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 Staff Biographies in English, Español, Русский will follow)( עברית – צוות 
בירושלים. את התזה שלה כתבה על בסיס טקסטים  -HUCב 2009הוסמכה לרבנות בשנת : גרין-הרבה יהודית אדלמן

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

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

 פועלת כמלווה רוחנית, תחום חלוצי בארץ
 

בוגרת תואר ראשון בפיזיקה מאוניברסיטת אריאל ותעודת הוראה ממכון כרם לחינוך הומניסטי אורי תהילה  
ברסיטת חיפה. מורה לפיזיקה בתיכון.יהודי בירושלים, ומסיימת תואר שני בתרבות ישראל באוני   

 גרה בקיבוץ חנתון, לומדת ומלמדת תנ"ך ומחשבת ישראל במסגרת הקהילה.
 

והתגורר רוב חייו בארגנטינה וארצות אמריקה הלטינית השכנות. גדל  1957נולד באורוגוואי ביולי  הרב מאוריסיו בלטר
ובעל  1991ות ציונית ויהודית. הוסמך לרבנות בארגנטינה בשנת במשפחה ציונית נלהבת ומגיל צעיר מאוד היה מעורב בפעיל

עשה עלייה יחד עם אשתו  1995עשה את התואר השני בישראל. ביולי  2003ביהדות. בשנת  B.S - בחינוך ו  B.A  תארי
קהילת  מכהן כרבה של שנים. בארבע השנים האחרונות 15בלהה ושתי בנותיו שני ומאיה על מנת לכהן כרב הקריות במשך 

  "אשל אברהם" בבאר שבע.
ובנוסף פעילויות קהילתית מגוונות כחלק  חייו המקצועיים מאופיינים בפעילות ציונית ויהודית חינוכית נרחבת ורבת פנים

  מהנהלת התנועה המסורתית.
של התנועה בארגנטינה היה מנהיג רוחני של קהילות טוקמן, סלטה, רב קהילת אור חדש בבואנוס איירס והמנהל הראשון 

  המסורתית בארגנטינה. כיהן כנשיא כנסת הרבנים בישראל ארבע פעמים וכסגן יו"ר של התנועה המסורתית.
  כיום משמש כרב בית הספר תל"י "אמירים" בנוסף לתפקידו כרב קהילת "אשל אברהם".

 500ו הובאו לארץ הרב בלטר יזם וניהל את פרויקט עלייה מסורתית מדרום אמריקה לקריית ביאליק אשר במסגרת
 .פורום להתחדשות יהודית בנגב . הרב בלטר מיסד וחבר של1997-2007משפחות בשנים 

 

  יהודי קהילתי מילקין.  ספר בבית ספר     ולפניכן, כרב בית ’ מוביג תרדטונס,’באמותה  2014–עלתה לארץ ב הרבה שרה ברנדס
מסרם ליהדות תפוצות בצפון אמריקה   לאמותות חינוכיות בארץ למסור את  ורבארץ היא הקימה את ברנדס תקשורות וקונסלטינג כדי לעז

היא  וגמלוס אנגלס, איפה למיכל   אמא  חוזרת עם משפחתה למחנה קיץ אלונים בלוס אנגלס כדי לשרת כרב מחנה.  כל קיץ, היא . 
 ילה בקיבוץ חנתוןשרתה כמנהלת איזורי בריאל, שרה אוהבת ללמד תורה, לעשות יוגה ולהיות חלק מהקה

  
היא אמנית ומרפא באמנות, עם ניסיון רב בעבודה טיפולית במסגרות של חינוך מיוחד ואוטיזם. יש לה תואר  ברגר-לינדה גלב

ראשון בחינוך לאמנות מאוניברסיטת אוהייו סטייט ותואר שני בתרפיות הבעתיות מלסלי קולג'. היא רואה את הציורים שלה 
של רוחניות, ובמיוחד בציורי המנדלה שלה. הסדנא שהיא העבירה בשנה שעברה יחד עם הרבה חביבה כביטוי יצירתי ואישי 

 . דוד, הייתה חזקה ומשמעותית מאוד עבור משתתפות רבות-נר
 

  שנה. 22נולד בבואנוס איירס, ארגנטינה, עלה ארצה לפני  הרב גוסטבו גרינצוויג
  שם סיים תואר שני באדריכלות ובבינוי ערים. ברסיטת בלגראנו בבואנם אירס,למד בפקולטה של אדריכלות באוני  לפני עלייתו,

  Seminario Rabínico Latinoamericanoבמקביל למד בבית מידרש לרבנים בבואנוס אירס, 
  .1999-אביב שבו הוא שותף מ- פיפר אדריכלים" בתל-בארץ גוסטבו מנהל משרד אדריכלות "לבאי

