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 Staff Biographies in English, Español, Русский will follow)( עברית – צוות 
היא דוקטורנטית בתלמוד באוניברסיטת תל אביב, וכותבת על דיאלוגים בין יהודים לנכרים בספרות חז"ל. בוגרת סגלית אור 

ב. סגלית מנחה בתי מדרש, סמינרים התכנית להוראת יהדות במכון הרטמן ובעלת תואר שני בתלמוד מאוניברסיטת תל אבי
ומפגשים למגוון קהלים במסגרת עמותת הגליל לחינוך ערכי, וכותבת תכניות לימודים ביהדות לבתי ספר המשלבים דתיים 
 וחילוניים דרך עמותת מיתרים. גרה ופעילה בקהילת שורשים בגליל, שם יזמה סדרת פעילויות לציון שנת השמיטה תשע"ה

 
בירושלים. את התזה שלה כתבה על בסיס טקסטים  -HUCב 2009הוסמכה לרבנות בשנת : גרין-דלמןהרבה יהודית א

, ולאחר מכן יסדה 1994ומקורות לתמיכה בהורים של בני נוער עם צרכים מיוחדים.  .יהודית קיבלה תואר שני משכטר בשנת 
שנים. היא זכתה בפרס ליבהבר  10ה במשך את התכנית המסורתית "בר/בת מצווה לילד המיוחד", תכנית אותה היא ניהל

.  היא כתבה HUCמאת  2008, ובפרס הוקרה בתרומה לחברה הישראלית בשנת 2003לסובלנות ולפלורליזם דתי בשנת 
ספר על עלייתה לארץ. היא בין יוסדיהן של ימי עיון לנשים והובילה תפילות, גם בשפת הסמנים, מאז הקמתם. היום היא 

  חנית, תחום חלוצי בארץפועלת כמלווה רו
 

ומכשרת כמורה  JTS, מנהלת אמותה אור הלב: מרכז רוחניות ומדטציה. מסמכת מ2014–עלתה לארץ ב הרבה שרה ברנדס
בנסיק, הודו, שרה גרה בקיבוץ חנתון עם משפחתה. שרה ממשיכה בתפקידה כרב מחנה קיץ ’מיוגה ווידה גורוקו� ’ליוגה 

 (אנגלית).’ עו�ם הקסום: סיפורים, מאמרים, שירים’, הוציא לאור ספר, 2015בבמחנה אלונים בלוס אנגלס.  
 

היא אמנית ומרפא באמנות, עם ניסיון רב בעבודה טיפולית במסגרות של חינוך מיוחד ואוטיזם. יש לה  ברגר-לינדה גלב
לי קולג'. היא רואה את הציורים תואר ראשון בחינוך לאמנות מאוניברסיטת אוהייו סטייט ותואר שני בתרפיות הבעתיות מלס

שלה כביטוי יצירתי ואישי של רוחניות, ובמיוחד בציורי המנדלה שלה. הסדנא שהיא העבירה בשנה שעברה יחד עם הרבה 
 . דוד, הייתה חזקה ומשמעותית מאוד עבור משתתפות רבות-חביבה נר

 
) מהאוניברסיטה העברית MAתוארים בחינוך יהודי (שנה. עם  15עוסקת בתחום של חינוך יהודי כ ייזלסמ-דבי ג'ייקובסון

) מישיבה יוניברסיטי בניו יורק, דבי משלבת תכנים של יצירה והתפתחיות עצמית בעבודה שלה MSWובעבודה סוציאלית (
   בקליניקה ובסדנאות במסגרות מגוונות.

 
רבנות על ידי בית המדרש לרבנים . היא הוסמכה ל2005נולדה בארגנטינה ועלתה לארץ ביוני הרבה דבי גרינברג: 

, היא בעלת תואר שני ב"מנהל עסקים" מאוניברסיטת "בואנוס 2002באמריקה לטינית ע"ש "הרב מרשל ת. מאיר" בשנת 
איירס". עבדה כראש חינוך בקהילה בארגנטינה, וצ'ילה. כיהנה חמש שנים כרבה של תנועת נוער נוע"ם בישראל עד שנת 

2010 . 
שבסאו פאולו בבית ספר משלים   CIPלשליחות לברזיל עבדה כרבה בקהילת שלום וכראש חינוך בקהילה יצא  2011בשנת 

 תלמידים בשבוע.  120של הקהילה שמקבל כ
 . מלמדת במכון למדריכים חו"ל. ומלווה טקסי בר ובר מצווה בקהילות עזרת ישראל שכבתל המערבי2016חזרה לישראל ביוני 

 
בוגרת תואר ראשון במדעי המדינה ובפילוסופיה כללית באוניברסיטה העברית. בוגרת תואר  אריאלה גרץ ברטוב הרבה

