
 
 
 

 

ׁש ֶניָך ֲאַבקֵּ  זמן אלול במתן ...פָּ

ע"י ילדיהם הרב יואל ושולמית כהן ומשפחתםתכנית אלול מוקדשת לזכר הרב ד"ר עקיבא והרבנית בריינא פרדמסקי   
The Elul Program is dedicated in memory of Rabbi Dr. Akiba and Rebbitzen Byrdie Predmesky by their children Shulamith Cohn and family 

  

 באלול ט"ו, ראשוןיום  
Sunday 26/8/18 

 באלול ט"זיום שני, 
Monday 27/8/18 

 באלול י"ז, לישייום ש
Tuesday 28/8/18 

 באלול י"ח, רביעייום 
Wednesday 29/8/18 

 באלול י"ט, חמישייום 
Thursday 30/8/18 

 דף יומי 9:00-8:10

 
10:10-9:00 

 

  'פרדוקס הסליחה'
 בין סליחה למחילה

 
 הרב אילעאי עופרן

Rosh HaShana: hidden figures 
in the Akeida story)) 

 
Rabbanit Shani Taragin 

 נפש –עבודה בגוף 
 בחגי הסתיו

 
 הרב דניאל יוסף אפשטיין

הקשר בין הקריאה בתורה ברור 
 להפטרות של הימים הנוראים

 
 טפת הלפרין

 קדמה לעולם" "תשובה
 
 

 בת שבע סמט

11:35-10:25 

איך מחזירים עם שלם בתשובה? 
ניסיונו האמיץ של משה לאחר 

 חטא העגל

 הרבנית שורלה רוזן

Between Tekiot & Kapara: 
the essence of Tefillah 

 
Rabbi Menachem Leibtag 

 

ִקיָּהּו ַבֲחלֹותוֹ  ִחזְּ י לְּ נֵּ עָּ ן - דְּ ינָּ  ֲענֵּ
 

 סבתוהרב ד"ר מרדכי 

 
 חובה להביא תנ"ך

 תפילת חנה
 

 ד"ר אורית אבנרי

בריאת העולם וחטא אדם הראשון 

 א"בבית המדרש של הגר
 ואצל הרב אשכנזי

 
 הרב שמואל עוזיאל

13:15-11:45 

 "...ל נורא עלילהא"
על בחירה ותשובה מהמדרש ועד 

 ר' צדוק
 

 חניטל אופן
 

 חברותא ושיעור

Kol Nidrei: why and when did 
Kol Nidrei become the 

identifying prayer of Yom 
Kippur night? 

 
Dr. Avigail Rock 

 לסודם של חגי תשרי
 

 הרב אביה הכהן
 

 חברותא ושיעור

 "אשרי העם יודעי תרועה"
 

 תהילה אליצורד"ר 
 

 חברותא ושיעור

 "יצר לב האדם..."
 על תשובת הלב בכתבי ר' נחמן

 
 רבקה יעקובוב

 
 חברותא ושיעור

 

 
  היום מוקדש לע"נ

 נאוה אפלבום הי"ד 
 שנרצחה ביום כלולותיה,

 י"ג באלול תשס"ג, 
הרב ד"ר דוד , יחד עם אביה

 דאפלבום הי"
 

  
 לע"נ  היום מוקדש

 הלן לייטסטון חנה גיטל בת נחום
 וסימה יהודית ע"ה,

 ע"י בתה לאה אלבאום

 
 לע"נ היום מוקדש

 מלכה בת שלום אפשטיין
 ציון ע"ה, והרב יעקב בן בן
 םע"י ילדיה
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 באלול כ"ב, ראשוןיום  
Sunday 2/9/18 

 באלול כ"גיום שני, 
Monday 3/9/18 

 באלול כ"ד, לישייום ש
Tuesday 4/9/18 

 באלול כ"ה, רביעייום 
Wednesday 5/9/18 

 באלול כ"ו, חמישייום 
Thursday 6/9/18 

 דף יומי 9:00-8:10

8:50-8:10 
How to call out to Hashem 

when He is near? 
 

Rabbi Shai Finkelstein 

 דף יומי

10:10-9:00 

  -הגזלן החוזר בתשובה 
 מעשיה הלכתית קיבוצית

 
 הרב אילעאי עופרן

Rabbinic responses to theodicy 

 
Nechama Goldman Barash 

בריחת הנביא יונה מאלוקיו 
 ושיבתו

 
  פרופ' אוריאל סימון

Jonah: A fantasy of flight 
 

Dr. Aviva Gottlieb Zornberg 

"וכי ידיו של משה עושות 
 "?!מלחמה
 

 רבקה בש

11:35-10:25 

 –רבי חנינא בן דוסא 
 עבד לפני מלך

 
 יעל שלוסברג

Teshuva based on Love 

 
Rabbi Ari Kahn 

 שירת האדם ושירת העולם
 

 הרב דניאל יוסף אפשטיין

Rosh HaShana: hidden figures 
in the Haftara of Rosh) 

HaShana) 

 
Rabbanit Shani Taragin 

 קולו יתברך בקול שופר
 

 מרק קוזבסקיהרב 

13:15-11:45 

מקומו החדש של האדם בעולם 
 לאחר המבול

 
 אילנה חדד

Looking to the past and 
planning for the future in the 

process of  Teshuva 
 

Dr. Adina Sternberg 

 "לדוד ה' אורי וישעי"
 עיון במזמור כ"ז 

 
 חביבה שפטר

New Year: paradoxes and 
priorities 

 
Yael Leibowitz 

מה הקשר בין תשובה לתענית? 
 האם צום צריך להיות קל

 ?או מועיל
 

 בתיה קראוס

20:30-22:00 

 

 'מילים מהן נולדת תפילה'
 ותפילותניגונים מחשבות, 

 והסליחות על ימי הרחמים
 

 עם
 

 שלוהלל מאלי ומשה 
המופע מוקדש לרפואתה של 
 ליאורה חנה בת שולמית נחמה

 

 הרשמה מראש

 
 היום מוקדש לע"נ 
 דוד טוביה בן יחיאל

,ובלומה דבורה  
 ע"י שלי ומיטש וולף

 
 לע"נ  מוקדש היום

Anna Aberbach 
 בת אלחנן ואיידל ע"ה,י הענ
 ע"י בתה אדל שניידר 

 

This Yom Iyun is dedicated  
in loving memory of 

 Frances Fromm Wasser  
(Feiga Tzipora bat Rachel and 

Yaakov Hakohen)  
 "דרשה צמר ופשתים ותעש

 בחפץ כפיה" 
By Elana and Yaakov Kermaier 

and Family 
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