  מקום של רב, התעסק בפעילות קהילתית בקהילת עמיתי, לשעבר הקהילה המסורתית לדוברי ספרדית., כממלא 2011ועד סוף  1994-מ
גגוסטבו הוא הרב של הקהילה  רב בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר בירושלים.- חזר ללימודים ובחודש מאי האחרון הוסמך כ 2008בשנת 

    יחוד של שתי קהילות מסורתיות ברעננה.כתוצאה של א 2012-המסורתית ברעננה עמיתי, תפקיד שבו מבצע מ
 

) מהאוניברסיטה העברית MAשנה. עם תוארים בחינוך יהודי ( 15עוסקת בתחום של חינוך יהודי כ מייזלס-דבי ג'ייקובסון
) מישיבה יוניברסיטי בניו יורק, דבי משלבת תכנים של יצירה והתפתחיות עצמית בעבודה שלה MSWובעבודה סוציאלית (

   ה ובסדנאות במסגרות מגוונות.בקליניק
 

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

  .של קהילת אמת ושלום בנהריה וכן כמלווה רוחנית בקרן תל"י. מלמדת יהדות במסגרות שונותבירושלים. עובדת כרבה 
 

, 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).   
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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 מ, סוזי 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

בתוכנית, להכשיר ולהדריך מורים חדשים.  יחד עם משפחתה, היא מארגנת את טריאתלון נשים לזכרה של ביתה, תמר, 
  .21שנהרגה בישראל בעת אימון לטריאתלון, בהיותה בת 

 יאתלון ולחיים היא:כל אחת מנצחת!  אנו יכולות, רוצות  ומעיזות לעשות דברים חדשים!סיסמתה של סוזי לטר
 

) בתלמוד MAבבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר בירושלים. בעלת תואר שני ( 2013הוסמכה בשנת  הרבה חגית דותן
דים רב תחומית ) בהיסטוריה של עם ישראל ותוכנית לימוBAוהלכה ומחשבת ישראל ממכון שכטר, תואר ראשון (

מהאוניברסיטה העברית, תעודת הוראה בהיסטוריה מאוניברסיטת בר אילן, בוגרת 'תהודה' בית מדרש למנהיגות יהודית 
  וקורס להנחיית בתי מדרש של מכון הרטמן. כמו כן הינה בעלת תעודת מורת דרך מוסמכת מטעם משרד התיירות.

מדרש להורים בבתי ספר משלבים מטעם 'צו פיוס', כותבת ומנחה תוכניות כותבת תוכניות לימוד לחינוך המשלב, מנחה בתי 
  לימוד לאימהות ובנות בשנת בת מצווה מטעם מרכז יעקב הרצוג. 

 מפתחת ערבי לימוד בסגנון בית מדרש עבור משפחות בנושאי יהדות מגוונים.
 

ישראל ופסיכולוגיה ועומדת להשלים תואר שני מחקרי  בעלת תארים אקדמיים בפילוסופיה, מחשבתילידת ארגנטינה,  הרב דיאנה וילה

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 - בהלכה במכון שכטר עד שהמרכז הפסיק את פעילותו ב

רבות עונות לשאלות הלכתיות מודרניות", באנגלית,  –) ו"שאל את הרב 2006 -ת העגונות בימינו" (יצא לאור בעברית בלבעיי

על הסדרות "זעקת דלות" (פסקי דין אלטרנטיביים  עבד. הצוות גם 2010 –הכולל מבחר שאלות ותשובות, שיצא לאור ב 

שפות)  5- שעסקה בנושאים הקשורים לאשה בהלכה (יצא לאור ב לתיקים של עגונות בעברית ובאנגלית), "ללמוד וללמד"

המרכז .  , שם מופיעות גם כל חוברותwww.schechter.eduוכתבה תשובות לטור "שאל את הרב" באתר של מכון שכטר 

 הרב וילה היא רכזת תכנית משל"י בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר (תואר שני במסלול ראשי בתלמוד והלכה ממכון שכטר

עם לימודי בית מדרש) שם היא גם מרצה בתלמוד והלכה, היא מייצגת את מכון שכטר בעיקר (קואליציה בינלאומית לזכויות 

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

  

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

 Life on the Fringes: A Feminist Journey Towards Traditional  Rabbinicביוגרפיה שלה, "- חנתון. האוטו

Ordination) התמודד לפרס הספר היהודי הלאומי ,"National Jewish Book Awardביוגרפי השני, -), וספרה האוטו

"Chanah Voice: A Rabbi Wrestles with Gender, Commandment, and the Women's Rituals of Baking, 

Bathing, and Brightening.יצא לאור הקיץ. היא גרה עם בן זוגה ושבעת ילדיהם בקיבוץ חנתון בגליל התחתון ," 

 

 - מודי יהדות מהאשת חינוך ופעילה חברתית מתגוררת בבאר שבע. בעלת תואר מוסמך ללי -  ישראל-חגית סבאג  ההרב
J.T.S  "והסמכה לרבנות בבית המדרש ע"ש שכטר. כיום מלמדת בבית המדרש "קולות", בתוכנית "פסיכולוגיה ביהדות .

