קהילת־קודש בית ישראל
טל09-8624345 :

רח' יהודה הנשיא  ,19נתניה

http://www.betisrael.org
לרי הפנר ,יו"ר הוועד
דבי עפרון ,יו"ר "מעגל נשים" ,ארגון הסיוע של בית ישראל

י"א טבת ,תשפ"א

שבת שלום

דוא"ל:

פקס09-8825120 :
office@betisrael.org

הרב פרופ' ארווין בירנבאום ,רב בדימוס

פרשת ויגש
25-26.12.2020

לוח זמני התפילות והשיעורים:
זמן הדלקת נרות שבת בנתניה

ו' 25.12.20

16:19

קבלת שבת ומעריב של שבת (בזום) עם רחל קרופניק

ו' 25.12.20.

16:10

שבת שחרית ומוסף (בזום) עם רחל קרופניק והרווי
בורדוביץ
הבדלה

שבת 26.12.20

09:00

שבת 26.12.20

17:24

שחרית בימי חול

א'-ו' 08:00 27.12.20-1.1.21

קריאה בתנך ,עם רחל קרופניק

א' 27.12.20

18:00

זמן הדלקת נרות שבת בנתניה

ו' 1.1.21

16:24

קבלת שבת ומעריב (בזום) עם רחל קרופניק

ו' 1.1.21

16:10

שבת שחרית ומוסף – נודיע פרטים בהמשך

שבת 2.1.21

09:00

הבדלה

שבת 2.1.21

17:28

ק"ק בית ישראל מודה לעולים לתורה על תרומתם הנדיבה לבית הכנסת

שבת שלום
ברצוננו לדעת אם אתם חוגגים אירוע משמח במשפחה שלכם ,או אם ,חס וחלילה ,סובלים בדרך כלשהי.
אם ברצונכם לשתף מידע זה עמנו  ,אנא צרו קשר עם המשרד בטלפון09-8624345 :

Congregation Bet Israel

Netanya’s Masorti (Conservative) Synagogue
19 Yehuda HaNassi Street, Netanya

Tel: 09-8624345

http://www.betisrael.org
Larry Hepner, President
Debbie Efron, “Women’s Circle”: President

Fax: 09-8825120
E-mail: office@betisrael.org
Rabbi Prof. Ervin Birnbaum (emeritus)

SHABBAT
SHALOM

Parshat Vayigash
11 Tevet 5781

25-26/12/2020

Services & Classes
Candle lighting for Shabbat in Netanya

Fri 25/12/20

4:19 pm

Kabbalat Shabbat & Ma’ariv (Zoom) led by Rachel Krupnik

Fri 25/12/20

4:10 pm

Shabbat Shachari & Mussaf (Zoom) led by Rachel Krupnik &
Sat 26/12/20
Harvey Bordowitz

9:00 am

Havdalah

Sat 26/12/20

5:24 pm

Shacharit service on weekdays

Sun-Fri 27/12/20-1/1/21 8:00 am

Tanach reading, with Rachel Krupnik

Sun 27/12/20

6:00 pm

Candle lighting in Netanya

Fri 1/1/21

4:24 pm

Kabbalat Shabbat & Ma’ariv (Zoom) led by Rachel Krupnik

Fri 1/1/21

4:10 pm

Shabbat Shachari & Mussaf TBA (email)

Sat 2/1/21

9:00 am

Havdalah

Sat 2/1/21

5:28 pm

Bet Israel Congregation wishes to thank everyone who has contributed to the
synagogue in honor of their receiving an Aliyah LaTorah

Shabbat Shalom
We would like to know if you are celebrating a happy occasion in your family, or if, God forbid,
are indisposed in some way. If you would like to share this information with our congregational
family, please contact the office at 09-8624345

 רפואה שלימהRefuah Shelema to Rabbi Ervin Birnbaum and Itzik Efron
י"ז טבת תשפ"א-ימי זיכרון השבוע י"א
Gertrude Iglitzen
Jack Wolfe
Sarah Sideman
Jaavoc Potock
Joseph Hellerman
Jacob Lazar
Michael Kersner
Max Nadler
Jack Kornbluth
Elizabeth Levy
יהי זכרם ברוך

