
Elul Program   //  זמן אלול

Sunday  //  יום ראשון 
ח' באלול 8.9

Monday  //  יום שני
 ט' באלול 9.9

 Tuesday //  יום שלישי 
י' באלול 10.9 

 Wednesday  //  יום רביעי 
י"א באלול 11.9

Thursday //  יום חמישי 
 י"ב באלול 12.9

ד"ר יושי פרג'ון9:00-10:10
 ה' אורי וישעי )תהלים כ"ז(

בין אמונה ליראה

Rivi Frenkel
Pertinence, prayer
and pomegranates 

הרב יצחק בזק
"כי תצא למלחמה על אויבך": 

היערכות וערכים בשעת מלחמה

Nechama Goldman Barash
The Voice of Satan in Midrash: 
Looking Deep Inside Ourselves

 בת שבע סמט
"יתמו חטאים מן הארץ"

 רחלי שפרכר פרנקל10:25-11:35
“לבל יהי עליי יומי הרגל"

Rabbanit Surale Rosen 
Ya’akov Avinu’s Tshuva

הרב דניאל יוסף אפשטיין
 "ייעודו של היחיד":

הרהורים על בדידות וקשר אדם 
היחיד בעולם השומם

Yael Leibowitz
Divine Symbolism and the 
Repentance Process

הרב מרק קוזבסקי
ֵר֣י ָהָ֭עם יֹוְדֵע֣י ְתרּוָע֑ה" "ַאׁשְ

עפ"י פחד יצחק והרב לוריא

רבקה יעקובוב 11:45-13:00
ם  ָ ם ִמּשׁ ּתֶ ׁשְ ּוִבּקַ

Rabbanit Shani Taragin
Sarah’s Sacrifice  
vs. Hagar’s Tears

ד”ר אילת סג”ל
לוחות שניים - חודש אלול 

כאפשרות להזדמנות שנייה

Rabbanit Shani Taragin
Stories of Sacrifice:
The Twisted Tale )Part I(

הרב שמואל עוזיאל 
האם יש תשובה לשאלת החטא?

 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

 היום מוקדש לע”נ 
הלן לייטסטון חנה גיטל בת נחום

וסימה יהודית ע”ה,
ע”י בתה לאה אלבאום

Sunday  //  יום ראשון 
ט"ו באלול 15.9

Monday  //  יום שני
 ט"ז באלול 16.9  

Tuesday //  יום שלישי
 י"ז באלול 17.7

 Wednesday  //  יום רביעי
י"ח באלול 18.7

Thursday //  יום חמישי 
י"ט באלול 19.9

הרב דניאל יוסף אפשטיין9:00-10:10
 "ייעודו של היחיד":

 הרהורים על בדידות וקשר נח
היחיד בסערות ההיסטוריה

Rivi Frenkel
 Why is this holiday different
 from all others?  Will the
 real Rosh Hashana please
stand up

בחירות
Election Day

ד”ר יושי פרג’ון
הנביא יונה - בין אמת לחמלה

Nechama Goldman Barash
Is Elisha Ben Abuya really one 
who could never repent? Is 
Teshuva Ever Barred From Us?

יעל שלוסברג10:25-11:35
"חזור בך"

רבי מאיר ואחר בשוק של טבריה

Rabbi Ari Kahan
Was the Teshuva of Resh 
Lakish motivated by Love 
or Fear?

חביבה שפטר
 הפטרת  ראש השנה-

סיפור פקידת חנה 
כסיפור תיקון של תקופת השופטים

Rabanit Surale Rosen
Yosef Hatzadik’s Tshuva

ד"ר יפה גיסר11:45-13:00
"שערי תשובה לעולם פתוחים"

Rabbanit Shani Taragin
Vows & Commitments:  
The Twisted Tale )Part II(

אילנה חדד
ְדָרָכיו”  “ִלְהיֹות ְלָך ֵלה’ ְוָלֶלֶכת ּבִ
)דברים כו, יז( ממעמד הברית 

בפרשת “כי תבוא” לראש השנה

Yael Leibowitz
 Satanic Tendencies of the
High Holidays

 היום מוקדש לע"נ 
Anna Aberbach העני בת אלחנן 

ואיידל ע”ה,  ע”י בתה אדל שניידר

 היום מוקדש לע”נ 
דוד טוביה בן יחיאל ובלומה דבורה,

ע”י שלי ומיטש וולף

Sunday  //  יום ראשון
כ"ב באלול 22.9

Monday  //  יום שני
 כ"ג באלול 23.9

ד"ר יושי פרג'ון9:00-10:10
נאומו האחרון של משה - בין 

תשובה לגזרה

Rabanit Surale Rosen
Moshe Rabeinu and Tshuva

הרב דניאל יוסף אפשטיין10:25-11:35
"ייעודו של היחיד": הרהורים על 

בדידות וקשר
אברהם-הנודד במרחב הפנימי

Tanya White
 Creativity or Compulsion?
 Uncovering notions of
 suffering and growth in the
repentance process

רבקה יעקובוב11:45-13:00
ֽה ַוֲאִני ְתִפּלָ

Rabbanit Shani Taragin
Rachel’s Prayer Revisited

 היום מוקדש לע”נ
מלכה בת שלום והרב יעקב בן בן ציון 

אפשטיין ע”ה, ע”י ילדיהם

 תכנית אלול מוקדשת לזכר
  הרב ד"ר עקיבא והרבנית בריינא פרדמסקי

 ע"י ילדיהם הרב יואל ושולמית כהן ומשפחתם

 The Elul Program is dedicated in memory of 
 Rabbi Dr. Akiba and Rebbitzen Byrdie Predmesky 

by their children Rabbi Joel and  Shulamith Cohn and family

ֲאִני ְלדֹוִדי

 Daf Yomi  //  לימוד הדף היומי 
כל בוקר בשעה 8:10 בבית מדרש
Every morning at 8:10am  in Matan's Beit Midrash

נא להביא תנ"ך 

עלות התכנית: 280 ₪  | לסטודנטיות: 100 ₪ 
ניתן להרשם לתכנית חלקית | 75 ₪ ליום 

ייתכנו שינויים קלים