ובמסגרת עבודתה בתנועה המסורתית היא מלווה בית מדרש "נגבא" ופרויקטים חינוכיים בבאר שבע. מלווה בודדים ומשפחות 
  סביב טקסי חיים.

 

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

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

 מובילה ומתאמת את גיוס המועמדים לתוכנית משל"י במכון שכטר
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 וג'ו קראטה, ניסיונה כולל: בג 3מחזיקה בחגורה שחורה תואר  - שושנה יובל
 -צבא רינג'רס ארה"ב, הכומתות ירוקות, מבצעים אחרים מיוחדים של כוחות ארה"ב. השירות הפעיל קרב פנים מול פנים,

1973 - 1981  
  .1973-1977יורק, -צוות ושיעורי סגל. פיתוח תוכנית לצוערות. ווסט פוינט, ניו  אקדמיה צבאית בארה"ב הגנה עצמית לנשים:

, פאלמר, 16 -  4קראטה ולימודי הגנה עצמית לצוות ולחניכים ו בגילאי  -הגנה עצמית לצוות; גוג'ו  חנה רמה בניו אינגלנד:מ
  2002 -  1994מסצ'וסטס 

הוזמנו על ידי קבוצת נשים ישראלית "אל הלב" על מנת להצטרף לקבוצה הבינלאומית בדירוג, של נשים  המצווה:-סיורי בת
  .2009י ללמד שיעורי ההגנה עצמית לנשים בכל רחבי הארץ. דצמבר, אומנות לחימה בכד

  שושנה היא "עולה חדשה" המתגוררת בכרמיאל, ישראל
  

משפחתה הגיעה לתנועה המסורתית . 8נולדה בגואטמלה ועלתה לארץ עם המשפחה בגיל  סופי .יץובלפסופי פלמן ר
לשתי  ם בין ריפוי בעיסוק וחינוך יהודי והיא לקחה את משפחתהדרכה המקצועית עוברת בסלאלו. .במקרה וסופי גדלה בנוע"ם

כנציגה אזורית של הסוכנות היהודית  חוויות של שליחות, פעם שליחה תנועתית בתנועה הקונסרסטיבית בלוס אנג'לס ופעם
ך הבלתי חנתון עם בעלה ושלושת ילדיהם ועובדת כמנהלת החינו במערב התיכון בארצות הברית. היא מתגוררת בקיבוץ

 החינוכית במרכז החינוכי פורמלי בקבוץ וכמנהלת
 

במוסקבה.  בעלת דיפלומה של מורה לעברית מהאוניברסיטה היהודית במוסקבה והאוניברסיטה הפדגוגית אלה קוצ'רנקו
למדה ספרות עברית באוניברסיטה העברית וערכה את מהדורת השנה מסיימת תואר שני בלשון באוניברסיטה העברית. 

   .בים הנבחרים של ש"י עגנון ברוסית לבתי ספר יהודייםהכת
שנתית של לימודי משנה וגמרא לנשים בבית מורשה בירושלים ולמדה שנה במרכז רוטנברג -אלה סיימה תכנית תלת

לפסיכולוגיה יהודית. העבירה קורס הרצאות בסיפורת עברית בת ימינו ובית מדרש יצירתי באגדה. כעת עובדת במוזיאון יד 
 מלמדת בימי לימוד לנשים מסורתיות. 2004ושם ומעבירה טיפולים בקונסטלציה משפחתית. החל משנת 

 
  קבל את  1989-הוא הרב של קהילת מורשת אברהם בתלפיות מזרח, ירושלים. הוא נולד בארגנטינה וב יוסף קליינרהרב 

 Seminario-, לאחר סיום לימודיו ב1993נת מ.א. בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בואנוס איירס. את הסמכתו לרב קבל בש-ה
Rabínico Latinoamericano .(המרכז ליהדות הקונסרבטיבית/מסורתית באמל"ט) ובמכון שכטר, בירושלים  

השנים האחרונות, הרב קליינר כהן כרב בקהילות בארגנטינה, צ'ילה, צרפת וישראל והעביר הרצאות בארה"ב,  25במהלך 
 Seminario Rabínico-חבי הארץ. כיום הוא מלמד תלמוד בבית הספר לרבנים שבשווקיה, ספרד, צרפת ובר

Latinoamericano והוא רכז סטודנטים של ה-Seminario  .בישראל  
ניסיונו בקהילות מסורתיות וליבראליות בשלוש יבשות מעניק לו הבנה עמוקה של השאלות ובעיות מולן עומד היהודי בן זמננו.  

