
5783 Honorees /חתנים ומצטיינים תשפ״ג 
Each year, KSYM recognizes outstanding members of our community on Simchat 
Torah. These honors reflect a remarkable level of commitment and contribution - we 
appreciate the opportunity to publicly and collectively thank these dedicated 
individuals. 

מדי שנה, בית הכנסת שלנו מכיר טוב למצטיינים בקהילה שלנו  בכיבודים בשמחת תורה. 
כיבודים אלה משקפים רמה יוצאת דופן של מחויבות ותרומה - אנו מעריכים את ההזדמנות 

להודות באופן פומבי וקולקטיבי.
 



CHATAN TORAH
Harav Chaim Navon (Hashkama)

Rav Navon teaches Torah and philosophy in several institutions and 
previously served as rav of the Shimshoni community in Modi'in.  He 
has published numerous books and writes a weekly column in Makor 
Rishon.

Rav Navon has been giving a weekly Iyun Gemara shiur on Shabbat 
mornings in shul for over 7 years, as well as occasional drashot on 
Friday night and Shabbat morning.  His scholarship and dedication 
are a pillar of Torah learning at our shul. It’s an honor to have him in 
our community, and we are excited to recognize his important 
contributions to our shul and community.



חתן תורה
הרב חיים נבון (מניין מוקדם)

הרב נבון מלמד תורה ומחשבה בכמה מוסדות ושירת בעבר 
כרב בקהילת שמשוני במודיעין. הוא פרסם כמה ספרים וכותב 

 טור שבועי במקור ראשון. 

הרב נבון מעביר שיעור שבועי בגמרא בעיון בשבת בבוקר בבית 
הכנסת מזה למעלה מ-7 שנים, וכן לעתים דרשות בליל שישי 

ובשבת בבוקר. אנו מוקירים את תרומתו התורנית לקהילה.



CHATAN TORAH
Daniel Billig (Upstairs Minyan)

The Billig family made Aliyah in 2000 to Modiin, and settled in 
Buchman in 2003 where Daniel founded our shul in September, 
2004. Together with his wife, Elana and their children, Pinchas, 
Mayer, Atara and Yaakov, the Billigs are mainstays in our 
community. 

Daniel ran and expanded our teen minyan for many years 
through 2022, and transitioned to our new youth directors, Daniel 
and Shifra Zacks. Teen programming is a family business, as 
Daniel’s son Yaakov has been a dedicated leader as well, and 
was one of last year’s honorees. Elana and Daniel’s oldest son 
Pinchas was also a teen gabbai when the Zacks’s were teens 
themselves.  Daniel serves as the Gabbai of the weekday 8:15 
Minyan. On Rosh Hashana, Daniel and Yaakov serve as 
Gabbaim at the downstairs minyan. We are excited to recognize 
Daniel for his commitment to our community and its youth.



חתן תורה
 דניאל ביליג (מניין למעלה)

 משפחת ביליג עלתה לארץ בשנת 2000 למודיעין, והתיישבה בבוכמן
 בשנת 2003, שם הקים דניאל את בית הכנסת שלנו בספטמבר 2004.

 יחד עם אשתו, אלנה וילדיהם - פנחס, מאייר, עטרה ויעקב, משפחת
ביליג נמנית עם  עמודי התווך של הקהילה שלנו.

 דניאל ניהל והרחיב את מניין הנוער שלנו במשך שנים רבות עד שנת
  2022, ועבר למדריכי הנוער החדשים שלנו, דניאל ושפרה זקס.

 תכנות לבני נוער הוא עסק משפחתי, שכן בנו של דניאל, יעקב, היה גם
 מנהיג מסור, והיה אחד ממצטייני השנה שעברה.  בנם הבכור של

 אלנה ודניאל, פנחס, היה גם גבאי נוער כאשר בני הזוג זקס היו בני
 נוער בעצמם.  דניאל משמש כגבאי במניין של 8:15 בימי חול.  בראש

 השנה שימשו דניאל ויעקב כגבאים במניין בקומה התחתונה.  אנו
נרגשים להכיר בדניאל על מחויבותו לקהילה שלנו ולצעיריה.