בהיברו יוניון קולג'   שני ביהדות עם התמחות בחינוך חברתי במכון שכטר. אריאלה למדה בתוכנית הישראלית לרבנות
  .. מלמדת יהדות במסגרות שונותבירושלים. עובדת כרבה של קהילת אמת ושלום בנהריה וכן כמלווה רוחנית בקרן תל"י

 
, 1967שנות הוראה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מתגוררת בישראל מאז  35פרשה לאחרונה לגמלאות לאחר  נעמי גרץ

 . כתבה ספרים ומאמרים רבים ובינם   1974ובעומר מאז 
Unlocking the Garden: A Feminist Jewish Look at the Bible, Midrash and God   (Piscataway NJ: Gorgias 
Press, 2005), The Rabbi’s Wife Plays at Murder (Beersheba: Shiluv Press, 2004), S/He Created Them: 
Feminist Retellings of Biblical Stories (Professional Press, 1993; second edition Gorgias Press, 2003) 

Silence is Deadly: Judaism Confronts Wifebeating (Jason Aronson, 1998).  
בימים אלו היא מלמדת קורסים בתנ"ך בבית דפנה ובקהילת מגן אברהם בעומר בהתנדבות ומשתתפת ומרצה בכנסים בארץ  

 torah.comו   Jerusalem Reportבחו"ל. בנוסף היא כותבת על פרשת השבוע ל 
 

אהבתה ליהדות עם עבודה  שנים. יש לה תואר שני בחינוך מיוחד ומשלבת את 45מורה בחינוך מיוחד יותר מסוזי דבוסקין, 
, והייתה בין מייסדי בית ספר 1977עם אנשים במגוון רחב של צרכים מיוחדים.  היא עלתה ארצה עם משפחתה, מארה"ב, ב

תל"י (תגבור לימודי יהדות) באזור המרכז. היא פעילה בתנועה המסורתית ונהנית להכשיר חברי קהילתה במיומנויות הנחיית 
והפטרה.  היא עזרה בכתיבת תוכנית הלימודים לתוכנית בר/בת מצווה לילד המיוחד וממשיכה ללמד   תפילות וקריאה בתורה

גרין וגילה ווגל היא יצרה אתר להוראת בר ובת מצווה, אתר -בתוכנית, להכשיר ולהדריך מורים חדשים. יחד עם יהודית אדלמן
רכים מיוחדים. נשים ונערות הקליטו את הכל! יחד עם מיוחד עם סרטוני הדרכה למורים וקטע על הוראת אוכלוסייה עם צ

משפחתה, היא מארגנת את טריאתלון נשים לזכרה של ביתה, תמר, שנהרגה בישראל בעת אימון לטריאתלון, בהיותה בת 
  סיסמתה של סוזי לטריאתלון ולחיים היא: כל אחת מנצחת!  אנו יכולות, רוצות  ומעיזות לעשות דברים חדשים! .21
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בעלת תארים אקדמיים בפילוסופיה, מחשבת ישראל ופסיכולוגיה ועומדת להשלים תואר שני מחקרי ילידת ארגנטינה,  רב דיאנה וילהה.
היתה אחת החוקרות הבכירות במרכז לחקר האישה  הוסמכה לרבנות ע"י בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר. היאהיא  בתלמוד.

. היא אחת המחברות של "זעקת דלות, פתרונות הלכתיים 2009 -לותו בבהלכה במכון שכטר עד שהמרכז הפסיק את פעי
רבות עונות לשאלות הלכתיות מודרניות", באנגלית,  –) ו"שאל את הרב 2006 -לבעיית העגונות בימינו" (יצא לאור בעברית ב
י דין אלטרנטיביים על הסדרות "זעקת דלות" (פסק עבד. הצוות גם 2010 –הכולל מבחר שאלות ותשובות, שיצא לאור ב 

שפות)  5-לתיקים של עגונות בעברית ובאנגלית), "ללמוד וללמד" שעסקה בנושאים הקשורים לאשה בהלכה (יצא לאור ב
המרכז .  , שם מופיעות גם כל חוברותwww.schechter.eduוכתבה תשובות לטור "שאל את הרב" באתר של מכון שכטר 

מדרש לרבנים ע"ש שכטר (תואר שני במסלול ראשי בתלמוד והלכה ממכון שכטר הרב וילה היא רכזת תכנית משל"י בבית ה
עם לימודי בית מדרש) שם היא גם מרצה בתלמוד והלכה, היא מייצגת את מכון שכטר בעיקר (קואליציה בינלאומית לזכויות 

 שנים 16מסורתיות מראשיתם, כבר  העגונות). היא בצוות ימי הלימוד לנשים
 

אולה עבדה בסוכנות היהודית ברוסיה כמדריכה ורכזת מחלקת העליה בעירה.  2000לפני עלייתה ארצה ב אולה  ויינשטין

בארץ היא שימשה כמנהלת תחום הסטודנטים והקהילות של התנועה המסורתית בישראל, כמו כן אולה ריכזה את הקהילות 

קרן יורי שטרן, ריכזה מחלקת דוברי הרוסית של המסורתיות במוסקבה וסנט פטרבורג מטעם מסורתי עולמי, הייתה סמנכ''ל 

 מכון עתים הייתה סמנכ''ל עמותת קשובות לקידום התמיכה הרוחנית.