  חב בהלכה והתפתחותה וכן בתלמוד, מדרש ופרשנות המקרא.לרב קליינר ידע ר
  בעל אישיות מגוונת, יוסף קליינר הוא גם רב, פסיכולוג ושחקן.

, בארבע שפות: עברית, ספרדית, Dialorapiaהוא כתב הרבה מאמרים בנושי מסורת והגות יהודיות והוא מפרסם בבלוג שלו, 
 .אנגלית וצרפתית

  

  Reconstructionistלישראל לפני שנתיים אחרי שעבדה חמש שנים כרבה של קהילה  עלתה קירשבאוםהרבה דונה 
מפלגתית ,רחבה וגדלה, של אלפי –בפרינסטון, ניו ג׳רסי. מאז עברה לנגב, פעילה ב׳׳נשים עושות שלום,׳׳ תנועה אל

רבה קירשבאום פלסטיני. ה–נשים הפועלות למימושו של פתרון לא אלים, מכובד ומוסכם של הסכסוך הישראלי
, וממשיכה כחברה Jewish Women Internationalמנהלת ועורכת סדרה של חוברות לחגים שפורסמה על ידי 

  בכוח המשימה של הארגון על אלימות במשפחה 
 A Guide toבקהילה היהודית. כותבת באופן קבוע בשבועונים יהודים בארה"ב. כתבה פרשנות לכמה כרכים של 

Jewish Practice ,  
  .2011שזכה בפרס הספר היהודי הלאומי בשנת 

 

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

הן בתחום . לשולמית ניסיון רב הן בתחום אמנויות הבמה ו2008אביב, - ) ותכנית "שיאים" למרקידים (אוניברסיטת תל2004
-1992של עבודה קהילתית יהודית בישראל, בבריה"מ לשעבר ובארה"ב. היא שימשה כמנהלת להקת הריקוד "אילת" (ריגה, 

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

2008 
 

  .למד חלק מבית הספר בישראל וחלק בארגנטינה.1970נולד בבואנוס אירס ארגנטינה ב , אריאל רוזנמייר
  בוגר סמינר הרבני הקונסרבטיבי בדרום אמריקה, כמורה ללימודי יהדות בבתי ספר.

  בוגר תואר ראשון במקרא ומחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה.
רבות" ובקהילה "עמנואל", בהם ארגן פעילויות קהילתיות עם בארגנטינה עבד כמורה ליהדות בבתי הספר "שולם עליכם" ו"ת

  התלמידים בבתי חולים, בתי אבות ובשכונות עוני.
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  פעל כשליח ציבור בבית כנסת של בית האבות "אדולף הירש" בסן מיגל, בבית ספר "תרבות" ובקהילה "הברייקה" במרטינס.
  תוכנית של הסוכנות היהודית.בישראל לימד צעירים מדרום אמריקה, ספרות חז"ל במסגרת 

  הוא חוקר דתות השואתיות, במיוחד את הקשר בין היהדות והשפה העברית לבין דתות ושפות אחרות.
  .ועד עכשיו לומד ועובד בתיאטרון במקומות שונים בארגנטינה ובישראל 15מגיל 

 
 Temple -ותואר שני מ Northwestern University -תואר אחד מ –יש שני תארים בחינוך  גייל שוסטר בוסקילה הרבה

Universityסיימה את לימודי היהדות שלה באונ' העברית. והוסמכה להיות רב מ1978- . היא עלתה ארצה ב .- 
Reconstructionist Rabbinical College מאז שעלתה לארץ, כרבנית עצמאית, היא ייעצה להמון אנשים בנוגע 1979 -ב .

בת מצווה. כמו כן, היא נשאה נאומים ברחבי הארץ בנוגע \. שכוללים: ענייני נשים, חתונה, ברלאירועים בנושא מעגל החיים
. the Israel Reconstructionist Foundation, היא נבחרה ליו"ר של: 2005-ב למדרש מודרני, יהדות ליברלית וענייני נשים.

ליברליים בארץ, דרך התקשרות עם יחידים ועם קבוצות היא מקווה לעודד יחסים בין יהודים ליברליים בגלות לבין יהודים 
המעוניינים בקשר קרוב יותר. כיום רבי בוסקילה מלמדת באונ' הפתוחה ומנהלת אתרים הקשורים למחלקה לאנגלית למטרות 

   EAP רמות וישום לפי  קריאה הבנה שהתייחס לפיתוח יכולות  לימוד באופן מקוון  היא פיתחה והובילה אקדמיים.
 