CHATAN BERESHIT
Rabbi Scot Berman (Hashkama)

Rabbi Berman has been very involved in the shul, delivering enriching 
shiurim on a weekly basis as well as on Shavuot, joining the Adult 
Education Committee, and organizing downstairs weekday evening 
minyanim, among other activities that significantly contribute to our 
community at large.   We deeply appreciate his commitment to our shul 
and are proud to honor him this year with Chatan Bereishit.

Scot Berman and his wife Esther made Aliya two and three years ago, 
respectively; joining their children and grandchildren, long time Modiin 
residents, Jason & Tzippy Smilovitz and family.  Scot has been engaged 
in Jewish education for over four decades and currently is Director of 
English Speaking Countries at UnitED – an initiative of The Ministry of 
Diaspora Affairs, managed by Herzog College, to support the needs of 
Jewish days schools globally.



חתן בראשית
 הרב סקוט ברמן (מניין מוקדם)

הרב סקוט ברמן היה פעיל מאוד בבית הכנסת, הוא מעביר שיעורים מעשירים על 
בסיס שבועי וכן בחג השבועות, יושב בוועדת חינוך מבוגרים ומארגן למטה מניינים 
 בערב בימי חול, בין יתר פעילויות התורמות באופן משמעותי לקהילה שלנו בכלל. 
אנו מעריכים מאוד את מחויבותו לבית הכנסת שלנו וגאים לכבד אותו השנה עם 

חתן בראשית.

הרב ברמן ורעייתו אסתר עלו לישראל לפני שנתיים ושלוש, בהתאמה;  הם 
הצטרפו לילדיהם ולנכדיהם, תושבי מודיעין ותיקים, ג'ייסון וציפי סמילוביץ 

והמשפחה.  הרב ברמן עוסק בחינוך יהודי למעלה מארבעה עשורים וכיום הוא 
מנהל מדינות דוברות אנגלית ב-UnitED - יוזמה של משרד התפוצות, בניהולה של 

מכללת הרצוג, לתמיכה בצרכים של בתי ספר יהודיים ברחבי העולם.



CHATAN BERESHIT
Gaby Fachler (Upstairs Minyan)

Gaby Fachler has organized the shul’s amazing Tisha B’av 
programming for many years and as one of our regular shlichei tzibbur 
on yamim noraim, inspiring and uplifting the kehilla. Gaby has been 
involved in our 9am Shabbat minyan for many years, both as gabbai 
and shaliach tzibur.  We are proud to have the opportunity to recognize 
him for all of his effort and commitment to our shul and the KSYM 
community.

Gaby made Aliyah from South Africa 23 years ago and is married to 
Rachel (Melissa) Goldwag who made Aliyah from New York one year 
before him. They've spent most of their 20 years of marriage in Modiin 
where they have raised 4 kids: Aviel (18), Tamar (16), Yishai (14) and 
Noa (9). Gaby and Rachel run an e-commerce business together 
called "Pack for Camp". Gaby also writes a weekly parsha quiz that he 
shares with families worldwide. 



חתן בראשית
גבי פכלר (מניין למעלה)

גבי פכלר מארגן את תכניות תשעה באב המדהימות של בית הכנסת מזה שנים 
רבות וכאחד מהחזנים הקבועים שלנו בימים נוראים, מעורר השראה ומרים את 

הקהילה.  גבי עוסק שנים רבות במניין של 9 בבוקר בשבת, הן כגבאי והן כשליח 
ציבור.  אנו גאים לקבל את ההזדמנות להכיר בו על כל מאמציו ומחויבותו לבית 

הכנסת שלנו ולקהילה שלנו.

