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 "התש תפילות לימים הנוראים
HIGH HOLIDAY SERVICES  2019 -  5780   

Services led  by Aiton Birnbaum                           
Guest chazzan Liel Birnbaum 

Selichot Service:  

           Motzei Shabbat 21 September at 8pm 

 זמני התפילות
 ראש השנה

 18:06בשעה  29/9/19יום א'  הדלקת נרות ביום א' דר"ה:

 17:45בשעה  29/9/19יום א'                :יתמנחה וערב

 08:30בשעה  30/9/19ב' יום               שחרית:

 17:30בשעה  30/9/19ב' ום י :ית ביום ב' דר"המנחה וערב

 08:30  בשעה 1/10/19ג' יום           :ביום ב' דר"ה שחרית

 יום כפור
 17:56בשעה  8/10/19יום ג'   הדלקת נרות:

 18:00בשעה  8/10/19יום ג'   כל נדרי:מנחה ו

 08:30בשעה   9/10/19יום ד'   שחרית ויזכור:

 16:00בשעה   9/10/19יום  ד'    מנחה:

 17:15בשעה  9/10/19ד'  יום   :נעילה

   8:531בשעה  9/110/9יום ד'     הבדלה:

 ותסוכ

 17:49בשעה  13/10/19יום א'   הדלקת נרות:

 18:00בשעה  13/10/19יום א'   :יתברמנחה וע

 08:30בשעה  14/10/19יום ב'   שחרית:

 ורה:שמיני עצרת/שמחת ת
 17:46בשעה  20/10/19א' יום   הדלקת נרות:

 17:30בשעה  20/10/19א' יום  :והקפות רביתע מנחה

 08:30בשעה   21/10/19ב' יום    שחרית, הקפות, יזכור:

 

 

Times of Services 
Rosh Hashanna: 

Candle-lighting 1st day  Sun. 29 Sept. 6:06 p.m. 

Mincha & ‘Arvit   Sun. 29 Sept. 5:45 p.m. 

Shacharit & Mussaf  Mon. 30 Sept. 8:30 a.m. 

Mincha & ‘Arvit 2nd day  Mon. 30 Sept. 5:30 p.m. 

Shacharit & Mussaf  Tue.  1 Oct. 8:30 a.m. 

Yom Kippur: 

Candle-lighting   Tue. 8 Oct. 5:56 p.m. 

Mincha & Kol Nidre  Tue. 8 Oct. 6:00 p.m. 

Shacharit, Yizkor & Mussaf Wed. 9 Oct. 8:30 a.m. 

Mincha     Wed. 9 Oct. 4:00 p.m. 

Neilah     Wed. 19 Sept. 5:15 p.m. 

Havdalah   Wed. 19 Sept. 6:53 p.m. 

Sukkot: 

Candle-lighting Erev Sukkot Sun. 13 Oct. 5:49 p.m. 

Mincha & ‘Arvit   Sun. 13 Oct. 6:00 p.m. 

Shacharit   Mon. 14 Sept. 8:30 a.m. 

Shemini Azeret-Simchat Torah: 

Candle-lighting   Sun. 20 Oct. 5:46 p.m. 

Mincha, ‘Arvit & Hakafot  Sun. 20 Oct. 5:30 p.m. 

Shacharit, Hakafot & Yizkor Mon. 21 Oct. 8:30  a.m.   

 

"י איתן בירנבאוםתפילות מונחות ע  

אורח: ליאל בירנבאום-חזן  

 תפילת סליחות:
20:00בספטמבר בשעה  12מוצ"ש   

mailto:office@betisrael.org
http://www.betisrael.org/
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A Rabbinic Message for Rosh Hashanna 

 As we were leaving the restaurant on Nitza yesterday I 

asked the evidently religious worker, possibly the owner, 

where he is from. “Paris”, was his answer. In passing, I 

questioned: “What was the greatest catastrophe that hit 

Paris in the last century?”  With stunning speed, and 

without a sign of hesitation, came the response: “The 

burning of the Notre-Dame.”  Upon further questioning he frankly admitted that he did not know 

much about the venerable Catholic cathedral. He did not know that it attracted 14 million tourists a 

year or that it was a much older Parisian landmark than the Tower of Eiffel or the Louvre. When I 

suggested that the church also has a link to Jewish history, he suddenly became very interested. So I 

shared with him what I am now sharing with you: 

 It took about 200 years to complete the building of this great Gothic cathedral, that was finally 

completed in 1345. One hundred years earlier on the big square adjacent to the cathedral, one of the 

biggest book-burnings in Jewish history took place, prior to the advent of Nazism in our days. One 

of the initiators of it was a French apostate Jew, Nicholas Dunin, who felt insulted by the Jewish 

community. To get even, Dunin turned to the Pope with the accusation that Jewish sacred books 

contain dozens of insults to Jesus and Mary and the Christian Faith. The Pope ordered an 

investigation, which led to the first public debate, wherein Rav Yechiel of Paris defended the 