של  בוגרת אוניברסיטה ממלכתית  עלתה ארצה. 2006פטרסבורג, רוסיה, בשנת -נולדה בס. מרינה שונרה קרפוב
בסוציולוגיה), תוכנית מחנכים בכירים של מרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, אוניברסיטה העברית, ירושלים  MAס.פטרבורג (

 עובדת בחינוך יהודי לדוברי רוסית כמרצה ויועצת חינוך 1998ותוכנית בית מדרש לנשים בבית מורשה בירושלים. משנת 
 

Rabbi Mauricio Balter Born in Uruguay in July 1957, Rabbi Mauricio Balter spent most of his life in Argentina and 
neighboring Latin American countries.  Having been raised in an ardently Zionist family, he has been very active 
from a very young age in Jewish and Zionist activities.  Ordained as Rabbi in Argentina in 1991, Rabbi Balter had 
previously earned B.A and B.S degrees in Education and Judaism, respectively. He took his Masters degree in Israel 
in 2003.  In July 1995 Rabbi Balter made Aliyah together with his wife Bilha and their two daughters, Shani and 
Maya, to become Rabbi of the Hakrayot Masorti Congregation for fifteen years and the last  four years come be the 
Rabbi of the Congregation Eshel Avraham, and  is the Rabbi of "Tali Amirim” school, both in Beer Sheva 
In Argentina he was the spiritual leader of the Tucuman and Salta congregations, Rabbi of the Or Chadash 
Congregation and the first director of the Masorti Movement in Argentina. He was the President of the Rabbinical 
Assembly in Israel for 4 terms and Vice Chairman of the Masorti/ Conservative Movement in Israel. Rabbi Balter was 
the initiator and Director of the “AM-Aliyah Masortit from South America to Kiryat Bialik” Project, which has brought 
500 families to Israel since 1997 until 2007. Rabbi Balter is Founder and member of the Forum for Jewish Renewal 
in the Negev. 
 

Rabbi Sara Brandes  is a  new olah to Israel, Sara graduated Magna Cum Laude from Emory University and 
was ordained as a rabbi at the Jewish Theological Seminary of America in 2008.is former California Director at 
Moving Traditions and Middle School Rabbi at the Milken Community High School.  In Israel, she runs Brand(e)s 
Communications and Consulting, helping educational organizations in Israel to share their message with Diaspora 
Jewry. Sara loves teaching Torah, practicing yoga and being a part of the community at Kibbutz Hannaton  
 

Rabbi Hagit Dotan was ordained as Rabbi from the Rabbinical School at The Schechter Institute in 2013 where 
she also earned an M.A. in Talmud, Halacha, and Jewish Thought. She has a B.A. in Jewish History from The 
Hebrew University and is a licensed teacher in History from Bar Ilan University. Rabbi Dotan is a graduate of 
“Tehoda”, a Bet Midrash for Jewish leadership, and completed an instructor’s course at the Hartman Institute. She is 
also an Israeli tour guide, licensed by the Ministry of Tourism. Rabbi Dotan  created a program of integrated study 
and is a lecturer at an Institute for School Parents called “Tzav Pius”, (Reconciliation). She writes and lectures on 
programs for mothers with their Bat Mitzvah age daughters at the Yaacov Herzog Center. Rabbi Dotan has 
developed learning evenings in Bet Midrash style for families on various Jewish subjects. 
 

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.  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 
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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 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.  
 
Sophie Fellman Rafalovitz, Director of Education, Kibbutz Hannaton, Educational Director, Educational 
Center Hannaton. prior to coming to Hannaton last year, Sophie was on schlichut in Chicago where she was the 
Jewish Agency’s Representative to the Midwest, responsible for aliyah services, as well as implementing the Jewish 
Agency’s programs throughout the communities of the Midwestern U.S. Sophie made aliyah from Guatemala at age 
9, and grew up in the center of Israel, as a youth member of was NOAM. In her 20s, she was responsible for 
establishing MAROM and NOAM in Latin America and Eastern Europe. She also coordinated MAROM Israel. Sophie 
has a B.A. in occupational therapy from Hebrew University.  
 

Rabbi Gustavo Grincweig was born in Argentina. At the University in Buenos Aries he earned a B.A. and an  
M.A. in Architecture and Urban Design. At the same time he studied at the Seminario Rabínico Latinoamericano. 
After he made Aliyah in 1992 he worked as an architect for Lavie-Pheifer until 2011. In the meantime he went back 
to his rabbinical studies at the Schechter Institute and was ordained as Rabbi in 2012. During the years from 1994 -
2011 he worked in both his professions and was acting Rabbi at Kehilat Amitai in Raanana. In 2012, after completing 
his rabbiical studies  he became full rabbi at the newly merged Kehillah Masorti Raanana-Amitai.  

