
 
 
 

 

 English English / עברית   Español Русский עברית 

16:00–16:30 Reception — coffee and cake  קבלת פנים וכיבוד קל 

16:30–17:00 Tefilat Mincha - Cantor Shula Resnik,   Rabbi Ariella Graetz-Bar Tuv & Rabbi Judith Edelman-Green  גרין-והרבה יהודית אדלמן ברטוב -הרבה אריאלה גרץ זניק,חזנית שולה ר  :התפילת מנח  

7:10–18:35 

Giving: Us & 
Our Earth: 
Social Justice 
 
 
Shmita - It’s more 
than when to grow 
Vegetables 
 
 

 
In Depth Study 

 
Sigalit Ur 

Lost  Opportunities 
Converts: 
Rabbinate vs. 
Masorti attitudes  

 
Dinah: the 
Shechem Massacre 
vs. the story of 
Ruth 

 
300,000  Israelis are 
currently deterred  
from “joining us” 
 

Naomi Graetz 
 

 המשכיות

Continuity 
 

וזווית  הטעמים לימוד 
 חדשה על מגילת אסתר

 
Learn the Trope and 
look at the Megilat 
Esther in a New  Way  
 
Workshop       סדנה  

 

 
Debbie Jacobson &  
Rabbi Sara Brandes  

 עצמנוחידוש 

Renewing 
Ourselves as we 
renew an Ancient 
Ritual 
Mikveh   Workshop 

 סדנת מקוה
Writing             “קבנות” 
Drawing          "מנדלות" 

Private Immersions 
 טבילה אישית

 

Rabbi Haviva 
Ner-David  & 

Linda Berger, Artist 

¿Tiempo propio? 
 

¿Acaso las mujeres están 
exentas de preceptos 
positivos que deben 
cumplirse dentro de un 
horario determinado? ¿Qué 
ocurre con el encendido de 
velas? ¿los rabinos 
pensaban en nosotras? 

 
Rabina Diana Villa 

Дайте нам музыку 
 
Моя "идише мамэ": забота 
о семье и преемственность 
еврейской традиции  
 
 Кантор Шула  
Резник        
 

 זמן לעצמינו
 דור הסנדוויץ'

 
כיצד לתרום לעם 

למשפחה,לקריירה, 

 ולהשאיר זמן לעצמי?
 
 

יהדות המזמינה שווי 
 משקל בחיים

 

 
 

הרבה יהודית 
 גרן-אדלמן

 המשכיות:
ליך האם הדור הבא בתה

פרידה מהרוח היהודית 
 ומהטקס היהודי?

 
האם הבריחה מטקסים יהודיים 

כגון ברית מילה וחתונה, היא מרד 
 נגד שליטת הרבנות?

 או שמא אמירה אחרת?

כיצד טקסים חדשים בעלי  
משמעות חדשה ישמרו את מהות 

 היהדות?

 
 הרבה אריאלה גרץ ברטוב

Библейские героини  
в семейной жизни 
 
 
Татьяна Цадкина 

 

18:45–20:05 

Continuity: is the 
“Next Gen” pulling away 
from Essence and Ritual? 
 
Are our “youth” abandoning 
traditional Jewish ceremonies 
(Marriage & Brit Milah)? Does this 
reflect anger re rabbinic control? 
Are there other reasons? 
What can we do as Masorti 
parents and  educators? 
 

Rabbi Ariella Graetz-Bar Tuv 

Giving Time to 
Ourselves 
 
The Sandwich Generation. 
How to fill Family  & Career 
needs and have time left for 
me 
 
Judaism as a Niche for Life 
Balance 

 

 
Rabbi Judith Edelman- 
Green 

Give Us Music: 
My Yidishe Mama 
 
Songs: Women’s 
Concern for  their 
Families and the 
Continuity of the Jewish 
Tradition 
 

 
 
 
Cantor Shula Resnick 

"La próxima generación" - 
¿acaso se está alejando de 
la esencia y el ritual? 

 
 Ceremonias tradicionales 
(brit milá y casamiento) que 
producen rechazo (quizás 
por el control rabínico) y la 
opción de nuevas 
ceremonias. 
 
 

Tamara Schagas 
 

Агнон "Во цвете лет", 
"Теила" 

самоотдача или 
саморазрушение? 

 
лла Кучеренко 

 

 המשכיות
 ישן וחדש
 

 הטעמים לימוד  ת
וזווית חדשה על 

 מגילת אסתר

 
 
 
 
 
 
 

 רבה שרה ברנדס ו 
  מייסלס-דבי יכובסן

לתת: 
עצמינו 

נו: תאדמלו
 צדק חברתי

 

 
 זה  שמיטה:

יותר מ"מתי 

אסור או מותר 
 לגדל ירקות"

 
 
 

 סגלית אור

 זמן לנשים
 )עצמנו( ?

 
 

האם נשים 

פטורות ממצוות 
עשה שהזמן 

גרמן? ומה לנבי 

 הדלקת נרות?
 האם הרבנים
 חשבו עלינו?

 הלכה וטקסט
 

הרבה דיאנה 
 וילה

 

Библейские героини в 
семейной жизни 

 
 

Татьяна Цадкина 

 

20:15–20:35 LIGHT SUPPER —  ארוחת ערב קלה 

20:35–20:45 Closing with Music  Cantor Shula Resnick, Rabbi Ariella Graetz Bar Tuv and  Rabbi Judith Edelman-Green   גרין-והרבה יהודית אדלמן  , ברטוב-, הרב אריאלה גרץ זנית שולה רזניקח סיום מוזיקלי:   

                                            
Please fill in and  return form.                Porfavor completar este formulario.                        Запишитесь на курс и отправте обратно                                        למלא פרטים ולשלוח נא   

Name, email and Tel:     שם, דואל,טל Kehilah  ,קהילה 

Choose topics by lecturer  
 לפי מרצה נא לבחור שיעורים

17:15 – 18:35 18:45-20:05   

 
Please fill in personal details & preferences and send to:       e-mail: wleague@masorti.org.il    יש למלא פרטים אישיים וסדר עדיפויות ולשלוח  ל                                    

Masorti – Women’s League,   POB 7559, Jerusalem 91074    or fax 02-6246869 או פקס                       77099ירושלים    9557ליגת הנשים ליהדות מסורתית   ת.ד. 

Conceived and organized by the Women’s League for Masorti Judaism   ליגת הנשים ליהדות מסורתית מתה ובאירגונה שלביוז  

co-sponsored by The Schechter Institutes with the help of the Masorti Movement     עם מכון שכטר למדעי היהדות והתנועה המסורתיתבשת"פ  

 )שמיטה( ,והדור הבא חידוש: עצמנו, האדמה

Replenish: Ourselves, the Earth (Shmita)  

and the “Next Generation”  

Wednesday, 25 February 2015    תשע"הו' אדר', דיום ,  
70:00-50:95 

 

Kibbutz Hanaton   קיבוץ חנתון  
 

Traer una lata de conservas        Принесите с собой банку консервов      
  Please bring a Can of Food                           וריםנא להביא פחית שימ        

                                           

Group transportation available.   
 יש אפשרות להסעות מאורגנות

Babysitting by request 
 ביייביסיטר לפי דרושה

Cost 60  ₪(New Olim 35 NIS)      :₪55 (לעולים חדשים ₪   00עלות(  
With Welcomed Donation, NIS 80-100+  תרומות תתקבלנה בברכה 

 

  Coordinator: Diane  02-6720266 רכזת: דיאן 

 

mailto:wleague@masorti.org.il