גבי עלה מדרום אפריקה לפני 23 שנים ונשוי לרחל (מליסה) גולדוואג שעלתה 
מניו יורק שנה לפניו.  את רוב 20 שנות נישואיהם הם בילו במודיעין, שם גידלו 
4 ילדים: אביאל (18), תמר (16), ישי (14) ונועה (9).  גבי ורחל מנהלים יחד 

עסק מסחר אלקטרוני בשם "Pack for Camp".  גבי גם כותב חידון פרשה 
שבועי שהוא חולק עם משפחות ברחבי העולם.



NSHOT CHAYIL
Shonny Solow

Shonny Solow followed three of her children to Modiin in 2014 
from Jerusalem where she served for many years as Dean of 
Machon Gold. She made aliya in 1986 with her husband (z”l) 
and four children. Shonny has been active in our shul in many 
ways over the years, from serving on the Vaad until 2020, being 
deeply involved in Adult Education (including teaching Pirkei 
Avot each summer), and innovating “Seniors” programming. 

Shonny currently sits on both the education and seniors 
committees, coordinating enriching programming for the 
community. Her commitment to the shul can be seen today (on 
Simchat Torah) with the amazing line-up of women’s shiurim she 
organizes annually during hakafot.   We are proud to recognize 
Shonny for all that she has done for our shul and community as 
we honor her as one of our N'shot Chayil.



נשות חיל
שוני סולו

שוני סולו עקבה אחרי שלושה מילדיה למודיעין בשנת 2014 מירושלים 
שם כיהנה במשך שנים רבות כדיקן מכון זהב.  היא עלתה ב-1986 עם 

בעלה (ז"ל) וארבעת ילדיה.  שוני הייתה פעילה בבית הכנסת שלנו 
בדרכים רבות במהלך השנים, החל מכהונתה בוועד ועד שנת 2020, 

מעורבות עמוקה בחינוך המבוגרים (כולל שיעור פרקי אבות שבועי בכל 
 קיץ) וחידוש תכנות סבי הקהילה. 

שוני יושבת כיום הן בוועדות החינוך והן בוועדות סבי הקהילה, ומרכזת 
תכנות מעשיר לקהילה.  את מחויבותה לבית הכנסת ניתן לראות היום 

(בשמחת תורה) עם רשימה המדהימה של שיעורי נשים שהיא מארגנת 
מדי שנה במהלך ההקפות וגם סעודת שמחת תורה לסבי הקהילה 

שבע״ה ישתתפו כ100 אנשים.  אנו גאים להכיר בשוני כאחת מנשות 
החיל על כל מה שהיא עושה למען בית הכנסת והקהילה.



NSHOT CHAYIL
Adina (Grossman) Cutler

Adina (Grossman) Cutler  has been involved in programming and 
education for many years and served on the Vaad until 2022.  Her 
ideas, creativity, energy, and commitment have played a large role in 
getting our shul through corona, and then back on its feet as we began 
to emerge from all the restrictions. She cares deeply about our 
community and shul, and we owe her a tremendous debt of gratitude.  
We are excited to recognize Adina for her commitment to our shul and 
community and honor her as one of our N'shot Chayil. 

In between planning shul events, Adina is a legal marketer, working 
with leading law firms in Israel and across Europe. She is super 
grateful to be back in Modiin with her expanded family.



נשות חיל
עדינה (גרוסמן) קטלר

עדינה (גרוסמן) קטלר עוסקת בתכנות וחינוך במשך שנים רבות ושירתה 
בוועד עד 2022. לרעיונותיה, היצירתיות, האנרגיה והמחויבות שלה יש 
תפקיד גדול בסיוע לבית הכנסת שלנו לעבור את הקורונה, ולאחר מכן 
לעמוד על  רגליו כשהתחלנו לצאת מכל ההגבלות.  היא דואגת מאוד 

לקהילה ולבית הכנסת שלנו, ואנחנו חייבים לה תודה עצומה.   אנו 
נרגשים להכיר בעדינה על מחויבותה לבית הכנסת ולקהילה שלנו ולכבד 

 אותה כאחת מנשות החיל שלנו. 