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 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 

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 Donna Kirshbaum made aliyah two years ago after serving as Rabbi of Princeton’s Jewish 
Reconstructionist synagogue for five years. This past year she has been helping to build up Women Wage Peace, a 
rapidly-growing non-partisan movement of Israeli women from a variety of religious and ethnic backgrounds working 
for a peaceful solution to the Israeli-Palestinian conflict. Rabbi Kirshbaum is project manager and editor of Jewish 
Women International’s Holiday Guides, and continues as an active member of its Clergy Task Force on Domestic 
Violence in the Jewish Community, writing regularly on its behalf for syndicated publications in the US. She also 
contributed commentary to several volumes of A Guide to Jewish Practice, a winner of the 2011 National Jewish 
Book Awards.  
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Rabbi Yosef Kleiner is the rabbi of Kehilat Moreshet Avraham, in Talpiyot Mizrah, Jerusalem. Born in 
Argentina, he got his MA in Psychology at the Buenos Aires University in 1989. He pursued his rabbinical studies at 
the Seminario Rabinico Latinoamericano, center of the Conservative Judaism in Latin America, and at the Schechter 
Institute in Jerusalem.  
For the last 25 years, Rabbi Kleiner has served in congregations in Argentina, Chile, France and Israel. He has also 
delivered lectures in the US, Sweden, France, Spain and all over Israel. Rabbi Kleiner teaches Talmud at the 
Rabbinical School of the Seminario Rabinico Latinoamericano. 
His experience in Conservative and in Liberal congregations in three continents gives him a deep understanding of 
the questions and problems that face modern day Jews. He has also a wide knowledge of Halakhah and its 
development, as well as of rabbinical sources such as Talmud, Midrash and Torah commentaries.  
He is a very versatile and charismatic person, who blends in his life different fields like Rabbinics, Psychology and 
Acting 
Rabbi Kleiner has written many articles on Jewish tradition and thought and runs a blog, Dialorapia, in four 
languages – Hebrew, English, Spanish and French.   
 

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 of the Masorti Kehilah, Neot Shoshanim, in Holon at the Matnas. She is 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.   

Tehila Ori earned a B.A. in Physics at Ariel University and a certificate in Education in Jewish Humanistic Studies 
from the Kerem Institute in Jerusalem. She is now finishing her M.A. in ” Tarbut Israel”- Israeli Culture- at the 
University of Haifa. She is a high school physics teacher. In addition, Tehila has been teaching classes in “Tanach” 
(Bible) and Israeli/Jewish Thought on Kibbutz Hanaton where she lives with her family.   

 

 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). 
 
Ariel Rosenmeyer 
Born in Buenos Aires, Argentina, 1970, Ariel went to school in Israel and in Argentina. 
Studied at the Latin American Rabbinical Seminary where he earned the title of teacher in Jewish Studies. 
At the University of Haifa he earned a B.A. in Bible and a B.A. in Jewish Philosophy. 
In Argentina he was teaching Jewish Studies at the "Sholem Alejem " and "Tarbut" schools and at the Emanuel 
Community, where he also organized community activities with the pupils, at hospitals, nursing homes and poor 
neighbourhoods. 
He was acting Rabbi at the Synagogue of the Nursing Home from San Miguel, at the Tarbut school and at the 
Comunity Hebraica from Martinez. 
In Israel he has been teaching Talmudical Literature to young people from Latin America at a program from the 
“Sochnut” ( Jewish Agency). 
He is investigating the relationship between Judaism and the Hebrew Language and other religions and their 
languages. 
Since he was 15 years old he has studied and worked in theater, and has been acting in many different places in 
Argentina and in Israel. 

 
Rabbi Hagit Sabag-Israel is an educator and social activist. She lives in Beer-Sheva. Hagit earned her M.A. at 
JTS,The Jewish Theological Seminary, and receive her Rabbinical degree from The Schechter Institute. Today 
Rabbi Sabag continues in the field of education and community building in the framework of the Masorti Movement, 
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and guides singles and families in life cycle ceremonies. Rabbi Sabag teaches at the Beit Midrash" Kolot", and in the 
program “ Psychology in Jewish Studies”.  

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 

Rabbi Gail Shuster Bouskila  earned two degrees in education—BA from Northwestern University and MA 
from Temple University. She made aliyah to Israel in 1978, finished her rabbinic studies at Hebrew University and  
was ordained at Reconstructionist Rabbinical College in 1979. Since making aliyah, as a free-lance rabbi, she 
has counseled many people on life cycle events, including women’s issues, marriage and Bar/Bat Mitzvah and has 
lectured around Israel about modern Midrash, liberal Judaism and women's issues. In 2005, she was elected to the 
position of Chair of the Israel Reconstructionist Foundation. She hopes to foster Israel - Diaspora Jewish relations 
among Liberal Jews through contact with individuals and groups interested in closer connections. 
Currently Rabbi Bouskila teaches at the Open University and manages websites connected with the English for 
Academic Purposes Dept. She developed and piloted synchronous online teaching of reading comprehension for the 
beginning levels of EAP. 