 כיום אולה היא מנהלת תוכנית לימודי היהדות ע''ש אליס שלוי בפרויקט קשר.

 י ויהדות, דת ומדינה ועוד.זה מספר שנים אולה מלמדת במגוון פרויקטים, בדרך כלל נושאים הקשורים בתחומי החינוך היהוד

אולה סיימה את התואר הראשון בבלשנות אנגלית באוניברסיטת בר אילן וכעת נמצאת לקראת סיומם של תואר שני ביהדות 

 במכון שכטר בירושלים.

 
 ” ,”Getting unstuck היא נואמת, מאמנת אישית ומחברת הספר שירה טיילור גורה

 Five Simple Steps to Emotional Well-Being  "." שירה פיתחה שיטת עזרה עצמית בשםS.T.U.C.K Method ,"™

השיטה הינה פשוטה,קלה ליישום וניתן לתרגלה בכל זמן ובכל מקום כך שתוכלו לתחזק טוב יותר את יחסכם עם אחרים ועם 

 )www.thestuckmethod.comעצמכם ולחדול מלהיות בניי ערובה של רגשותיכם. (

" שירה הינה חובבת מוסיקה ותפילה יהודית נלהבת. היא הקימה את "חבורת חנתון" על STUCKשיטת ה "בנוסף לעבודתה ב

 מנת ליצור פעם בחודש קבלת שבת מוסיקלית המבוססת על כליי נגינה עבור תושביי חנתון

 

וחינוכי" בקיבוץ רבה, סופרת, ופעילה חברתית. המנהלת המייסדת של "שמעיה: מקווה טקסי : דוד-הרבה ד"ר חביבה נר 

", Life On the Fringes: A Feminist Journey Towards Traditional  Rabbinic Ordination, "ביוגרפיה שלה-האוטו. חנתון

 Chanah Voice: A Ritualsביוגרפי השני, "-), וספרה האוטוNational Jewish Book Award( התמודד לפרס הספר היהודי הלאומי

of Baking, Bathing, and Brightening Rabbi Wrestles with Gender, Commandment, and the Women's  

 

מייסדת ומכהנת כרבה של הקהילה המסורתית בנאות שושנים, חולון. משמשת כרבה של בית הילדים  - הרבה לירון לוי
נות ומסורבות גט. לירון מוסמכת "נווה חנה" בקרית גת, מייצגת את התנועה המסורתית בקואליציית עיק"ר למען נשים עגו

 לרבנות ע"י בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר, בעלת תואר שני במדעי היהדות ממכון שכטר עם התמחות בתלמוד ומקרא,
בעלת תעודת הוראה ותואר ראשון בתקשורת ויחסים בין לאומיים מהאוניברסיטה העברית. בשנתיים האחרונות לירון מובילה 

 מדים לתוכנית משל"י במכון שכטרומתאמת את גיוס המוע
 

האישה השנייה המוסמכת ע״י בית המדרש לרבנים ע״ש שכטר של התנועה המסורתית, עברה הכשרה :  הרבה איימי לוין
. היא כהנה The Alban Instituteוייעוץ לקהילות של  The Jewish Theological Seminaryבתוכנית ״רב המכשיר״ של 
) ברוד Board of Rabbis/ קונסרבטיביות בארץ ובחו״ל, והיא גם יו״ר לשעבר של איגוד הרבנים (כרבה בקהילות מסורתיות 

מיניים, אלימות -איילנד. בתפקיד זה העידה בפני בית המחוקקים של המדינה בעד חקיקות חדשות נוגעות בנישואים חד
יוניון קולג׳ בירושלים ובקונסרבתיב ישיבה גם במשפחה, פיקוח על נשק פרטי ועוד. הרבה לוין לימדה במכון שכטר, בהיברו 

ומתגוררת בקיבוץ חנתון שבו  2016, הרבה לוין חברה בוועד ההלכה של כנסת הרבנים.  היא חזרה ארצה בקיץ 2011בירושלים. משנת 
 ).www.tziburstrategies.netכנסת (-) וייעוץ לרבנים, חזנים, ובתיwww.pirkalearning.netהיא מייסדת מרכז אונליין לחינוך למבוגרים (

 

http://www.tziburstrategies.net/
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. היא הוסמכה לרבנות על ידי בית 2005נולדה בפרגוואי (דרום אמריקה) ועלתה לארץ בנובמבר : הרבה סנדרה קוכמן
ן ב"ארגון וניהול מוסדות והיא בעלת תואר ראשו 2000המדרש לרבנים באמריקה לטינית ע"ש "הרב מרשל ת. מאיר" בשנת 

ללא מטרות רווח" מאוניברסיטת "בר אילן" בארגנטינה. היא האישה הראשונה ששימשה כרב בברזיל, בקהילת "א.ר.י." בריו 
משפחתית בבית הכרם" בירושלים, היא רכזת תחום הנישואין והגיור -דה ז'נירו. סנדרה היא הרכזת של "הקהילה המסורתית

בישראל וגם האחראית על החלק השוויוני של הכותל ("עזרת ישראל") מטעם התנועה המסורתית של התנועה המסורתית 
 בישראל.