Yahrzeits observed this coming week 26/12/20-1/1/21

Ada Mosley
Sarah Listinsky
Evelyn Feedman
Alfred Bramleigh
Max Freidman
May their memories be for a blessing

Zoom link for Friday evening Services
Time: Friday, December 26, 2020 at 4:10 PM Jerusalem
https://us02web.zoom.us/j/6838010295?pwd=bkRYWldnT291RGp3THlDVHZicGRNQT09

Meeting ID: 683 801 0295
Passcode: 116195

Zoom link for Shabbat Parshat Miketz
Same as above: Date & Time of link – Shabbat December 27 at 9am. Many thanks to Alan Stein for
hosting the link.

Torah Reading
The reading for this week is Parashat VaYigash (Genesis 44:18–47:27, p. 169 in the
Soncino Chumash). Joseph’s brothers beg him to pardon Benjamin for the crime he
allegedly committed. Joseph finally reveals his true identity to his brothers. Jacob
descends to Egypt, and he and his children settle in the district of Goshen.
Meanwhile, the famine intensifies.

The Haftarah
The reading from the Prophets comes from the book of Ezekiel (37:15 –28, p. 178
in the Chumash). The prophet speaks about a Utopian situation – the reunification
of the Israelite People – the kingdoms of Judah and Israel being reunited into one.
“...Behold I will take the children of Israel from among the nations where they have
gone, and will gather them from all sides, and bring them to their own land. And I
will make them into one nation in the land, on the mountains of Israel, and one king
shall be sovereign over them all; and they will not continue to be two nations, and
will never again be divided into two kingdoms.” (v. 21–22) We continue to hope
and pray for this to be fulfilled.
NOTE: Parshat Hashavua -- every week we post Mike Garmise’s drasha for that
parsha on our website. Check it out: www.betisrael.org/sermons

Upcoming events
 Tuesday 5 January at 5pm: Documentary – “Leonardo da Vinci” 25sh per
person.

לינק לקבלת שבת וגם לשבת בבוקר
תודה רבה לאלן שטיין על אירוח

הזום.

https://us02web.zoom.us/j/6838010295?pwd=bkRYWldnT291RGp3THlDVHZicGRNQT09

Meeting ID: 683 801 0295
Passcode: 116195

קריאת התורה
השבוע ,קוראים פרשת ויגש (בראשית מד 18 – ,מז 27; ,עמ'  169בחומש
סונצינו) .אחי יוסף מבקשים חנינה עבור בנימין ,יוסף סוף-סוף מגלה את
זהותו האמיתית לאחיו .יעקב יורד מצרימה ,והוא ובניו מתיישבים בארץ
גושן .בינתיים ,הרעב מתחזק והולך.

ההפטרה

ההפטרה לקוחה מספר יחזקאל (לז 15 – 28; ,עמ'  178בחומש) .הנביא מבשר
על מצב אּוטֹופִּ י עתידי – איחוד עם ישראל – הצטרפות ממלכת ישראל
וממלכת יהודה לממלכה אחת כוללת..." .הנה אני לוקח את בני ישראל מבין
הגוים אשר הלכו שם ,וקבצתי אותם מסביב ,והבאתי אותם אל אדמתם.
ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך ,ולא
יהיו עוד לשני גוים ,ולא ייחצו עוד לשתי ממלכות עוד( ".פסוקים )– 22 21
אנחנו ממשיכים ליחל ולהתפלל לראות התגשמות הנבואה הזאת.

נ.ב.

תמצאו את הדרשה השבועית (לרבות של מיכאל גרמייז) באתר של בית
ישראל www.betisrael.org/sermons

אירועים עתידיים:

 יום ג'  5/1בשעה  :17:00סרט דוקומנטרי "ליאונרדו דה ווינצ'י"₪ 25 .