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 16 years. 

  
Shoshanah Yuval began her Martial Arts journey at age 20. “I was always the smallest. I worried--if anyone big 
ever got his hands on me, it was all over,” she says. The start of a Karate class at her college offered a solution. 
“That first night, we learned basic stances and hand and foot techniques. Then, we broke boards. I never felt so 
strong, so empowered. I never looked back.”  
Over her 46 years in the Martial Arts, she earned Black Belts in two Karate styles, 3° in Japanese Goju, and 1° in 
Okinawan Shuri Ryu. Shoshanah has also trained in Jiu Jitsu, Modern Arnis, Krav Maga, Aikido, and Kobudo 
weapons training with both modern weapons and traditional Okinawan weapons. Over her years teaching at Camp 
Ramah in New England, she studied with Rabbis Gordon Tucker and Gary Greene the Talmudic opinions on Self-
Defense, the Jewish answers to “ma la'asot,” what should I do? 
She has taught at Special Training, the National Women’s Martial Arts Federation’s annual training camp, the Pacific 
Association of Women Martial Artists summer camp, to Synagogue and after-school programs, in the U.S. Army 
 
Shosh was invited to join with a group of internationally-ranked U.S. women Martial Artists at El Halev Women’s 
Martial Arts Collective in Jerusalem as they marked their "Bat Mitzvah Year" in 2009 with "Ma’agal HaOtzma," the 
Circle of Strength Tour to teach Self- women, children, and special needs people throughout Israel. 
 
Along with teaching partner Elisheva Yuval, Shosh also teaches Self-Defense to young adults with special needs, a 
severely under-served group. These classes are based on a 10-year program they developed for Camp Ramah in 
New England’s Tochnit haAvodah special needs young adult group. Classes for seniors, disabled persons, health 
care workers, and teachers and lesbians and gay men are also part of her StreetSmart

®
Self-Defense Programs. “I 

learn from my students--it is always an exchange,” she says. “But truly, I teach for the day it is no longer necessary.”  
 

Español 
Rabino Mauricio Balter Nació en Uruguay en 1957. Creció y se educó en Argentina en un hogar 
Sionista, de jóven activó en movimientos sionistas. El Rabino Balter tiene un primer título en 
Psicopedagogía y otro en Ciencias Judáicas; tiene un segundo título en Pensamiento Judío de la 
Universidad de Jaifa y recibió su ordenación rabínica en el Seminario Rabínico Latinoamericano (1991). 
Egresó de los programas de excelencia: "Educadores Selectos" del Centro Melton de la Universidad 
Hebrea de Jerusalém, "Leatid" programa de formación de Directores Institucionales y Federativos (Joint 
Argentina), "Mashmaut" programa de perfeccionamiento para directores institucionales de ONG (Joint 
Israel). 
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El Rabino Balter concretó su Aliá en Julio de 1995 junto con Vila su esposa y sus dos hijas Yani y Maia y 
desde entonces se desempeña como rabino de la Comunidad Masortí de las Kraiot. 
 
Su vida profesional se caracteriza por una amplia actividad educativa judía y sionista y servicio 
comunitario a todo nivel, ya sea como líder del Movimiento Masortí y del Movimiento Sionista.  
 
En  America Latina ocupó varios cargos relevantes, entre ellos: Director de la Comunidad Sefaradí de 
Bogotá (Colombia). En Argentina fue líder espiritual de las Comunidades de Tucumán y Salta, Rabino de 
la Comunidad Or Jadash y el primer director del Movimiento Masortí. Dirigió el servicio de asistencia a las 
víctimas y a los familiares del atentado contra la AMIA. En Israel fue presidente de la Oficina de Asuntos 
Religiosos (dos cadencias) y preisdente de la Asamblea Rabínica de Israel (dos cadencias).  
Actualmente el rabino Balter es rabino de la Comunidad Masortí de las Kraiot.  
 
En el área de Klitat Aliá, el rabino creó y dirije el proyecto A.M (Aliá Masortit); creando un nuevo modelo 
de Aliá y Klitá Comunitaria para familias, que comprende acompañamiento, amplio apoyo y familias 
adoptivas. En el contexto de éste proyecto llegaron a Kiriat Bialik 500 familias. 
 
Hoy en día es: 

-     Co Presidente de la asamblea rabínica en Israel 
-     Miembro del ejecutivo del Movimiento Masortí en Israel. 
-     Presidente de la comisión de Sidur y Majzor. 
-     Miembro del Ejecutivo de la Asamblea Rabínica Mundial 
-     Fundador y miembro del forum para la novación del judaísmo en el Neguev. 
 