Jewish point of view. But all was in vain: Dozens of Christian ecclesiasts convened in a great 

solemn assembly at Notre-Dame and condemned the sacred writings of the Jews.  The French King 

was present as were the apostolic legates of the Pope, and amidst the walls of the venerable 

Cathedral it was ordered that on June 17, 1242 all the Jewish books in Paris must be assembled and 

put to flame on the adjacent square. Twenty-four huge carts, piled high with volumes of the Talmud 

and other sacred Hebrew books, judged to be a total of at least 10,000 volumes, were put to flame. 

As print did not yet exist, these handwritten manuscripts are judged to have been worth millions of 

dollars by today’s accounting. Rabbi Meir of Rothenburg, the Maharan, possibly a student of Rav 

Yechiel at the time, witnessed the Paris burning and wrote: “My tears formed a river that reached 

the Sinai desert…”   

As I completed my story, the two Parisians who were outside the restaurant and who listened to me 

were quiet for a while, then one remarked, ” MIDA KENEGED MIDA. As you do to them, so is it 

done to you.” 

He read my mind. For when I heard of the Notre-Dame burning on April 15 this year, the very-very 

first thing that went through my mind was: YOU ORDERED THE BURNING OF OUR SACRED 

SCRIPTURES. But we won’t speak about that. It won’t do us much good with the goyim. So we 

are quiet, but our minds work, though it is 800 years after the great Paris book-burning. 

 So what is destined to happen after the Shoah and the murder of our Six Million? 

************ 

And how does the Almighty Providence operate on an infinitely smaller scale? In our private lives? 

Do Rosh Hashana and Yom Kippur offer us an opportunity to set our scales right? Our Tradition 

says: YES. Maybe we should really take it more seriously. Maybe we should really dedicate those 

exceptional days to our truly exceptional People and faith? As my unforgettable Dr. Rosenthal 

taught me:  Ervin, If you are looking for Providence don’t look at the sky, don’t look at the 

universe. Look inside your own self. See how you are put together, lungs, kidneys. liver, heart, 

bowels. Look at this so small, yet so HUGE miracle. What other evidence do you need of a Divine 

presence in you, in your life? …My beloved doctor had no kippa on his head. No tzitziot. He simply 

saw the real stuff, right at hand. And he believed. 

Leshana Tova to you, your children, grandchildren, all your loved ones. Briut. Brachot, and 

Shalom.          Rabbi Ervin Birnbaum 
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 מחשבות לקראת ראש השנה
  

כשעזבנו אתמול את המסעדה בשד' ניצה, שאלתי את 

העובד הדתי לכאורה, אולי הבעלים, מאיפה הוא. "פריז", 

הייתה תשובתו. בהמשך, שאלתי: "מה הייתה 

הקטסטרופה הגדולה ביותר שפקדה את פריז במאה 

השנים האחרונות?" במהירות מדהימה, וללא שום סימן 

הגיעה התגובה: "שריפת הנוטרדאם." בכנות של היסוס, 

מיליון תיירים בשנה או  14כבוד. הוא לא ידע שזה מושך מהודה שהוא לא ידע הרבה על הקתדרלה הקתולית ה

שמדובר בציון דרך פריזאי מבוגר בהרבה ממגדל אייפל או הלובר. כשהצעתי שלכנסייה יש קשר גם להיסטוריה 

 ד. אז שיתפתי אותו במה שאני חולק איתך עכשיו:יהודית, הוא פתאום התעניין מאו

  

. מאה שנה 1345שנה לסיים את בנייתה של הקתדרלה הגדולה הגותית הזו, שהושלמה סופית בשנת  200-לקח כ 

הספרים הגדולים בהיסטוריה היהודית, לפני  תצמודה לקתדרלה, התקיים אחד משריפקודם לכן בכיכר הגדולה ה

מצרפת, ניקולס דונין, שחש נעלב מהקהילה היהודית.  מאתראחד היוזמים בה היה יהודי  הופעת הנאציזם בימינו.