 
במוסקבה.  בעלת דיפלומה של מורה לעברית מהאוניברסיטה היהודית במוסקבה והאוניברסיטה הפדגוגית אלה קוצ'רנקו

אוניברסיטה העברית וערכה את מהדורת למדה ספרות עברית בהשנה מסיימת תואר שני בלשון באוניברסיטה העברית. 
  .הכתבים הנבחרים של ש"י עגנון ברוסית לבתי ספר יהודיים

שנתית של לימודי משנה וגמרא לנשים בבית מורשה בירושלים ולמדה שנה במרכז רוטנברג -אלה סיימה תכנית תלת
יצירתי באגדה. כעת עובדת במוזיאון יד  לפסיכולוגיה יהודית. העבירה קורס הרצאות בסיפורת עברית בת ימינו ובית מדרש

 מלמדת בימי לימוד לנשים מסורתיות. 2004ושם ומעבירה טיפולים בקונסטלציה משפחתית. החל משנת 
 

הספר לחזנים "מעלות" -. היא בוגרת בית1995החזן שולמית רזניק עלתה לישראל מלטביה בשנת  החזנית שולה רזניק
 (מרילנד, ארה"ב 

. לשולמית ניסיון רב הן בתחום אמנויות הבמה והן בתחום 2008אביב, -יאים" למרקידים (אוניברסיטת תל) ותכנית "ש2004
-1992של עבודה קהילתית יהודית בישראל, בבריה"מ לשעבר ובארה"ב. היא שימשה כמנהלת להקת הריקוד "אילת" (ריגה, 

 ), המנהיג הרוחני 1995
 2005-2008ומנהלת תכנית הקירוב "שירת השרון" (רעננה וסביבתה ,  )2003-2005(מרילנד, ארה"ב חברים" -של קהילת "בית

 
של  בוגרת אוניברסיטה ממלכתית  עלתה ארצה. 2006פטרסבורג, רוסיה, בשנת -נולדה בס. מרינה שונרה קרפוב

ה העברית, ירושלים בסוציולוגיה), תוכנית מחנכים בכירים של מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, אוניברסיט .M.Aס.פטרבורג (
 עובדת בחינוך יהודי לדוברי רוסית כמרצה ויועצת חינוך 1998ותוכנית בית מדרש לנשים בבית מורשה בירושלים. משנת 

 
מכון למדעי היהדות. עם תחילת לימודיה  -היא בוגרת התכנית הישראלית לרבנות של ההיברו יוניון קולג' – הרב תמרה שגס

-פורום הצעירים של התנועה הרפורמית בישראל. תמרה שירתה במשך שלוש שנים בתור רב עבדה תמרה כרכזת ארצית של
 סטודנטית בקהילת עתיד בברצלונה שבספרד וכן שנה במיזם התנועתי להקמת קהילה רפורמית בבאר שבע.
יתה רכזת צדק בשנה האחרונה למדה תמרה לתואר מוסמך בחינוך יהודי במרכז מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים והי

חברתי בקהילת כל הנשמה, קהילה בה היא גם חברה מאז עלייתה ארצה. כיום תמרה עובדת במחלקת החינוך של שמרי 
 רבנים למען זכויות האדם -משפט

 
Rabbi Sara Brandes was ordained at the Jewish Theological Seminary and is the Executive Director of 
the Or HaLev: Center for Jewish Spirituality and Meditation. Past California Director at Moving Traditions 
and former Associate Rabbi at the Malibu Jewish Center, Sara is a lifetime spiritual seeker and a certified 
yoga instructor (Yoga Vida Gurkul, Nasik, India). Based in Israel, she continues to serve as Rabbi-in-
Residence to the Camp Alonim community in Los Angeles. She is author of Magical World: Stories, 
Reflections, Poems.  
 
Susie Dvoskin has been a special educator for more than 45 years.  She has a Master’s Degree in 
special education and combines her love of Judaism with work with individuals with a range of special 
needs.  She made aliyah to Israel in 1977 from the United States, was instrumental in founding the TALI 
(Jewish enrichment) school in the Central area, is active in the Conservative Movement and enjoys 
enabling members of her congregation to become skilled in leading services and reading Torah.  She 
helped write the curriculum for the Bar/Bat Mitzvah program for Children with Special Needs and has been 
active as a teacher, consultant and supervisor in the program since its inception.  Together with Judith 
Edelman-Green and Gila Vogel, she has created a website for teaching bar and bat mitzvah with video 
clips showing how to teach and a special section about working with individuals with special needs. All 
recordings are done by girls and women! She and her family organize the Israeli Women’s Triathlon in 
memory of their daughter and sister, Tamar, who was killed while training for a triathlon in Israel, at the 
age of 21.   
Susie’s motto for triathlon and life  
Everyone a Winner!  We Can Want and Dare to do new things! 

