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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
BarTuv

Preserving Jewish 
Identity:

Body Wisdom in Exodus 
and today
Text Study, 

Yoga & Meditation
workshop

Rabbi Sara Brandes

“Getting Unstuck”
Create a Dynamic 
Kabbalat Shabbat 

For Our family & our 
kehillah

Shira Taylor Gura, 
Author

Женщины 
прекращают войну 

между мужчинами - в 
литературе и в жизни

Aлла КучеренкO

Crisis - Tiempo-
Oportunidad.

La narrativa como 
Herramient

Rabina Tamara 
Schagas

:  לא נפסיק לשיר

משבר כהזדמנות

עיברית וידיש סדנה

חזנית שולה רזניק

משפחתי  קונפליקט 

כמקור לצמיחה

חברותא

שני רמות

מתחחלים

ומתקדמים 

הרבה לירון לוי

ההזדמנויות  , המשברים

והמנהיגות של גולדה  

מאיר

עיון והוקרה בדוגמה  

קדומה וכמעט נשכחת  

אישה במנהיגות 

ישראלית

הרב איימי לוין

17:10-

18:35

מושב  

ראשון

18:45-

20:05

מושב  

שני

English English  עברית/ Русский Español 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 

Text study

Naomi  Graetz

Women Facing Crisis 
as an Opportunity 
for change in our

Own Lives
Texts &

Interactive workshop

Rabbi Judith 
Edelman-Green
Susie Dvoskin

Opportunities: 
Family Conflicts

A Chance to 
experience Talmud 

Study
Partner:Hevruta

on your level
Beginner & 

Intermediate

Rabbi Liron Levy

"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

שמירת זהות  

חוכמת  : היהודית

הגוף בשמות  
לימוד וסדנת  …והיום

יוגה ומדטציה

בבראשיתמנשים

–ל ניו אייגי ( ך"תנ)
יוגה  סומדיטציה 

סדנה

הרבה שרה ברנדס

"Getting Unstuck"
יצירת קבלת שבת  

עבור דינמית 

ומשפחתינו וקהילתנ

,  טיילור גורהשירה 
סופרת

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

יש אפשרות להסעות מאורגנות 

Group transportation available
Minimum| ₪ 60: מינימלייםדמי השתתפות  60 NIS

NIS35New Olim|₪ 35עולות חדשות 
With Donation NIS 80-100+   ומעלה ₪ 80-100בברכה תרומות יתקבלו|

Choose classes by Feb. 5th 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 02-6720266או להתקשר לדיאן בטלפון www.masorti.org.il/WSDregionבקישור5.2.17עד נא לבחור הרצאות לפי מרצה 

– 20:15קלהארוחת ערב  20:45 Light Supper
 Closing with Music-Cantor Shula Resnick, Rabbi Ariella Graetz-Bar & Rabbi Judith Edelman-Greenגרין -אלדמןברטוב הרבה יהודית -גרץהרבה אריאלה , רזניקסיום מוזיקלי עם החזנית שולה 

המרכזאזור -מסורתיות לנשים 17-ההלימוד יום 

כפר סבא, הוד והדר, 20:45-16:00, 21.2.17' יום ג

להזדמנותמשבר משנות נשים 

Central Region Masorti 17th Study Day
Tuesday, Feb. 21, 2017, 16:00-20:45, Hod V’Hadar, Kfar Saba
Woman Change Crisis into Opportunity

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

–00 :16קבלת פנים וכיבוד קל  16:30Registration — coffee and cake
Tefilatגרין   -יהודית אדלמן והרבה ברטוב -גרץהרבה אריאלה , שולה רזניקהחזנית : מנחהתפילת  Mincha - Cantor Shula Resnik, Rabbi Ariella -Graetz BarTuv & Rabbi Judith Edelman- Green

http://www.masorti.org.il/WSDregion
mailto:wleague@masorti.org.il,Fax
http://www.masorti.org.il/WSDregion
mailto:wleague@masorti.org.il