נין פנה לאפיפיור בהאשמה שספרי קודש יהודיים מכילים עשרות עלבונות לישו ומרי וכדי להשוות את השוויון, ד

נקודת  לחיאל מפריס איהרב  ןילה לדיון הציבורי הראשון, בו הגולדת הנוצרית. האפיפיור הורה על חקירה, שהוב

המבט היהודית. אך הכל היה לשווא: עשרות אנשי הכנסייה הנוצרים התכנסו בעצרת חגיגית גדולה בנוטרדאם 

של האפיפיור, ובין קירות  מטעמו יםך הצרפתי היה נוכח כמו גם הלגידוגינו את כתבי הקודש של היהודים. המל

את כל הספרים היהודיים בפריס ולהעלות על האש  אסוףש לי 1242ביוני  17 -הקתדרלה הנערצת הצטווה כי ב

עגלות ענק, שנערמו גבוה עם כרכים של התלמוד וספרים עבריים קדושים אחרים, שנחשבו  24בכיכר הסמוכה. 

יד נחשבים -רם היה קיים, כתבי היד הללו בכתבט שהדפוסכרכים, הועלו באש. מכיוון  10,000לפחות של לסה"כ 

ן, אולי תלמידו של הרב יחיאל באותה "ולרים. הרב מאיר מרוטנבורג, המהריום כשווי מיליוני דלפי חשבונאות ה

 תקופה, היה עד לשריפת פריז וכתב: "דמעותיי יצרו נהר שהגיע למדבר סיני ..."

 

כשסיימתי את הסיפור שלי, שני הפריסאים שהיו מחוץ למסעדה והאזינו לי היו שקטים זמן מה, ואז אחד העיר, 

 . "לעשות לו כאשר זמם לעשות לאחיומידה כנגד מידה: "

 

באפריל השנה, הדבר הראשון מאוד שעבר במוחי  15-הוא קרא את דעתי. שכן כששמעתי על שריפת הנוטרדאם ב 

היה: הזמנת את שריפת הכתבים המוקרנים שלנו. אבל לא נדבר על זה. זה לא יעשה לנו הרבה עם הגויים. אז 

 שנה אחרי שריפת הספרים הגדולה של פריז. 800זה  ךמוחנו עובד, אם כאנחנו שקטים, אבל 

 אז מה עתיד לקרות לאחר השואה ורציחת ששת המיליונים שלנו? 

  

ואיך פועלת ההשגחה הכוללת בקנה מידה קטן עד אינסוף? בחיינו הפרטיים? האם ראש השנה ויום כיפור מציעים 

סורת שלנו אומרת: כן. אולי אנחנו באמת צריכים להתייחס לזה יותר את הכף שלנו נכון? המ ייצרלנו הזדמנות ל

באמת? כפי  יוסדות שלנוצאי דופן לעם שלנו ולאמונה הברצינות. אולי עלינו להקדיש באמת את אותם ימים יו

שלימד אותי ד"ר רוזנטל הבלתי נשכח שלי: ארווין, אם אתה מחפש השגחה אל תסתכל בשמיים, אל תסתכל על 

הסתכל בתוך העצמי שלך. ראה כיצד אתה מחובר, ריאות, כליות. כבד, לב, מעיים. הביטו בנס כה קטן  היקום.

ועם זאת כל כך ענק. לאילו ראיות נוספות אתה זקוק לנוכחות אלוהית בך, בחייך? ... לרופא האהוב שלי לא 

 הישג יד. והוא האמין.הייתה כיפה על הראש. בלי ציציות. הוא פשוט ראה את הדברים האמיתיים, ממש ב

 

 לשנה טובה אליכם, ילדיכם, נכדיכם, וכל יקיריכם. בריאות, ברכות, ושלום.

 

 הרב ארווין בירנבאום
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From the President’s Desk:  What Do You Believe? 
 

You know, it is easy to give in to doubt.  When signs look bad, maybe it is OK to sit 

back and let nature take its course.  We at Bet Israel are a little like that: We have our 

problems, not unlike other institutions around us and in other areas of the world.  Yet there 

is something special in the essence of our organization. 

Regardless of the worries about our future, there is a feeling of togetherness in our 

group. Call it a sense of family.  When you think of the times you come to our Community 

Center and Synagogue, I would be willing to bet that a vast majority of the time a smile 

comes to your lips.   

The big question now is how best to keep that feeling alive and well.  Yes, there are 

some who see nothing but a downward spiral for our unique and wonderful organization.  

No one can fault their pessimism.  There are big challenges in front of us.  

I recognize that there is a need for a change.  A change in our spirit if you will.  To 

quote a famous movie speech (I’ll leave you to guess or ask me if you don’t know), “We 

will not go quietly into the night.  We will not vanish without a fight.”  We need to do 

everything we can to change our mental trajectory to one that raises our eyes and spirit to 

guide us into the future. 

We have tremendous support from the National Masorti Movement. They believe in 

us and want to help us change the trajectory also.  With their support, we have hired a 

Community Center Director, Aleli Prawer, on a fulltime basis to generate new ideas and 

new directions with new enthusiasm for our community.  Aleli brings that enthusiasm to 

take us into an upward trend.  She has our support, and also that of the Masorti 

Movement. 