 
Linda Gollub-Berger is an artist and art therapist, with many years of experience working in special 
education settings. She has a B. A. from Ohio State University and a Master’s degree in Art Therapy from 
Lesley College in Boston, Mass. She is now very interested in the expression of spirituality through art 
with her mandala drawings. Her workshops for the past two years at the February Women’s Masorti Study 
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Day at Kibbutz Hanaton with Rabbi Haviva Ner-David touched many of the participants in a meaningful 
and perhaps life-changing way.  
  
Rabbi Judith Edelman-Green was ordained in 2009 at HUC, Jerusalem. Her RabbinicaL thesis is a 
study text to support parents of young adults with special needs.  
Judith received her Masters degree from Schechter in 1994, and then founded the Masorti Program, 
"Bar/Bat Mitzvah for the Special Child" which she directed for 10 years. She received the Liebhaber Award 
for Religious Tolerance and Pluralism in 2003, and an award to Distinction in Contribution to Israel Society 
in 2008 from HUC. She was also honored by Women’s League for Conservative Judaism. She is the 
author of a novel "Immigrant Lessons." She is a founding member of the Women's Study Days, and has 
led prayers (also in sign language) and study since their inception. Judith works as a pastoral care giver, a 
pioneering field in Israel.  
 
Rabbi Ariella Graetz Bar Tuv has a B.A. in political science and philosophy from the Hebrew 
University and an M.A in Judaism from Machon Shechter. She was ordained at Hebrew Union College. 
serves as the rabbi of Congregation Emet Veshalom in Nahariya and as a "Spiritual Advisor" for schools in 
schools throughout the northern part of Israel under the auspices of  Keren Tali. She teaches Judaism in 
other frameworks as well. 

Naomi Graetz has recently retired after teaching for 35 years at Ben Gurion University of the Negev. 
She has been living in Israel since 1967 and in Omer, since 1974. She is the author of Unlocking the 
Garden: A Feminist Jewish Look at the Bible, Midrash and God (Piscataway NJ: Gorgias Press, 2005), 
The Rabbi’s Wife Plays at Murder (Beersheba: Shiluv Press, 2004), S/He Created Them: Feminist 
Retellings of Biblical Stories (Professional Press, 1993; second edition Gorgias Press, 2003), and Silence 
is Deadly: Judaism Confronts Wifebeating (Jason Aronson, 1998). She is now teaching bible as a 
volunteer in Beit Dafna and Congregation Magen Avraham in Omer. She regularly gives papers on biblical 
characters at the SBL Conferences in Europe and is an occasional contributor to the People and the Book 
Section of the Jerusalem Report and torah.com.  

Rabbi Deby Grinberg was born in Argentina and made Aliyah to Israel in 2005. She was ordained by 
the Seminario  Rabinico in 2002. Rabbi Grinberg has a Master’s in Business Administration and worked 
as Director of Communal Education in Argentina and Chile. She served for five years as the Rabbi of 
Noam in Israel until 2010. In 2011 she was on “schlichut” in Brazil and served as Rabbi in Kehilat Shalom 
and was also  Director of Education in Sao Paolo, Brazil as part of their Advanced Education System in 
which 120 students attend weekly each year. 

She returned to Israel in June, 2016. Currently, she is teaching at the Institute for Diaspora Leadership, 
and conducting Bar/Bat Mitzvah ceremonies  at the Ezrat Israel section of the Kotel (the Western Wall). 

 Debbie Jacobson-Maisels is a Jewish educator and CBT therapist. With a Masters degree in Jewish 
Education from the Hebrew University and an MSW from Yeshiva University in New York, Debbie 
combines creativity and self development in her work as a teacher, group facilitator and therapist 

Rabbi Sandra Kochmann:Born in Paraguay (South America), she made aliyah in November 2005. 
She was ordained as Rabbi at the Seminario Rabinico Latinoamericano “Marshall T. Meyer” in 2000 and 
has a BA in Administration of Non Profit Organizations from the Universidad Hebreo-Argentina Bar Ilan. 
She was the first woman Rabbi ever worked in Brazil, as Assistant Rabbi at the Associação Religiosa 
Israelita do Rio de Janeiro. She is the Coordinator of the “Masortit Mischpachtit” Congregation in Bet 
HaKerem (Jerusalem), the Coordinator of Weddings and Conversions of the Masorti Movement in Israel 
and the Coordinator of the egalitarian part of the Kotel ("Ezrat Israel") in the name of the Masorti 
Movement. 

