביר אותנו בצורה מרתקת בין התרחשויות
ודילמות של אנשי "עולם הדממה" ויתלבט אתנו יחד האם מעשיהם של אלה ואחרים הם בבחינת
בגידה וכיצד מתנהל התהליך של גיוס סוכן/מרגל

 22.03.2020יום שישי  18:00קבלת שבת מוסקלית
עם האחים בירנבאום ,ולאחר מכן סעודת שבת קהילתית

מילה מהנשיא שלנו

EXPECT
CHANGE

 לאחר שמי בסוף כול דואר אלקטרוני,כפי שרבים מכם יודעים
, אתם אולי שואלים."אני שולח את המילים בגרשיים "צפו לשינוי
 היינו מסתובבים ביחד,"למה זה"? רק לפני קצת יותר משישה חודשים
 הרגשנו שהשינוים בעולם סבבינו הולכים. מחודש לחודש,כקהילה משבוע לשבוע

 הם, "הזמנים, כדי לצטט (או לצטט בצורה מוטעה) שיר מפורסם, אבל עכשיו.לעקוף אותנו בזמן שאנו משיכים בקצב האיטי שלנו
 אני מרגיש שיש אצלנו תחושה של משמעות במטרתנו ועבודתנו להוביל הקהילה שלנו לגדולה,(אה) משתנים"! כעת באופן אישי
 הייתי מאוד מרוצה מהתגובה. יותר ויותר מהחברים שלנו מוכנים ומתעניינים להשתתף לעזור. מגוונת ותוססת יותר, חזקה יותר,יותר
, וזוהי רק דוגמא אחת לכמה שניתן לעשות ברגע שיש אמונה בזה שניתן להשיג דברים.של כולנו לתמוך בפרויקט למען תיקון הגג
 בכל דבר יש עליות. זה דבר שחלקנו כבר מכירים, שינוים הם באים עם רגעים טובים ורגעם קשים.ושדברים יכולים להשתנות
 זה מעצבן לפעמים. זה לא נוח לפעול בדרך שונה.יש לנו ההרגלים שלנו, אנו מתרגים לעשות דברים בדרך מסויימת, ראשית.וירידות
) אני אוהב שהכול הולך כצפוי (לפחות כמצופה בארץ. אני יודע...לעשות משהו שונה
 אנו פונים לקראת עתיד חדש בקהילת מסורתית בית ישראל ומרכז קהלתי.אבל לפעמים צריך לקחת נשימה עמוקה ולנוע בכיוון אחר
 זה לא לגמרי פשוט אבל צעד. חודשים האחרונים אני מאמין בזה6 - עם כל הוכחות שראיתי ב. אנו צרכים להתלהב בעתידנו.שלנו
.צעד אנחנו (אה) משתנים
.כי אנחנו משתנים צפוי שדברים ישתנו
לעתיד של כולנו

לרי הפנר
""צפו לשינוי
A word from the president:

EXPECT
CHANGE

As many of you know, after my name in e-mails I send are the words in quotes
"Expect change". Why is that, you may ask? Just over 6 months ago, we were
cruising along as a community on a week-to-week, month-to-month basis. We
knew change was going to overtake us as we plodded ahead.

But now -- to quote (or misquote) the song lyric—“the times, they are a
changin’”! Personally, I feel that there is a sense of purpose now in making our
community larger, stronger, more diversified and vibrant. More of our members
are pitching in when asked to help. I was very pleased at the response from all
of us in support of the project to repair the roof. This is just one example of
what can be done with a belief that things can be accomplished, that things can change.
As some of us know, change in anything has its ups and downs. Firstly, we get used to things in a certain
way, a routine if you will. It is upsetting at times to do something different. I know. I love things that are
regular and orderly (well Israeli orderly anyway!). But sometimes we have to take a deep breath and move
in a different direction.
We are headed for a new future for the Bet Israel Community Center and Synagogue. I believe this with all
the evidence I have seen in the last 6 months. We all should be enthusiastic about what is to come. It may
not be easy, but step-by-step, we are a-changin’.
Since we are changing, we should expect things to change. Here looking to the future for all of us.