So, what do we need to change within ourselves to move forward.  I have heard a 

lot of these kinds of thoughts that are positive, but not enough.  “I hope this works out.” “I 

hope she does well.”  “It is our hope for the future.”  There is the change that is needed.  I, 

for one, will not go down without a fight. 

So, in that spirit, we need to change hope to belief.  In one of my first letters to the 

congregation, I asked for you to be willing to help.  Almost everyone I asked has been 

willing to help.  For that I thank you and see that as a positive step in our need to change.  

When we hope, that is good, but it is passive in my mind.  Whereas if we believe that 

things will change for the better, there is a subtle change in the mind.  It is a more active 

and positive statement than just hope.   

I believe that we will succeed in making the changes we need to turn us in a great 

new positive direction.  I believe we have some of the best people involved in our efforts.  I 

believe we have some of the most caring people in our midst.  I believe this will work out.  I 

believe she will do well.  It is our belief in the future that will see us through. 

In closing, I leave you with this 

“Who knows what miracles you can achieve when you believe.  Somehow you will 

achieve……..When you Believe.” 

“I will sing to the lord, for He has triumphed greatly!” (Song of the Sea, Exodus 15:1-18) 

Shanna Tova, Larry Hepner 
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הנשיא:  נו שלמשולח מה אתה מאמין?ב     

 
, קל להיכנע לספק. כשסימנים נראים רע, אולי זה בסדר לשבת ולתת לטבע לעבור את יםיודע םאת

דרכו. אנחנו בבית ישראל קצת כאלה: יש לנו את הבעיות שלנו, שלא כמו מוסדות אחרים סביבנו 
 ארגון שלנו.ובאזורים אחרים בעולם. עם זאת, יש משהו מיוחד במהות ה

 
ללא קשר לדאגות לגבי עתידנו, יש תחושה של ביחד בקבוצה שלנו. תקראו לזה תחושה של 

משפחה. כשאתה חושב על הפעמים שאתה מגיע למרכז הקהילתי שלנו ולבית הכנסת, הייתי מוכן 
 .כםמכריע של הזמן חיוך עולה על שפתילהמר שרוב 

 
. כן, יש כאלה שלא י לטווח ארוךהתחושה הזו ח על השאלה הגדולה כעת היא כיצד הכי טוב לשמור

רואים אלא ספירלה כלפי מטה לארגון הייחודי והנפלא שלנו. איש אינו יכול להאשים פסימיות 
 שלהם. מולנו עומדים אתגרים גדולים.

 
אתן ט נאום קולנוע מפורסם )אני צטאנוי. שינוי ברוחנו אם תרצו. כדי אני מכיר בכך שיש צורך בשי

לנחש או לשאול אותי אם אינך יודע(, "לא נלך בשקט אל תוך הלילה. לא נעלם ללא קרב.  לכם
נו כדי לשנות את מסלול הנפש שלנו לכזה שמרים את עינינו ואת רוחנו ת"עלינו לעשות כל שביכול

 כדי להנחות אותנו אל העתיד.
 

צים לעזור לנו לשנות גם יש לנו תמיכה אדירה מהתנועה הלאומית המסורתית. הם מאמינים בנו ורו
ר, במשרה מלאה כדי לייצר בי פרללאמנהל מרכז קהילתי, ומיכתם, שכרנו את מסלול הדרך. בת

לי מביאה את ההתלהבות הזו לרעיונות חדשים וכיוונים חדשים בהתלהבות חדשה לקהילה שלנו. א
 ורתית.לקחת אותנו למגמת עלייה. יש לה את התמיכה שלנו, וגם את זו של התנועה המס

 
שמעתי הרבה מחשבות חיוביות, אך לא  ?אז, מה אנחנו צריכים לשנות בתוכנו כדי להתקדם

 וכאןמספיקות. "אני מקווה שזה יסתדר." "אני מקווה שהיא תצליח." "זו התקווה שלנו לעתיד." 
ן אפסיק להילחם בכל כחי למע. אני, למשל, לא לא לכוות, אלא לעשות כדי להצליח – השינוי הדרוש
 .עתידנו הטוב

 
ביקשתי  מכתבי הראשונים לקהילה ביקשתי מתקווה לאמונה. באחד מ עור מהלאז ברוח זו עלינו 

. כמעט כל מי ששאלתי היה מוכן לעזור. על כך אני מודה לך ורואה את זה מכם להיות מוכנים לעזור
ני. בעוד שאנו כצעד חיובי בצורך שלנו לשנות. כשאנחנו מקווים, זה טוב, אבל זה פסיבי בעי

מאמינים שדברים ישתנו לטובה, יש שינוי עדין בתודעה. זו אמירה פעילה וחיובית יותר מאשר סתם 
 תקווה.