Rabbi Amy Levin:  The second woman ordained by the Schechter Rabbinical Seminary of the Masorti 
Movement, has trained in the Rav Hamachshir program of The Jewish Theological Seminary and the 
"Consulting for Vital Congregations" program of The Alban Institute.  She has served has rabbi in 
congregations in Israel and in the United States and is also the past president of The Board of Rabbis of 
Greater Rhode Island.  In that role she has testified before the Rhode Island General Assembly supporting 
new legislation regarding same sex marriage, gun control, funding for domestic violence education and 
more.  Rabbi Levin has served on the faculty of the Schechter Institute, Hebrew Union College and The 
Conservative Yeshiva.  Since 2011, Rabbi Levin has served on the Committee on Jewish Law and 

http://torah.com/
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Standards of the international Rabbinical Assembly.  She returned to Israel in the summer of 2016 and 
lives on Kibbutz Hanaton.  From there, she has established two projects:  Pirka: Mobile Jewish Learning 
(www.pirkalearning.net) providing on line adult Jewish learning and Tzibur Strategies for Vital 
Congregations and Their Leadership (www.tziburstrategies.net) providing consulting and coaching for 
congregations 

 

Rabbi Dr. Haviva Ner-David is a rabbi, writer, and social activist. She is the founding director of 
Shmaya: A Ritual and Educational Mikveh. Her first memoir, "Life on the Fringes: A Feminist Journey 
Towards Traditional Rabbinic Ordination" (JFL Books, 2000) was a runner up for the National Jewish 
Book Awards, and her second memoir, "Chanah's Voice: A Rabbi Wrestles with Gender, Commandment, 
and the Women's Rituals of Baking, Bathing, and Brightening" (Ben Yehuda Press, 2014), came out this 
summer 

Alla Kucherenko has a B.A. in Hebrew Language and a teaching diploma from Jewish University in 
Moscow and Moscow Open Pedagogic University. This year finishes M.A. degree on Hebrew Language 
at the Hebrew University of Jerusalem. She studied Hebrew Literature at the Hebrew University and 
edited Agnon’s stories in Russian for the Jewish School Education. Also taught course on Hebrew Prose 
for Russian-speakers and led creative beit-midrash on aggadic texts. Now she is working in Yad Vashem 
Museum and leading groups of family constellations. Alla finished the 3-year program of Mishna and 
Gemora studies at the Bet Morasha in Jerusalem. Also studied for a year in Rotenberg Center for Jewish 
Psychology. From 2004 teaches at the Women Study Days. 

Rabbi Liron Levy Is the founder and Rabbi of the Masorti Kehilah, Neot Shoshanim, in Holon at the 
Matnas. She is also the Rabbi at Neve Hana, a home and school for children who have been taken out of 
their homes. She is the representative for the Masorti Movement on ICAR, The Coalition for Right of 
Agunot. She has a B.A. in Communications and Int’l Relations from Hebrew University and was ordained 
as Rabbi from Beit Hamidrash at The Schechter Institute with as well as an M.A. in Talmud  and Bible. In 
last two years Rabbi Levy also  is leading and coordinating the recruitment of students for the project 
Mishle at the Schechter Institute.   

 Cantor Shula Reznick made aliyah from Latvia in 1995. She received cantorial ordination from the 
Maalot Seminary in 2004 and graduated from the Si'im Israeli Folk Dance Instructor program in 2008. She 
has extensive experience in both the performing arts and Jewish communal work in Israel, the former 
USSR and the United Sates. Shulamit has served as Director of the Eilat Folkdance Ensemble (Riga, 
1992-1995), spiritual leader of the Beit-Chaverim Congregation (Calvert County, Maryland, 2003-2005) 
and director of the Shirat Hasharon immigrant outreach program (Raanana and surroundings, 2005-2008). 
 
Rabbi Tamara Schagas is a graduate of the Israeli rabbinic program at the Hebrew Union College- 
Jewish Institute of Religion. As she started her studies Tamara worked as the Coordinator of the Young 
Adult Forum of the Israeli Reform Movement. During three years Tamara Served as the acting Rabbi at 
Comunitat Jueva Atid, a reform congregation In Barcelona, Spain. Tamara was the coordinator of the 
Reform Movement Community "Start-up" in Beersheva. Before ordanition Tamara studied for her MA on 
Jewish Education at Hebrew University and worked as the Coordinator of Social Justice at Kehilat Kol 
HaNeshama in Jerusalem, congregation she has been a member of since she made Alyiah. Today 
Tamara works in the Educational Department of Rabbis for Human Rights. 

. 
Marina Shunra Karpov Born in St.Petersburg (Russia), from 2006 lives in Israel.Graduate of St.-
Petersburg State University, Sociological faculty (MA),  Senior Educators Program, Melton Center for 
Jewish Education, Hebrew University, Jerusalem and Women Beit-Midrash of Beit Morasha of Jerusalem. 
From 1998 works in Jewish Education for Russian speakers, as lecturer and educational consultant 

 

Shira Taylor Gura is a speaker, a well-being coach, and author of an Amazon #1 new bestseller, Getting 
unSTUCK – Five Simple Steps to Emotional Well-Being. She created The S.T.U.C.K Method™ – a simple 
and easy-to-remember self-help technique that you can practice – anytime and anywhere, so you can stop 
being hijacked by your emotions and take better care of yourself and your relationships 
(www.thestuckmethod.com). In addition to her "STUCK" work, she is passionate about Jewish music and 
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Jewish prayer and has formed a group (Chavurat Hannaton) to provide a monthly musical instrument 
oriented Kabbalat Shabbat for the residents of Kibbutz Hannaton. 