Larry

"Expect Change”

:דיווח של ביקה
 ומקווים שתיהנו אתנו5780 אנחנו שמחים לקבל את חג החנוכה
. בדצמבר24 מהמסיבה שנקיים ב
 אנחנו,כוועדה המארגנת לקהילה פעילויות ואירועים משמעותיים
מקדמים בברכה את רכזת הקהילה שלנו שהתחילה עבודתה לקראת חגי
 אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא במטרה להפוך את קהילת בית.תשרי
.ישראל לגורם מוכר ומושך בזירה המקומית
 אנחנו.התחלנו את השנה באירוע המוצלח של אושפיזין בחג הסוכות בהשתתפות קהל רב ומגוון
.עזרנו בהכנת הסוכה ובכיבוד
 פחות מחודש מאוחר.קיימנו קבלת שבת מוסיקלית מוצלחת מאד שכללה ארוחת שבת משותפת
 בכוונתנו להמשיך תכניות אלה.יותר קיימנו חווית הבדלה בה השתתפו אורחים חדשים רבים
. זאת הודות לעזרתה הנדיבה של משפחת בירנבאום,במהלך כל השנה
לאחרונה נהנינו ממפגש צהריים משותף מיוחד במינו שאורגן כאות הוקרה והכרת תודה לנשיאות
. על פעילותן המסורה שהביאה את ביקה להישגים גדולים,היוצאות שלנו
אנחנו משפרים את העבודה של הכנת הקידושים וחיזוק שיתוף הפעולה עם קהילת יוצאי חבר
.העמים
 כרגע אנחנו.במטרה להעמיק את הקשר בין חברי הקהילה אנחנו יוזמות משלוח ברכות לימי הולדת
.נמצאים בתהליך של איסוף הנתונים ועיצוב כרטיס הברכה
 כל אחד נוסף מביא אתו את הערך המוסף שלו ומחזק.אנחנו זקוקות לכל יד נוספת שתעזור לנו
! נקבל אתכם בשמחה-  אנא הצטרפו אלינו.אותנו












דבי עפרון
BICA Bulletin Report
We are so pleased to usher in Chanukka 5780 and hope you enjoy the party
planned for you.
As the committee for providing activities and meaningful events for the
community we have been delighted to welcome our new community center
director before the High Holidays, and we have been working closely ever since
to make Bet Israel a well known phenomenon on the local scene.
We got off to a great start with a very crowded Ushpizin party. We helped prepare the succah and
refreshments and counted loads of participants.
We held a very successful Kabbalat Shabbat and community dinner and less than a month later
our Havayat Havdala attracted many new people. We plan to continue with these programs
throughout the year, thanks to the tremendous help of the Birnbaum family.
We have just enjoyed a special get together brunch to say thank you to our outgoing co-presidents
for all their devotion, hard work and achievements in BICA.
We are standardizing and streamlining our Kiddushim and the cooperation with our Russian
community.
In an effort to deepen ties with members, we want to send out birthday wishes and we're currently
working on the data base of all our members and design of the greetings card.
We are always on the lookout for more people to help us. Everyone brings some added value and
makes us stronger. If you want to have a say in what goes on in our community, please join us –
we'd love to have you.
Debbie Efron

From the kitchen:
After 20 some years BICA has decided to revise its policies and prices for sponsoring
Shabbat Kiddush. We now have 3 kinds of Kiddushim. The exact details of each kind of
Kiddush and forms allowing one to customize their event can be obtained in the office at
09 8624345
Haggigat Shabbat – our most festive Kiddush will cost 1,100 NIS. This Kiddush is
perfect for a Bar Mitzvah, wedding anniversary, or to mark any important event. An
exceptional opportunity to share your joy with the community and for the congregation to
help add its joy to your event.
Simhat HaShabbat – Our medium sized Kiddush will cost only 450 NIS. This Kiddush is
just right for someone who wants to share their appreciation for some special person,
birthdays, anniversaries, a personal moment of satisfaction, simply share their joy with the
congregation. Here is your chance to give the congregation a chance to share in and add
to your special moments in life.
BICA Shabbat – No one has anything to share? BICA will not let
you down we are here to make sure that every Shabbat is an
opportunity to celebrate.
To arrange a Kiddush, call the office at 09 8624345