 
אני מאמין שנצליח לבצע את השינויים שאנו צריכים בכדי להפוך אותנו לכיוון חיובי חדש ויפה. אני 

לנו. אני מאמין שיש לנו כמה מאמין שיש לנו כמה מהאנשים הטובים ביותר שמעורבים במאמצים ש
מהאנשים האכפתיים ביותר בקרבנו. אני מאמין שזה יסתדר. אני מאמין שהיא תצליח. האמונה 

 שלנו בעתיד היא שתראה אותנו.
 בסיום, אני משאיר לך את זה

 
 "מי יודע אילו ניסים אתה יכול להשיג כשאתה מאמין. איכשהו תשיג ......... כשאתה מאמין. "

 
 (1-18: 15הים, שמות  ת!" )שירלה', כי גאו גאהאשירה "
 

 שנה טובה
, 

 לארי הפנר
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What's happening? A Lot! 

Here at Bet Israel, we're continuing with our activities for this year and getting 
organized to increase our activities for next year, 5780. 

At the beginning of August, a new community center director Aleli Prawer joined us. 
We wish her every success in promoting and augmenting our activities. Her success is our 
success! She can be reached at the office Monday through Thursday mornings. 

On Saturday night, September 7, 2019 at 20:30 we'll be back with our very 
enjoyable Havayat Havdala program. We'll sing Jewish and Israeli songs led by the 
Birnbaum Boys band and then take part in the Havdala ceremony. We'll end the evening 
with light refreshments. 

Right after the Hagim, we'll renew our terrific musical Kabbalat Shabbat program as 
well as the Havayat Havdala program and throughout the year, every month we'll alternate 
between the two. Participation is free, except for when a communal dinner is planned 
following Kabbalat Shabbat. 

 Tiyul October 28-30, 2019: We've planned another 3 day trip for community 
members and guests at the request of everyone who took part in last year's trip. 
This time our theme is "The Human Mosaic – Zionism then and now". We'll hear the 
story of the development towns and various new ways of making settlements as 
seen in recent years in the south. We'll experience the dramatic changes in the 
status of women that Bedouin society is facing and we'll get a taste of the Black 
Hebrews way of life. 

 In December, we'll start our third film festival and every two weeks or so we'll show 
an outstanding Israeli film (with English subtitles). 

 We're carrying on with our Bible, English and Hebrew courses and Astronomy club.  

 We'll enjoy a series of interesting lectures, including the particularly intriguing story 
of the Ethiopian Jews' Aliya and the intensive involvement of the Israeli Mossad, 
among others. 

The number of families interested in holding pluralistic Bar and Bat Mitzvas ceremonies 
is growing. Brides and grooms are called up in a family oriented atmosphere without any 
separation. Interested families have the option at the end of their ceremony to have a dairy 
meal on our premises. 

Would you like more details? Contact Sara Sun-Thur 09:30-13:30 at 09 8624345 

 

 מה קורה אצלנו?
בקהילת בית ישראל ממשיכים את הפעילות לשנת תשע"ט ונערכים לקרת חידוש והגברת הפעילות לשנת 

 תש"פ: 

  בראשית חודש אוגוסט התקבלה לעבודה בתפקיד רכזת הקהילה  אללי פרבר. אנחנו מאחלים לה
ר קשר איתה במשרד ניתן למסוהצלחה בקידום והרחבת הפעילות הקהילתית המתקיימת אצלנו. 

 חמישי בשעות הבוקר -בימי שני 

  אנחנו מקיימים שוב בצוותא את האירוע המהנה של "חווית  20.30בשעה  7.9במוצאי שבת
הבדלה". נשיר יחד עם "חבורת הבירנבאומים" שירים יהודים וישראלים ונקנח בטקס הבדלה בין 

 קודש לחול. 

של קבלות שבת מוסיקליות וחוויות הבדלה. האירועים מיד לאחר החגים אנחנו מחדשים שנה נוספת 
יתקיימו מדי חודש לסירוגין. ההשתתפות היא חינם למעט מקרים בהם אנחנו מקיימים למעוניינים ארוחת 

 שבת חלבית משותפת עבורה משלמים המשתתפים.
הסיור הפעם  אנחנו מקיימים זו השנה השנייה טיול של חברי הקהילה ואורחים. 28-30.10.19בתאריכים 

ציונות אז ועכשיו", שבו נחשף לסיפורן של עיירות הפיתוח וצורות  –תחת הכותרת "הפסיפס האנושי 
התיישבות חדשות שקמו בדרום בשנים האחרונות, נחווה את השינויים המתחוללים בחברה הבדואית 

 בנושא מעמד האשה ונטעם מסיפורה המרתק של "קהילת העברים" 
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 מתחילים את העונה השלישית של פסטיבל הסרטים הישראלים, שבו יוקרנו  בחודש דצמבר אנחנו
 מדי שבועיים וסרטי "קאלט" ישראלים 

  אנחנו ממשיכים ומתגברים את חוגי התנ"ך, לימודי האנגלית והעברית, החוג לאסטרונומיה. נהנה
יה ונחשף מסדרה של הרצאות מעניינות במיוחד המספרות את הסיפור המיוחד של העלייה מאתיופ

 לפעילויות של המוסד הישראלי, ועוד. 