 

Sigalit Ur is writing her PhD dissertation in Talmud at Tel Aviv University on dialogues between Jews 
and gentiles in the Literature of the Sages. She is a graduate of the Jewish Education program at the 
Hartman Institute and has an MA in Talmud from Tel Aviv University. Sigalit leads batei-midrash and 
seminars with a variety of audiences at the Galilee Foundation for Value Education, and develops Jוudaic 
Studies programs for mixed (dati-chiloni) schools via the Meytarim Network. Sigalit is an active member of 
the Conservative community at Shorashim, where she initiated a series of activities to mark the current 
shmita year. Sigalit is now studying for her Rabbinic degree. 

 

 Rabbi Diana Villa, born in Argentina, is a graduate of the Schechter Rabbinical Seminary. Diana has 
academic degrees in philosophy, Jewish philosophy and psychology and is completing a research M.A. in 
Talmud. She was one of two senior researchers at the Center for Women in Jewish Law until it closed 
down in 2009. She is the co-author of “Za’akat Dalot - Halakhic Solutions for the Agunot of Our Time” 
(published in Hebrew in 2006) and "Ask the Rabbi – Women Rabbis Respond to Modern Halakhic 
Questions" (in English), published in 2010. The Center published two series of booklets: "Jewish Law 
Watch" (alternative rulings to agunot cases tried in rabbinic courts, in Hebrew and English) and “To Learn 
and to Teach”, dealing with issues related to women in Jewish law, in 5 languages.  
Rabbi Villa is the Mishlei (a program combining an M.A. from the Schechter Institute with a major in 
Talmud and Jewish law with Beit Midrash Studies) coordinator, lectures in Talmud and Jewish Law at The 
Schechter Rabbinical School and represents Schechter at ICAR, The International Coalition for Agunah 
Rights. Rabbi Villa has been a member of the Women’s Study staff for 17 years. 
 
Olya  Weinstein immigrated to Israel in 2000. 
Prior to her aliya to Israel, Olya worked at the Jewish Agency in Russia as youth coordinator and director 
of local aliya department.  
In Israel Olya worked as Student department director and Congregational coordinator at the Conservative 
movement, worked as deputy director of Yuri Shtern Foundation, headed Russian-Speaking department 
at ITIM and worked as an assistant director of Kashouvot. 
Olya is the director of the Alice Shalvi program of Jewish education in Project Kesher. 
Olya teaches Judaism in various educational frameworks in Israel both in Hebrew and in Russian. 
Olya holds her B.A. in English linguistics from Bar Ilan University and currently she is graduating from 
Schechter Institute of Jewish Studies and is about to receive her M.A.  
 
Español. 

 
La rabina Deby Grinberg, nació en la Argentina y realizó alía en Junio 2005. Se graduó de rabina en el 
año 2002 por el seminario rabínico latinoamericano "Marshall T. Mayer" en el año 2002. Posee además el 
título universitario de "Administradora de empresas" de la universidad de Buenos Aires. Trabajó como 
responsable de educación en diferentes comunidades en la Argentina, y en el CIS de Chile. Fue Rabina 
por cinco años del movimiento juvenil Noam en Israel . 

En el año 2011 salió de shlijut con su familia a Brasil. Trabajo como rabina en la comunidad Shalom y 
como responsable de educación en la CIP en São Paulo, en la escuela complementaria que recibe 120 
alumnos por semana. Regresó a Israel en junio del 2016, actualmente trabaja dando aulas en el majon de 
madrijm, en español y portugués. Asimismo acompaña a las familias y dirige ceremonias de bar y batalla 
mitsvá en Ezrat Israel en el kotel maaravi. 

 
Rabina Sandra Kochmann-Nacida en Paraguay, hizo aliá en noviembre del 2005. Fue ordenada 
Rabina en el Seminario Rabínico Latinoamericano "Marshall T. Myer" en el año 2000 y tiene una 
Licenciatura en Organización y Dirección Institucional de la Universidad Hebreo-Argentina Bar Ilán. Fue la 
primera Rabina en trabajar en Brasil, en la Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro. Es la 
Coordinadora de la Kehilá Masortit-Mishpajtit en Beit Hakerem (Jerusalem), Coordinadora de 
Conversiones y Casamientos del Movimiento Masortí en Israel y la Coordinadora de la parte igualitaria 
del Kotel ("Ezrat Israel") en nombre del Movimiento Masortí. 
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Tamara Schagas- estudiante rabínica en HUC Jir. Estudio educacion y estudios judaicos en la 
Universidad Hebrea de Jerusalem. Hoy coordina el Nuevo proyecto del movimiento reformista en Beer 
Sheva. Los últimos dos años fue el referente rabínico en la comunidad Atid de Barcelona. 
 