Gustavo Gryncwajg:Nacido en Buenos Aires, Argentina, llegó a Israel hace 22 años. 
Antes de su alia, estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, 
donde obtuvo una maestría en arquitectura y urbanismo. 
Paralelamente estudió en el Seminario Rabínico Latinoamericano. 
En Israel, Gustavo ejerce la arquitectura en el estudio "Lavie-Peiper Architects" en Tel-aviv del cual es 
arquitecto asociado desde 1999. 
Desde 1994 y hasta finales del 2011 ejercio funciones rabinicas en la Comunidad Amitai, en donde la 
mayoria era hispano-parlante. 
En el año 2008 regreso a los estudios y en el mes de Mayo ultimo fue ordenado "Rabino" en el Seminario 
Rabínico del Instituto Schechter de Jerusalén. 
Gustavo es rabino de la Kehila Masorti de Raanana Amitai, rol que desempeña desde el 2012 cuando la 
comunidad comenzara a funcionar producto de la union de dos comunidades conservadoras en la ciudad 
de Ra'anana. 
 

Sophie Fellman Rafalovitz, Directora de educación en el kibutz Janatón y en el centro educativo del 
mismo. Antes de llegar a Janatón el año pasado, Sophie fue shlijá en Chicago donde sirvió como la 
representante regional de la Sojnut. Fue responsable de servicios de aliá e implementación de programas 
de la Sojnut en el medio oeste de los E.E.U.U. Sophie hizo aliá de Guatemala a los 9 años y se crió en el 
centro de Israel, donde activó en NOAM. Al finalizar sus estudios universitarios fundó NOAM y MAROM 
en América Latina y en Europa oriental. También coordinó MAROM en Israel. Sophie se recibió de 
Terapeuta Ocupacional en la Universidad Hebrea en Jerusalén, dedicándose a estudiar y trabajar con 
niños durante varios años. Vive en kibutz Janatón con su esposo y tres hijos.  

  
Yosef Kleiner es el rabino de la comunidad Moreshet Avraham, en Talpiot Mizraj, Jerusalem. Nacido en 
Argentina, obtuvo su licenciatura en Psicología en la Universidad Buenos Aires en 1989. En 1993 recibió 
su semijá (ordenación rabínica) tras haber realizado estudios rabínicos en el Seminario Rabínico 
Latinoamericano y en el Instituto Schechter de Jerusalem.  
Durante los últimos 25 años, el rabino Kleiner ha servido en comunidades en Argentina, Chile, Francia e 
Israel y ha dictado conferencias en los EE.UU., Suecia, Francia, España y en diversas ciudades de Israel. 
El rabino Kleiner enseña Talmud en el Instituto Rabínico del Seminario Rabínico Latinoamericano y es el 
coordinador de dicho instituto en Israel. 
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Su experiencia en comunidades Conservadores y Liberales en tres continentes le otorgan una profunda 
comprensión de los problemas que enfrentan los judíos modernos. Tiene también un amplio conocimiento 
de la Halajá y su desarrollo, así como también de fuentes rabínicas tales como Talmud, Midrash y 
comentaristas bíblicos.  
Dueño de una personalidad multifacética, Yosef Kleiner es rabino, psicólogo y actor.  
Ha escrito muchos artículos  sobre tradición y pensamiento judíos y publica en su blog Dialorapia en 
cuatro idiomas: castellano, hebreo, inglés y francés.   
Yosef Kleiner está casado con Susana y tienen tres hijos. 
 

Ariel Rosenmeyer  Nacido en Buenos Aires, Argentina en 1970. 
Curso parte de sus estudios primarios y secundarios en Israel y parte en la Argentina. 
Egresado del Seminario Rabinico Latinoamericano con el titulo de Docente en Estudios Judaicos. 
Egresado de la Universidad de Haifa, Israel, con los titulos de Licenciado en Biblia y Licenciado en 
Filosofia Judia 
En Argentina ejercio como Docente de Estudios Judaicos en las escuelas "Sholem Alejem" y "Tarbut" y 
en la "Comunidad Emanuel", en las cuales tambien organizo actividades comunitarias con los alumnos en 
hospitales, hogares de ancianos y barrios carenciados. 
Dirigio los Servicios Religiosos en la Sinagoga del Hogar de Ancianos Adolfo Hirsch en San Miguel, en el 
Colegio Tarbut y en la Comunidad Hebraica de Martinez. 
En Israel enseño Literatura Talmudica a jovenes latinoamericanos en un programa de la Sojnut (Agencia 
Judia). 
Se dedica a investigar el tema de Religiones Comparadas, encontrando vinculos entre el Judaismo y la 
lengua Hebrea con otras religiones e idiomas. 
Desde los 15 años y en la actualidad estudia y trabaja en teatro, en distintos escenarios de Argentina y de 
Israel. 
 
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 
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 
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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. 
 