  מספר המשפחות המעוניינות לקיים טקסי בר ובת מצווה פלורליסטיים הולך וגדל. חתני וכלות
השמחה עולים לתורה, באווירה משפחתית משותפת ללא הפרדה. לרשות המשפחות המעוניינות 

ה ועוד אפשר לקבל פרטים עומדת האפשרות לקיים בסיום הטקס ארוחה חלבית. על כל אל
   .13.30—09.30ה בין השעות -בימים א 098624345ולהירשם במשרדנו בטלפון: 

New elections bring new changes 
 

 The recent elections for the board members at the synagogue have brought a 
number of changes. Larry, our new president, is leading the way. Drawing on his 
experience in business, he is restructuring things so that our organization will be 
able to function more efficiently and with renewed energy. Every board member has 
been asked to lead, or be involved with at least one committee. This increased 
involvement will allow us to achieve our goals with far greater efficacy. 

 

 Larry has also restructured the board. The board includes all the people who can 
vote on topics brought to board meetings. This board is broken down into several 
subgroups. At the top is the president. Backing him up are three vice presidents and 
the treasurer who together are known as the officers.  When there is an issue that 
requires attention or a problem that the president needs to work out he will consult 
with the officers before bringing it up at the general board meeting. There is also an 
advisory board consisting of the past three presidents. In addition to adding their 
experience to the team they will be keeping their eyes open for talented motivated 
members whom they can encourage and train to take on more responsibility, and 
who may become future leaders and presidents of our congregation.  The rest of 
the board members, in addition to their work running and helping on committees, 
will share their insights and knowledge at general board meetings. They will also 
vote on issues brought to these meetings. 

 

 Here is a list of the positions, who is holding them and their general responsibilities.  
This should helpful for locating who to contact with questions or ideas. 

 

 President:  Larry Hepner 

 Immediate Past Presidents:  Aron Krieser, Howard Goodman, Morrie 
Kaporovsky  

 Advisory board. Leadership development program. 

 Finance: Aida Miller, Howie Goodman, Morrie Kaporovsky:  5-year projection. 
Liabilities, and sources of funding.  Howie will chair long-range planning. 

 BICA: Debbie Efron (Chair). Organizing kiddushim, musical kabbalat shabbat, 
havayat havdala, festival celebrations and special programs. 

 Events: Patricia O’Neill. Itzik & Debbie Efron, Suzanne & Howie Goodman, 
Morrie Kaporovsky:   Planning events for the community, generating interest 
and increased attendance.  

 Facilities: Aron Krieser, Brian Nathan (when he’s available):  Upkeep of 
building. Management of rental facilities. 

 Human Resources: Debbie Efron:  Job description of employees. 
 Communications and Publicity:  Naomi Levin  
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 Membership: Natalie Guerin & Mischa Rosenvasser. 
 Fundraising: Itzik Efron, Carl Perkal(advisory). 
 Visitation:  Jan Gaines & Mo Harvey, Edith Garfinkle(advisory) : Visiting or call 

members who may need help and continued contact with old members who have 
moved away 

 Ritual:  Rachel Krupnik, Baruch Maor, Rita Green, Rabbi Birnbaum(advisory) 

 Quarterly Bulletin Editor & Advertising:  Naomi Levin 
 

 בחירות חדשות מביאות שינויים חדשים
 
 שלנו החדש הנשיא, לארי .שינויים מספר הביאו הכנסת בבית ההנהלה לחברי האחרונות הבחירות ,

 לתפקד יוכל שלנו ארגוןשה כך דברים מחדש מארגן הוא, בעסקים ניסיונו מתוך. הדרך את מוביל

 בוועדה מעורב להיות או להנהיג התבקש דירקטוריון חבר כל .מחודשת ובאנרגיה יותר רבה ביעילות

 .בהרבה רבה ביעילות יעדינו את להשיג לנו תאפשר זו מוגברת מעורבות .לפחות אחת

 להצביע שיכולים האנשים כל את הכולל, הדירקטוריון .הדירקטוריון את מחדש ארגן גם לארי 

 מגבים .הנשיא עומד בראשו .משנה קבוצות למספר מחולק, דירקטוריון לישיבות שהובאו בנושאים