מהמטבח
 עכשיו יש. הוועדה החליטה לשנות את מדיניותה ומחיריה בחסות קידושים בשבתBICA  שנה20לאחר יותר מ
 את הפרטים המדויקים של כל סוג של קידוש וטפסים המאפשרים התאה אישית את. סוגים של קידושים3 לנו
8624345 09 האירוע שלהם ניתן להשיג במשרד בטלפון
 יום נישואין או לציון,מצווה- הקידוש הזה מושלם לבר. ש"ח1100  הקידוש החגיגי ביותר שלנו יעלה- חגיגת שבת
 הזדמנות יוצאת דופן לחלוק את השמחה שלכם עם הקהילה ולתת לקהילה הזדמנות להוסיף את.כל אירוע חשוב
.שמחתה לאירוע שלכם
 הקידוש הזה מתאים בדיוק למי שרוצה לחלוק. שקל בלבד450  הקידוש הבינוני בגודל שלנו יעלה- שמחת שבת
 הנה. או פשוט לחלוק את שמחתו עם הקהילה, לרגע אישי של סיפוק, לימי הולדת,את הערכתו לאדם מיוחד
.ההזדמנות לאפשיר לקהילה לשתף ולהוסיף לרגעים המיוחדים שלכם בחיים
 ?לא תאכזב הקהילה אנוBICA  לאף אחד אין מה סיבה לממן קידושBICA - שבת
תמיד כאן כדי לוודא שכל שבת היא הזדמנות לחגוג יחד ולהוסיף לשמחת שבת של
.כולנו
098624345 לתיאום קידוש התקשרו למשרד בטלפון

Tiyul to Dimona & the Northern Negev: 28-30 October: The Human
Mosaic Zionism Then and Now:
Our three-day trip in southern Israel: Thirty-seven friends and
members of Bet Israel encountered a variety of different
communities in and around Kiryat Gat and Dimona.Here are some
highlights:
The Beta Israel farm – an amazing replica of the Jewish Ethiopian
life in Africa. This farm and educational center was built to help the
elderly immigrants from Ethiopia find a place where they can farm in
their traditional ways, and pass their traditions, knowledge, and
personal histories on to the younger generations. This center also
educates the broader Israeli society about Jewish Ethiopian
traditions and culture. Here we were treated to a traditional coffee
ceremony, made bricks from clay and danced to traditional tunes from Ethiopia.
Itzhik spoke about the tragic Ethiopian march in which 4000
thousand perished in the Sudan on their way to Israel.
We visited Desert Embroidery center, and the herbal remedies
Desert Daughter visitors' center both awesome examples of how
some brave women in the Bedouin community are working to
improve the status of women in their community
Knesset deputy speaker Meir Cohen, a former high school principal
and mayor of Dimona shared the story of the town’s history and the
tremendous changes occurring there over the last 10-15 years.
Ayalim student village where students have built a kibbutz
community in development towns and contribute to the surrounding
community. A real only in Israel phenomena.
We got to meet the black Hebrew community in
Dimona. We stopped at their Vegan Ice cream
stand were many of us also got a real (delicious)
taste of this unique community
At the Orly Cactus Farm we saw an enormous
field of sabras (prickly pear). We enjoyed eating
prickly pears (sabra fruits) as well as a variety of
sabra jams, pickle sauces, and powdered
cactus fruit.
The trip was organized and guided by Itzhik Efron.

 28-30/10הטיול שלנו לשלושה ימים בדרום הארץ

מגוון תרבויות הציונות אז ועכשיו:

שלושים ושבעה חברים וחברי בית ישראל נתקלו במגוון קהילות שונות בקרית גת ובדימונה וסביבתה.
כמה שיאי הטיול:
חוות ביתא ישראל  -העתק מדהים של חיי אתיופיה היהודית באפריקה .מרכז חווה ומרכז
חינוכי זה הוקם כדי לעזור לעולים קשישים מאתיופיה למצוא מקום בו הם יכולים לגדול
ירקות בדרכיהם המסורתיות ,ולהעביר את המסורות ,הידע וההיסטוריה האישית שלהם
לדורות הצעירים .מרכז זה גם מחנך את החברה הישראלית הזדמנות לחוות התרבות
יהודית אתיופית .כאן השתתפנו בטקס קפה מסורתי ,יצרנו לבנים
מחימר ורקדנו למנגינות מסורתיות מאתיופיה
.איציק דיבר על הצעדה האתיופית הטרגית בה נספו  4,000אלף
אנשים בסודן בדרכם לישראל.
ביקרנו מרכז הרקמה הבדואי ,במרכז המבקרים של בת המדבר,
שניהם דוגמאות מדהימות לאופן בו כמה נשים אמיצות בקהילה הבדואית פועלות לשיפור מעמדן של
הנשים בקהילה שלהן.
סגן יו"ר הכנסת מאיר כהן ,לשעבר מנהל בית הספר תיכון ,וראש עיריית דימונה ,שיתף אותנו בסיפור
תולדות העיירה ואת השינויים האדירים שחלו בה במהלך  10-15השנים האחרונות.
כפר סטודנטים איילים בו תלמידים הקימו קהילה קיבוצית בעיירות פיתוח ותורמים לקהילה הסובת.
זה תופעה בישראלת אמתי!
זכינו לפגוש את הקהילה העברית השחורה בדימונה .עצרנו בדוכן הגלידות הטבעוניות שלהם ,רבים מאיתנו קיבלו שם טעם
אמיתי (וטעים) של המקום.
בחוות הקקטוסים של אורלי ראינו שדה עצום של צברים (אגס עוקצני) .נהנינו לאכול פירות צבר ,ריבות הצבר ,רטבים
חמוצים מצברים אבקת צברים.
את הטיול ארגן והנחה על ידי עיציק אפרון