בין תכנון אירועי בית הכנסת, עדינה היא משווקת משפטית, עובדת עם 
משרדי עורכי דין מובילים בישראל וברחבי אירופה.  היא שמחה 

ומאושרת לחזור למודיעין עם משפחתה המורחבת.



Aryeh Bekritsky (Hashkama) and  Elisha Flug (Upstairs) are the most active 
baalei kriya at our teen minyan - a critical role to support the minyan, which has 
been vital over the last year as we emerged from corona and our younger 
generation was able to get back to Shul. We are happy to recognize Aryeh and 
Elisha for their consistent effort and contributions and look forward to continuing 
hearing them at our teen minyan this year.

Elisha is in 10th grade at Yeshivat Lapid. He enjoys being on the robotics team at 
the yeshiva and playing football. He is happy to contribute to the teen minyan and 
looks forward to continuing leining there.

Aryeh is in 11th grade, he learns at Yeshivat Lapid. Aryeh is currently in his 
second year of being a madrich in the youth group Ezra which he likes very much. 
He enjoys going on hikes around the country, running, and working out. He enjoys 
laining at the teen minyan and he's  happy to be able to contribute to our 
community.

 

KOL HANEARIM
Aryeh Bekritsky and Elisha Flug



כל הנערים
אריה בקרצקי ואלישע פלוג

אריה בקרצקי (המניין מוקדם) ואלישע פלוג (למעלה) הם בעלי הקריה הפעילים ביותר במניין 
הנוער שלנו - תפקיד קריטי לתמיכה במניין, שהיה חיוני בשנה האחרונה כשיצאנו מהקורונה 

והדור הצעיר שלנו הצליח  לחזור לבית הכנסת.  אנו שמחים להכיר באריה ואלישע על מאמציהם 
ותרומתם העקבית ומצפים להמשיך ולשמוע אותם במניין הנוער שלנו השנה.

 אלישע פלוג לומד בכיתה י' בישיבת לפיד.  הוא נהנה להיות בקבוצת הרובוטיקה בישיבה ולשחק
כדורגל.  הוא שמח לתרום למניין הנוער ומצפה להמשך קריאת התורה בו.

 אריה בקריזקי לומד בכיתה יא' בישיבת לפיד.  אריה נמצא כעת בשנה השנייה שלו כמדריך
  בקבוצת הנוער עזרא שהוא מאוד אוהב.  הוא נהנה לצאת לטיולים ברחבי הארץ, לרוץ ולהתאמן.

הוא נהנה לקרוא בתורה במניין הנוער ושמח להיות מסוגל לתרום לקהילה שלנו.

 



Merav Green (Teen Honoree) played an important role in bringing 
families back to shul through her role as a youth leader all last year and 
into this year. This was an even more demanding role in the last few days 
as she stepped up to help lead some of our youth groups over yamim 
noraim  - an ambitious yet successful effort to ensure that more of our 
members had the opportunity to daven in shul over yamim noraim. We 
are happy to recognize Meirav for her contributions to the shul and look 
forward to her continued involvement with our youth.

Merav made aliyah two years ago with her family from San Diego. She 
loves living in Israel, and is the quarterback for Israel's women's national 
flag football team.
.

 

KOL HANEARIM
Merav Green



כל הנערים
מירב גרין

מירב גרין (מצטיינת נוער) מילאה תפקיד חשוב בהחזרת המשפחות לבית 
הכנסת באמצעות תפקידה כמדריכת קבוצות נוער כל השנה שעברה ועד השנה 

הנוכחית.  זה היה תפקיד תובעני עוד יותר בימים האחרונים כשהיא עלתה 
לסייע בהובלת חלק מקבוצות הנוער שלנו בימים נוראים - מאמץ שאפתני אך 

מוצלח להבטיח שליותר מחברינו תהיה הזדמנות להתפלל  בימים נוראים.  אנו 
שמחים להכיר במירב על תרומתה לבית הכנסת ומצפים להמשך מעורבותה 

בבני הנוער שלנו.

.

 


