08:10

רביעי

י”ג באלול

Wednesday

Sept. 2

09:00

10:25

Yael Leibowitz

שרה בוימל

Weathering Storms in Yonah

דף יומי -עירובין דף כ״ד

11:45

Rabbanit Nechama Goldman Barash

Rabbanit Shani Taragin

How to Dream Your Way into a New Year

Teshuva in the Wilderness:
in the Wake of Ba’al Peor

מכון תורני לנשים

WOMEN'S INSTITUTE FOR TORAH STUDIES

היום מוקדש לע"נ נאוה אפלבום הי"ד שנרצחה ביום כלולותיה ,י"ג באלול תשס"ג ,יחד עם אביה ,הרב ד"ר דוד אפלבום הי"ד

חמישי

י”ד באלול

Thursday
Sept. 3

הרבנית נחמה גולדמן ברש
דף יומי -עירובין דף כ״ה

הרב שמואל עוזיאל

הרבנית בת שבע סמט

“ואהבת לרעך כמוך” -הזולתיות כיסוד התורה

אׁשיתֹו
אח ִרית ָּד ָבר ֵמ ֵר ִ
ֲ

הרב מרק קוזבסקי

"ממעמקים קראתי יה" התשובה בין
“עומק הטוב ועומק הרעה”

היום מוקדש לע”נ הלן לייטסטון חנה גיטל בת נחום וסימה יהודית ע”ה ,ע”י בתה לאה אלבאום

ELUL
Program

תכנית

אלּול
י"ג-כ"ז באלול

ראשון

י”ז באלול

Sunday
Sept. 6

Join Us

הרב אילעאי עופרן

יש קונה עולמו בשעה אחת ויש בשעות הרבה

חוזרים בתשובה בספר בראשית

שרה בוימל
שני

י”ח באלול

Monday

דף יומי -עירובין דף כ״ט

אפרת שורץ

הרב ד”ר בני לאו

"רואים רחוק רואים שקוף"-על מגבלות הראיה של
הנביא זכריה

Rabbanit Shani Taragin

Sept. 7

ד”ר אילה פרידמן

“מעגלים ,מעגלים ...נאחזים באנשים”

The Aftermath of the Plishti Plague
”the “Second Wave

תשובת דוד בתקופת המגפה

Rav Menachem Leibtag

Rivi Frankel

“Aleinu l’shabe’ach” - its Centrality in our
Rosh Hashana Prayers

Understanding the Essence of Teshuva
from the Meraglim & the Maapilim

היום מוקדש לע"נ דוד טוביה בן יחיאל ובלומה דבורה ,ע"י שלי ומיטש וולף

שרה בוימל
שלישי

י”ט באלול

Tuesday

דף יומי -עירובין דף ל

הרב דניאל יוסף אפשטיין

הרב יצחק בזק

“קחו עמכם דברים ושובו אל ה’”
כוחו של הדיבור ככלי יוצר

Sept. 8

קהלת – הוגה "פוסט  -פוסט מודרני "?
קריאה בצל המשבר העולמי

Tanya White

Yonah vs. Avraham:
?Can we Live with Uncertainty

רביעי

כ׳ באלול

חמישי

כ”א באלול

ראשון

כ״ד באלול

Wednesday
Sept. 9

Thursday
Sept. 10

Sunday
Sept. 13

שרה בוימל

דף יומי -עירובין דף ל״א

הרבנית נחמה גולדמן ברש
דף יומי -עירובין דף ל״ב

נחמה זוסמן

דף יומי -עירובין דף ל״ה

שרה בוימל
שני

כ״ה באלול

Monday

דף יומי -עירובין דף ל״ו

ד”ר יושי פרג’ון

מה בין י”ג מידות לעשרת הדברות?