Rabina Diana Villa – oriunda de la Argentina, donde fue profesora del Seminario Rabínico 

Latinoamericano durante más de 11 años, se ordenó como rabina en el Seminario Rabínico Schechter 
Diana tiene títulos académicos en filosofía, filosofía judía y psicología y está completando una 
maestría de investigación en Talmud. Fue una de las dos investigadoras del Centro de Investigación 
sobre la Mujer en la Ley Judía, hasta que éste cerró sus puertas en 2009. Es coautora de "Zaakat 
Dalot – Soluciones Halájicas para las Agunot de Nuestro Tiempo (publicado en hebreo en 2006) y 
"Pregúntale al Rabino – Rabinas Responden a Preguntas Halájicas Modernas" (publicado en inglés en 
2010) El Centro publicó dos series de cuadernillos: "Jewish Law Watch"(decisiones legales alternativas 
sobre casos de agunot, ya adjudicados en los tribunales rabínicos, en hebreo e inglés) y "Aprender y 
Enseñar" sobre temas relacionados con la mujer en la ley judía, publicado en cinco idiomas. La Rabina 
Villa coordina el programa Mishlei (que combina una maestría en Talmud y Ley Judía del Instituto 
Schechter de Estudios Judaicos con estudios de Beit Midrash), enseña Talmud y Ley Judía en el 
Seminario Rabínico Schechter y representa al Instituto Schechter en I.C.A.R. (la coalición internacional 
sobre los derechos de las agunot). La Rabina Villa ha sido parte del equipo de los Días de Estudio 
Femeninos desde que éstos se llevan a cabo. 

 Русский 
Алла Кучеренко окончила Еврейский Университет в Москве и Московский Открытый 
Педагогический Институт по специальности «филолог, преподаватель иврита». Изучала ивритскую 
литературу в Еврейском Университете в Иерусалиме, редактировала сборник для еврейских школ 
“Агнон, Новеллы”. Читала курс лекций по ивритской литературе и вела творческий бейт-мидраш по 
аггаде. Работает в музее Яд Вашем и занимается экологической деятельностью. Закончила 
трехгодичную программу по изучению Мишны и Талмуда для женщин в Бейт-Мораше, Иерусалим. 
Также обучалась в Центре Еврейской Психологии Мордехая Ротенберга. С 2004 года преподает на 
Женских учебных днях. 

Кантор Шуламит Резник репатриировалась в Израиль из Латвии в 1995 году. Она окончила h 
канторскую школу в 2004 году (Мериленд, США) и программу "Сиим"для преподавателей                            
танцев при Тел-Авивском Университете в 2008 году. У Шуламит богатый опыт в области 
сценического искусства, а также в области общинной деятельности в Израиле, в бывшем 
СССР и в Америке. Она работала директором танцевальной группы "Эйлат" (Рига 1992-1995), 
являлась духовным лидером общины "Дом друзей" (Мериленд США 2003-2005), директором 
программы "Шират Ашарон" (Раанана, 2005-2008). Шуламит живет со своей семьей в Модиине, 
где работает в городском Отделе Абсорбции. 

 
Марина Шунра Карпова Родилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 2006 года живу в 
Израиле.Выпускница социологического факультета СПбГУ (2 степень по социологии), Программы 
повышения квалификации для сотрудников еврейского образования Центра еврейского 
образования им.Мельтона при Еврейском университете, Иерусалим и программы Бейт-мидраш для 
женщин колледжа Бейт Мораша в Иерусалиме.С 1998 года работаю в еврейском образовании. 
Принимала участие в различных еврейских образовательных проектах как в России, так и в Израиле. 

 
Оля Вайнштейн заканчивает вторую степень по специальности Иудаизм (Талмуд, Галаха и 
Мидраш) в Институте им. Шехтера в Иерусалиме, а также вскоре должна получить раввинскую 
смиху  . 
До репатриации в Израиль и после нее Олю всегда интересовали аспекты еврейского формального 
и неформального образования, она работала в Еврейском Агенстве в России, была директором 
студенческого отдела и отдела общин в Консервативном Движении в Израиле, координировала 
консервативные общины в России от имени Масорти Олами, являлась заместителем директора 
Фонда имени Юрия Штерна, координатором русскоязычного отдела в ИТИМ и заместителем 
директора организации Кашувот Оля преподает уже несколько лет в Проекте Кешер, как правило 
темы, связанные с еврейским образованием (статус женщины в иудаизме, государство и религия в 
Израиле, течения в иудаизме, устная Тора, Шаббат и мн. др), а также является преподавателем на 
семинарах для женщин в институте им. Шехтера. 
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