The holiday of Hanukkah
Hanukkah which we will celebrate this year on Dec 22, is one of the happiest holidays in the Jewish
calendar. We commemorate the amazing victory of Judah Maccabee and his brave followers over the
Syrian-Greek Empire, which at that time was the world's most powerful empire.
After they won the war the Jewish people wanted to restore the Holy Temple in Jerusalem. The temple had
been profaned in many ways by the Syrian-Greek Empire. There was massive damage. And the holy
vessels had been defiled.
When they went to light the Menorah they found only one vessel of pure olive oil. This was only enough to
last one day. They lit the menorah and sent out messengers to get olives and press new pure oil. This
would take 8 days. Miraculously the oil in the menorah lasted the full 8 days and the messengers were able
to refill the menorah and keep the flame going.
The word Hanukkah means dedication because we remember the rededication of the temple.
Now thousands of years later The Jews are an honorable community our knowledge and values have
contributed greatly to. and have had a powerful positive influence on, modern society.

By Lenore Levin

חג החנוכה
חג החנוכה ,שנחגוג השנה ב  -22בדצמבר ,הוא אחד החגים המאושרים בלוח השנה היהודי .אנו מציינים את הניצחון
המדהים של יהודה המכבי וחסידיו האמיצים על האימפריה הסורית-יוונית .שהייתה באותה תקופה האימפריה החזקה ביותר
בעולם.
לאחר שניצחו במלחמה ,העם היהודי רצה להקדיש מחדש את בית המקדש בירושלים .המקדש הוטל בדרכים רבות על ידי
הרומאים .היה נזק אדיר .וכלי הקודש נטמעו.

כשהלכו להדליק את המנורה הם מצאו רק כלי אחד של שמן זית טהור .זה הספיק רק כדי להימשך יום אחד .הם הדליקו
את המנורה ושלחו שליחים להביא עשות שמן טהור חדש .זה תהליך של  8ימים .באורח פלא השמן במנורה נמשך  8ימים
מלאים והמסרים הצליחו למלא מחדש את החנוכייה ולהמשיך להבה.
פירוש המילה חנוכה הוא הקדשה מכיוון שאנו זוכרים את חנוכת המקדש מחדש.
כעת אלפי שנים לאחר מכן היהודים הם קהילה מכובדת .הידע והערכים שלנו תרמו רבות לתרבות מודרניי בעולם.
והשפיעו לטובה על החברה המודרנית.
מאת לנור לוין
On Hanukkah we have a tradition of eating fried foods and dairy foods. We have a tradition relating to food
for every holiday as food is of major importance to our nation, the supreme
“foodies” throughout history (our day has at long last arrived).
We eat fried food to commemorate the miracle of the oil. The dairy? That is a
whole different story! According to legend, Judith used her beauty to charm
the enemy general Holofernes. She fed him cheese and wine until he became
sleepy and drunk. When he passed out she beheaded him using his own
sword. (A true lady).
With this in mind I would propose that people who are tired of “sufganiyot” and
“latkes” might consider having a wine and cheese party or serving pasta with
pesto (made with olive oil and cheese) to commemorate these miracles of our
past.

בחנוכה יש לנו מסורת של אכילת אוכל מטוגן ואוכל חלבי .במסורת היהודי נהוג לאוכל לכבוד כול חג כיוון לשמזון יש הוא
בעל חשיבות רבה עבור המדינה שלנו .כ"  "FOODIESחשיבות עליונה לאורך ההיסטוריה (היום שלנו סוף סוף הגיע).
האוכל המטוגן בא כי אנחנו רוצים להזכיר את נס השמן .החלבי? זה סיפור אחר לגמרי .על פי האגדה ,יהודית השתמשה
ביופיה כדי להקסים את גנרל האויב הולופרנס .היא האכילה אותו בגבינה ויין עד שהוא
נעשה מנומנם ושיכור .כשהוא נרדם ,היא כרתה ר ֹאׁשו באמצעות החרב שלו( .אישה
לעניין) .
מתוך מחשבה זו הייתי מציע שאנשים שנמאס להם מ"סופגניות "ו"לביבות" עשויים
לשקול לערוך מסיבת יין וגבינה או אולי להגיש פסטה עם פסטו (עשוי משמן זית וגבינה)
כדי להזכיראת ניסי עברנו .