Language Matters: How to Pay More
Attention to What We Say

הרב אילעאי עופרן
הרב ד”ר בני לאו

הרבנית יפית קליימר

על מהפכת התורה מהנביא מלאכי עד הרב עדין שטינזלץ

Rivi Frankel

שלישי

כ״ו באלול

רביעי

כ״ז באלול

Tuesday
Sept. 15

Wednesday

שרה בוימל

הרב דניאל יוסף אפשטיין

דף יומי -עירובין דף ל״ז

קהלת – הוגה "פוסט -פוסט מודרני"?
קריאה בצל המשבר העולמי

שרה בוימל

יעל שלוסברג

דף יומי -עירובין דף ל״ח

Sept. 16

"תשובה על מצוות" בעקבות הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל  

הרב עמי כהן

שופר הפותח שערי שמיים היש מאגיה ביהדות?

 Census & SicknessRepentance & Revelation

L’David Hashem - Emunah in Times of
Strength & Darkness

הרבנית אשרה קורן

התשמעי? בנים שבים עם שמש,
את שיר לכתם שרים באזניךִ ,אם

Sara Baumel & Batya Kraus

Do Joy & Duty Clash? Sleeping in a Sukkah
’vs. ‘Rejoicing on Your Holiday

רבקה יעקובוב

‘בעת רחמים בין השמשות’

הרב ניר מנוסי

תמימות שניה ,או :איך לחיות עם שברי לוחות

Rabbanit Surale Rosen

Turning Inward or Facing Outward:
Gates in Torah & Tefilla

החידוש הגדול של הלכות תשובה

“כרחם אב על בנים”  -רשב”י ובן תמליון

Rav Eitan Bendavid

Rabbanit Karen Miller Jackson

הרב ד”ר עידו פכטר

Rabbanit Shani Taragin

לפרטים והרשמה

It’s Never Too Late: Yosef, the Brothers
& Teshuva

“הדן חברו לכף זכות”  :הכנה רוחנית לראש השנה

Let my People Know

Sept. 14

Dr. Yosefa Wruble

נעמה מנוסי

חוזרים בתשובה בספר בראשית

אתי”
“ּכי ַע ָּתה ְצ ָע ַדי ִּת ְסּפֹור ֹֽלא ִת ְׁשמֹור ַעל ַח ָּט ִֽ
ִֽ
על צעדים ותשובה

Rosh Hashana as a Key Crossroad
in the Life of Yosef

תשובה בקצה העולם  -על התשובה והמסע אל העצמי

Rabbanit Nechama Goldman Barash

רחלי שפרכר פרנקל

Dr. Chana Tannenbaum

הרב ד”ר עידו פכטר

Yeshayhu’s Steps to Being Written
in the Book of Life

ליום לימוד Per day ₪ 60
לכל התכנית Per program ₪ 300

"הימים הנוראים" של ההנהגה החרדית .בין נאום השפנים של
הרב שך לבין דגל ישראל המונף מעל ישיבת פונוביז'

היום מוקדש לע"נ  Anna Aberbachהעני בת אלחנן ואיידל ע"ה ,ע"י בתה אדל שניידר

Sept. 2-16

הצטרפו ללימוד

נחמה זוסמן

דף יומי -עירובין דף כ"ח

יעל שלוסברג

הרב חן שריג

Day of Judgment - our Responsibility
to Pray for the World

ד”ר אילת סג״ל

‘ורב חסד ואמת’  -על החסד והאמת בתשובה ובסליחה

ד”ר חביבה שפטר

כוח התשובה של אביגיל

Yael Leibowitz

Connecting in the Absence of Kehillah

Gina Junger

Justice vs. Compassion

תכנית אלול מוקדשת לזכר -

The Elul Program is dedicated in memory of

יוסף בן שמעון פוגל באהבה מילדיו מרים ומאיר פנסטר,שמעון דניאל וג׳ולי פוגל

Walter Joseph Vogel with love from his children Miriam & Maier Fenster | Daniel & Julie Vogel

הרב ד”ר עקיבא והרבנית בריינא פרדמסקי ע”י ילדיהם הרב יואל ושולמית כהן ומשפחתם

Rabbi Dr. Akiba & Rebbitzen Byrdie Predmesky by their children Rabbi Joel & Shulamith Cohn and family