 בעיה או התייחסות הדורש נושא כשיש .כקצינים יחד שידועים והגזבר נשיאים סגן שלושה אותו

.  .הכללית הדירקטוריון בישיבת אותו שיעלה לפני הקצינים עם יתייעץ הוא, בו לטפל צריך שהנשיא

תבונתם מנסיון קודם שלהם  יוסיפו הם .האחרונים הנשיאים משלושת המורכבת ייעוץ ועדת גם יש

מוטיבציה וכשרונים, כדי לעודד ולהכשיר אותם, בתקווה שבעתיד  לצוות. הם גם יחפשו חברים בעלי

 חברי שאר .בקהילתנו עתידיים ונשיאים למנהיגים  ויהפכו הם יקחו על עצמם אחריות רבה יותר,

 בישיבות שלהם והידע רעיונותם את ישתפו בוועדות ועוזרים לעבודתם בנוסף הדירקטוריון

 .אלה לפגישות לשולחן שעולות בנושאים יצביעו גם הם. הכלליות הדירקטוריון

 זו רשימה רעיונות להעלות או שאלות שאל רוצה למי .ותפקידיהם ההנהלה חברי של רשימה להלן 

 .לפנות הנכון האדם ראיתו לייעל יכול

 הפנר לארי: נשיא 

 עברלש נשיאים :ייעוץ. 

 מנהיגות פיתוח. ייעוץ ועדת. 

  קפורובסקי מורי, גודמן האווי, מילר אאידה: כספיםועדת: 

 קרחו לטווח תכנון ר"יו האווי. מימון ומקורות, התחייבויות. שנים 5- ל תחזית. 

 .קבלת שבת עם סעודה, חוויית הבדלה, אירועים בחגים  ידושים,ק ר דבי עפרון. "יו :י.ק.ה.ב

 ואירועים ציוחדים

 קפורובסקי מורי, גודמן והואי סוזן, אפרון ודבי איציק. אוניל פטרישיה: אירועים, 

 הנוכחות והגברת עניין יצירת, לקהילה אירועים תכנון. 

 (.זמין הוא כאשר) נתן בריאן, קריסר ארון: מבנה 

 השכרה מתקני ניהול. ובניין אחזקה. 

 אפרון דבי: אנוש משאבי. 

 עובדים תפקיד תיאור. 

 לוין נעמי: ופרסום תקשורת 

 רוזנוואסר ומישה גריין נטלי: חברות. 

 (.מייעץ) פרקל קרל, אפרון איציק: התרמה 

 (מייעצת) גארפינק אדית, הארווי ומו גיינס אן'ג: ביקור 

 שהתרחקו ותיקים חברים עם קשר והמשך, לעזרה להזדקק שעשויים לחברים וטלפןנים בקרים. 
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Many year’s experience in the 

Netanya area 
Apartments/Houses/Condos/Commercial 

Rental/Sale/Purchase/Property Management 

Going the extra mile so you don't have to! 
 

 

 

 

POPE-GERI  INSURANCE Leading insurance brokers serving the English speaking community 

POPE-GERI  INSURANCE 

New: Travel policies 

Car policies (English summary 

House policies (English summary) 

Health Insurance 

Long term nursing 

FFoorr  EExxcceelllleennccee 

For quotations country wide: 
Call 09-862-48-24,  09-862-48-26 

email:Insurance@pope-geri-co.il. 

12 kikar 
PO Box 1199 

Natanya 4211802 

YOCHANAN NALKIN (Reg:13055) 
Real Estate Agent 

Phone and fax: 09-8625834 
Mobile phone: 054-4641752 

E-mail: yochanan.nalkin@gmail.com 
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New Year Greetings Rosh Hashana  5780   (2019-2020)  
 

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 
Rabbi Ervin and Hadassa Birnbaum, to Aleli Prawer our new Community Center 
Director, and 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 who join us at Bet Israel – 

 לשנה טובה תכתבו ותחתמו

Jacky Altman 
Shoshanna & Tony Bellen 
Rabbi Ervin & Hadassa Birnbaum 
Harvey & Sara Bordowitz 
Helen Brawer 
Marian Burck 
Esther Cohen 
Sidney & Sonya Cohen 
Shiphra Davis 
Debbie & Itzik Efron 
Fred & Anita Finkelman 
Nina Fishman 
Shirley Fishman 
Elizabeth Fontanills 
Robert & Beth Footlik 
Ruth Friedman 
Jan Gaines 
Edith Garfinkle 
Bella Garkavy 
Batya Goldberg 
Sonia Goldsmith 
Howard & Suzanne Goodman 
Rita Green 
Natalie Guerin 
Mo Harvey 
Shirley & Larry Hepner 
Michael & Vered Hillel 
Millie & Morrie Kaporovsky  
Harriet Kessler 
Claudja Khenkin 
Stephen & Barbara Kliner 
Aaron & Irit Kreiser 
Sidney & Nancy Kronenberg 
Rachel Krupnik 
Lenore Levin  