GENERAL FUND DONATIONS
Donated by

In honor of /To

Shoshana Bellen
Helen Brawer
Helen Brawer
Debbie & Itzik Efron
Carol Fassler
Bob & Beth Footlik
Sanford Goldhaber
Suzanne & Howie Goodman
Suzanne & Howie Goodman
Dr. Mickey Green
Rita Green
Natalie Guerin
Mo Harvey
Murray & Marsha Jaros
Morrie & Millie Kaporovsky
Luli Kachlon
Millie & Morrie Kaporovsky
Ruth & Mervyn Leviton
Yehuda Meyer
Carmel Miller
Aida Miller
Freda Sacharen
Richard & Pamela Schlosberg

The Birnbaum Family: An inspiration to us all!
Millie Kaporovsky, birthday greetings
Sid & Nancy Kronenberg, Mazal Tov on 70th Wedding Anniversary
Millie Kaporovsky, birthday greetings
Millie Kaporovsky, birthday greetings
Nancy & Sidney Kronenberg on their 70th Wedding Anniversary
In honor of Bet Israel
Sid & Nancy Kronenberg, Mazal Tov on 70th Wedding Anniversary
Debbie & Itzik Efron, thanks for a wonderful tiyul to Dimona
In honor of Bet Israel
Shiphra Davis, thanks for hospitality
Millie Kaporovsky, birthday greetings
Millie Kaporovsky, birthday greetings
Thanks for warm welcome on High Holidays
Renie & Henry Hirsch, Thanksgiving invitation
In honor of Bet Israel
Sid & Nancy Kronenberg, Mazal Tov on 70th Wedding Anniversary
Nancy & Sidney Kronenberg on their 70th Wedding Anniversary
Millie Kaporovsky, birthday greetings
Nancy & Sidney Kronenberg on their 70th Wedding Anniversary
In honor of Edith Garfinkle and Hadassa Birnbaum, past leaders of BICA
Millie Kaporovsky, birthday greetings
In honor of Bet Israel
YAHRZEIT

Donated by

In memory of

Jackie Altman
Hadassa Birnbaum
Rabbi Ervin Birnbaum
Suzanne Kahn
Moshe Koolik
Chana & Alex Narinsky

Beloved husband, David
Parents, Ida & Charles Halperin, and Uncle Meyer Paikin
Parents, Elias and Marion Birnbaum
Mother, Mollie Kirschner
Father, Philip Koolik
Liba bat Aharon Lazar
KIDDUSHIM

Yehuda Meyer -- in honor of Natalie Guerin’s birthday
Rachel Krupnik -- “Thank you for small parcels of joy”
Bob & Beth Footlik -- 50th Wedding Anniversary
Kronenberg Family – in honor of Sid & Nancy’s 70th Wedding Anniversary

ROOF REPAIR FUND

Judy Sharfman-Sellem
Larry & Shirley Hepner
Yehuda Meyer
David Raffel
Mirella & Michael Maor
Mo Harvey
Carol Fassler
Rita Green
Rhona Harris
Charles Posner
Yael Rachum
Lenore & Naomi Levin
Helen Brawer
Lilia Inbar-Bernstein
Dvora Kotlyar

Eva Engles
Rachel Krupnik
Natalie Guerin
Janice Walters
Debbie & Itzik Efron
Shoshanna & Tony Bellen
Barry Werner
Stephen & Barbara Kliner
Morrie & Millie Kaporovsky
Carl Perkal
Lynette Ordman
Carmel Miller
Michael & Vered Hillel
Brian & Bernadine Nathan
Jan Gaines

Marsha & Alan Stein
Ellen Fishman
Rabbi Ervin & Hadassa Birnbaum
Sonia Goldsmith
Leslie Forman
Sidney & Nancy Kronenberg
Freda Sacharen
Don & Myrna Silverberg
Yisrael Monakier
Jackie Altman
Russian-speaking members group
Heleyn Wenzell
Allan & Lucy Tobias
Suzanne & Howie Goodman
Phillip & Sylvia Wiener

Freda’s Shoppee -- Congratulations Freda, well done!!!

