
Conceived and organized by the Women’s League for Masorti Judaism co-sponsored by Midreshet Schechter with the help of the Masorti Movement 
המסורתית  והתנועה פ עם מדרשת שכטר "ביוזמתה ובאירגונה של ליגת הנשים ליהדות מסורתית בשת

 

 

 
   

 

17:10-
18:35
מושב  
ראשון

English               English/Hebrew Русский Español English/עברית עברית
Golda Meir's Crises, 
Opportunities and 

Leadership
An examination and 
appreciation of an 

all-but-lost 
early role model of a 

woman in Israeli 
leadership

Rabbi Amy Levin

Men’s perception of 
strong women 

in the bible and midrash:  
misogyny, fear,

admiration  

Naomi Graetz

Preserving Jewish 
Identity:

Body Wisdom in Exodus 
and today
Text Study, 

Yoga & Meditation
Workshop

Rabbi Sara Brandes

Mikvah: Empowerment 
in Times of Change 
Writing, Drawing,
Private Imersions.

כמקור לעצמה טבילה 
בעתי שינוי

,  כתיבה -סדנת מקווה
טבילה אישית, מנדלות

Rabbi Haviva Ner-David
Linda Berger, Artist

"Пусть всегда будет 
песня" – поиск выхода 
из кризиса, песни на 

Идиш и иврите
Кантор Шула

Резник

"Mujeres en la 
Biblia: Crisis y 

decisiones 
cruciales".

Rabina
Sandra 

Kochmann

"Getting
Unstuck" 

יצירת קבלת שבת  
דינמית עבור  

ומשפחתינו וקהילתנ
סדנה מוסיקלי

,  שירה טיילור גורה
סופרת

נשים 
מתמודדות עם  

: משבר
תמר ורצפה  

במקרא  
ובמדרש

אור סיגלית

נשים צומחות ממשברים  "
"ומצמיחות שינויים

פתרון סכסוכים בגישה
פוליטית -א  

ך ”סיפורי נשים מהתנ
התלמוד  ועד לימה ,

רוברטה בואי זוכת פרס  
נובל לשלום

הרבה אריאלה גרץ  
ברטוב

Kризис и новые 
возможности в 

библейской и пост-
библейской литературе.

Марина Шунра
Карпова

–16:00 קבלת פנים וכיבוד קל  16:30 Registration — coffee and cake
Tefillatברטוב  -גרץהרבה אריאלה , שולה רזניקהחזנית : תפילת מנחה Mincha - Cantor Shula Resnik and  Rabbi Ariella Graetz-Bar Tuv

אזור צפון–לנשים מסורתיות  17-יום הלימוד ה
חנתון, 20:45-16:00, 1.3.17', יום ד

להזדמנותמשנות משבר נשים 

Northern Region Masorti 17th Study Day
Wednesday March 1, 2017, 16:00-20:45, Hanaton 
Women Change Crisis into Opportunity

18:45-
20:05
מושב  

שני

Minimum|  60: מינימלייםדמי השתתפות  60 NIS 
 NIS 35New Olim|  35עולות חדשות 

With Donation NIS 80-100+   ומעלה    80-100בברכה תרומות יתקבלו|  

– 20:15קלהארוחת ערב  20:45 Light Supper
Closing with Music-Cantor Shula Resnick and Rabbi Ariella Graetz-BarTuv                   ברטוב- סיום מוזיקלי עם החזנית שולה רזניק והרבה אריאלה גרץ

Choose classes by Feb. 19th  by clicking on link www.masorti.org.il/WSDregion , calling Diane: 02-6720266, email: wleague@masorti.org.il, Fax 02-6246869, Masorti-WL ,POB 7559,Jerusalem
wleague@masorti.org.ilאו לשלוח מייל  6720266-02או להתקשר לדיאן בטלפון  www.masorti.org.il/WSDregionבקישור 19.2.17נא לבחור הרצאות לפי מרצה עד  

Traer una lata de conservas  
Принесите с собой банку консервов

Please bring a Can of Food
אוכל משומרלהביא נא 

English               English/Hebrew Русский Español עברית

Women Change Crisis 
into Opportunity: 

Conflict Resolution: a 

non-political Approach

Bible to women today 
incl. Lehmah Gbowee
Winner of the  Nobel 

Peace Prize 

Rabbi Ariella Graetz
Bar-Tuv

Biblical Women 
Stand up to Crisis

In depth text study
Tamar and Ritzpah

Sigalit Ur 

“Tzores”
to Chorus 
Seeing an 

Opportunity in 
Crisies

Hebrew and 
Yiddish Songs 

Workshop

Cantor Shula 
Resnick

Mikvah: 
Empowerment in 
Times of Change 
Writing, Drawing,
Private Imersions.

טבילה כמקור לעצמה 
בעתי שינוי

,  כתיבה -סדנת מקווה
טבילה אישית, מנדלות

Rabbi Haviva
Ner-David

Linda Berger, Artist

Kризис и новые 
возможности в 

библейской и пост-
библейской 
литературе.

Марина Шунра 
Карпова

De la crisis a la 
oportunidad de 
transformarte y 

cambiar al mundo

2 historias del talmud
2 madres de hoy en 

dia

Rabina Deby
Grinberg

שמירת זהות  
חוכמת  : היהודית

…הגוף בשמות והיום

לימוד וסדנת יוגה 
ומדטציה

בבראשית  מנשים
יוגה  – ל ניו אייגי ) ך"תנ(

 ומדיטציה 
סדנה 

הרבה שרה ברנדס
 

,  התפישה הגברית
של נשים חזקות  

במקרא ובמדרש
,  שנאת נשים: כוללת 

פחד והערצה  

נעמי גרץ

,  המשברים
ההזדמנויות  
והמנהיגות של
מאיר גולדה 

עיון והוקרה 
בדוגמה קדומה וכמעט  

נשכחת  אישה  של
במנהיגות ישראלית

לוין הרבה איימי

Женщины 
прекращают войну 

между мужчинами -
в литературе и в 

жизни
Aлла КучеренкO