Naomi Levin 
Baruch & Edith Maor 
Michael & Mirella Maor 
Helena Merson & Valery Gurevich 
Yehuda Meyer 
Aida Miller 
Carmel R. Miller & family 
Brian & Bernadine Nathan 
Patricia O’Neill 
Carl Perkal 
Reuven & Malka Pinsly 
David Raffel 
Ruth Resnick 
Vladimir & Mira Rosenblat 
Sally Ross 
Mischa & Nona Rozenvasser 
Freda Sacharen 
Benny Salezki 
Eva Scher 
Franklin & Marilyn Schwartz 
Gloria Scott 
Devorah She’altiel 
Peter & Rachel Siegel 
Dr. Don & Myrna Silverberg 
Boris & Ahuva Sirota 
Alan & Marsha Stein 
Ingmar Emanuel Teltz 
Allan & Lucy Tobias 
Dr David & Patrice Tobolowsky 
Nathan Treinish 
Phillip & Sylvia Weiner 
Barry Werner 
Yelena Wolchansky 
Violet & Richard Zeitlin                             
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GENERAL FUND 

Donated by    In honor of /To 

Anonymous In honor of Bet Israel 

Naomi Blum In honor of Bet Israel 

Russel Conn In honor of Bet Israel 

Anita Finkelman In memory of Liv Rose Meisterman ז"ל 

Edith Garfinkle Nancy Kronenberg, Refuah Shelema 

Mo Harvey In honor of Bet Israel 

Millie & Morrie Kaporovsky Itzik efron, Happy Birthday 

Harriet Kessler Rabbi Birnbaum’s 90th birthday 

Sid & Nancy Kronenberg In honor of Nancy’s birthday 

Lidia Lerner In honor of Bet Israel 

Freda Sacharen Nancy Kronenberg, Refuah Shelema 

Don & Myrna Silverberg In loving memory of Shirley Fishman ז"ל 

 

YAHRZEIT 

Donated by    In memory of 

Jackie Altman David’s parents  ז"ל 

Liora Bernstein Her mother, Sylvia Benson  ז"ל 

Hadassa Birnbaum Parents, Ida & Charles Halperin, and Uncle Meyer Paikin ז"ל 

Marilyn Koolik סימה רוזנבלט ז"ל 

Sidney Kronenberg Parents, Benjamin & Sarah Kronenberg  ז"ל 

Leah Mitrani מנדל בן אהרון רבין ז"ל 

Esti Yardeni אהרון נוימן  ז"ל 

KIDDUSHIM 

Aron & Irit Krieser, celebrating Irit’s birthday 

Naomi and Lenore Levin, celebrating Lenore’s birthday 

Debbie & Itzik Efron, celebrating Itzik’s 2nd Bar Mitzva 

Larry & Shirley Hepner, celebrating birthdays 

Edith & Baruch Maor, celebrating Edith’s special birthday 

Gloria Scott’s children, celebrating Gloria’s birthday 

Rita Green, Mo Harvey Jackie Altman, Freda Sacharen, in honor of Edith Garfinkle 

 

ROOF REPAIR FUND 

Baruch & Edith Maor 

Harvey & Sara Bordowitz 

Aida Miller 

 

New Year’s Greeting and Yizkor Book 

Don & Myrna Silverberg Helen Brawer Howard & Suzanne Goodman 

Shiphra Davis Harvey & Sara Bordowitz Harriet Kessler 

Ruth Resnick Sally Ross Edith Garfinkle 

Phillip & Sylvia Weiner Carmel Miller & Family  

 

Freda’s Shoppee  ---   Congratulations Freda, well done!!! 
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For a sweet new year 
Carrot Ring 

 

½ Cup brown sugar     1 ⅓ cups flour 
¼ to ½ cup margarine or oil    ½ tsp baking soda 
2 cups grated carrots     ½ tsp baking powder 
2 eggs       ½ tsp salt 
       ½ tsp cinnamon 
 
Cream the butter and sugar together add carrots and eggs and mix. Sift dry ingredients together 
and slowly mix. Refrigerate at least 6 hours and up to three days. Bake 1hour at 350 F (can wait up 
to one hour longer in pan of water in warm oven) bake in a well-greased mold.  

 
 


