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If the Rabbis Had Been
Women: 

Literary Texts by Jewish Women 
Appropriate Rabbinic Voices:

Writers to be discussed: 

Grace Paley, Alicia Ostriker and Merle 

Feld
.Dr. Shana Rosenblatt Mauer

Renewing yourself in 

ordinary & difficult times.

You get renewed each day by 

act of creation.

“Maaseh Breshit”

How? Come and see
Meditation and Text

Zohar, Talmud
Tanach,,Midrash
Rabbi Shira Israel

This is MY family: 
Diversity & Gender issues 

from
ancient to modern era.

Text &
Masorti Responsa

Rabbi Nathalie Lastreger

Глазами 
еврейской 

женщины: песни 
из поколения в 

поколение

Ведёт Шуламит 
Резник

.

"No se debe vivir con una 
serpiente en el mismo 
canasto" (Ketubot 77a)

¿Qué opina la halajá sobre 
la violencia contra 

las mujeres?

Rabina Diana Villa

קהלת ותקופת 

וגיל השלישי

א" כֹל  ל  ; ּדֹור הֵֹלְך וְדֹור בָּ

ל ֵחֶפץ  ן וְֵעת ְלכָּ זְמָּ

יִם מָּ שָּ ת ה  ח  "ת 

נעמי גרץ

-סיפור אהבה ארץ"

מבוססים  עליו " ישראלי

המונודרמה והסרט  
(2016)הישראלי 

"ומניה"

פנינה גרי

שרה . דר

סטרסברג דיין

הזמנה לדור הצעיר לחיפוש  

.אחר משמעות בחיים

חויות  , רוחניות ולימוד

רפרוף על בודהיזם  ), קהילה

.(ומה יש לו להציע לנו

בואו נלמד ונחשוב ביחד על  

.דרכים

הרבה אריאלה גרץ ברטוב
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Kohelet
and Elderhood

“One Generation 
goes,

Another Comes: A 
Season is set for 

Everything”

Naomi Graetz

Inviting our younger 
generation to look for 

meaning in life.
Spirituality and  Study 

Community experience
(includes a brief intro  to 
Buddhism …insight to its 

attractions)
Lets learn how to do it.

Rabbi Ariella Graetz Bartuv

Through the Eyes of 
Jewish Women: 

Songs from 
Generation to 

Generation

Music Workshop

Cantor Shula Resnick

Seeking a Personal 
Interface With Liturgy 

(Siddur):

The Parameters of 

Tradition and 

Creativity Within the 
Amidah?

Rabbi Amy Levin 

Должен ли 

мир 

прислушиватьс

я к молодым 

девушкам? 

Девы-

пророчицы от 

Средневековь

я до 2020

Aлла
Кучеренкo

Una historia de amor israelí" sobre 
el cual se basan el monodrama y la 
película israelí del mismo nombre.

(2016)

Encuentro entre mujeres creadoras: 
"Manya: una leyenda en vida", la 

última obra de 
Pnina Gary

Dr. Sara Srassberg Dayan

מחדש כל יום תמיד 

מעשה ברשאית 

מחדש עצמך במשך 

הזמנים הרגיל  

הזמנים הקשה

מדיטציה וטקטס

תלמוד,זוהר

ך "תנ

מידרש

הרבה שירה ישראל

:  שליהמשפחה 

השונות במבנה  
המשפחתי

,ימינועדך "מהתנ

ההלכההאם 

המסורתית  

?מכילה כיום את הכל

ר'נטלי לסטרגהרבה 

והאלימות נגד נשים  

:נמשכת

אין אדם דר עם נחש  "
" בכפיפה

('א' ז עמ"כתובות ע)

מה אומרת ההלכה על  

?אלימות נגד נשים

הרב דיאנה וילה

איזור מרכז–לנשים מסורתיות 20-יום הלימוד ה

כפר סבא, הוד והדר, 20:45-16:00, 11.2.20', יום ג
רוחניות, מוסיקה , ספרות,מקורות: על עצמנו  ואחרם: גישותאנחנו הנשים חוקרות 

Central Region Masorti 20th Study Day
Tuesday, February 11, 2020      16:00-20:45, Hod V’ Hadar, Kfar Saba
We Women Explore Attitudes re Ourselves & Others: Text, Literature, Music, Spirituality

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

Choose classes by clicking on link www.masorti.org.il/WSDregion Diane 02-6720266, email wleague@masorti.org.il, Fax 02-6246869

wleague@masorti.org.ilאו לשלוח מייל 02-6720266או להתקשר לדיאן בטלפון  www.masorti.org.il/WSDregionנא לבחור הרצאות לפי מרצה בקישור 

Minimum 70 NIS| ₪ 70דמי השתתפות מינימליים 
NIS35New Olim|₪ 35עולות חדשות 

With Donation 80-120+ NIS  ומעלה ₪  120-80תרומות יתקבלו בברכה|

Traer lata de conservas para el banco de alimentos.

Принесите с собой банку консервов

"Can of Food” for Food Bank donation
לבנק האוכלנא להביא אוכל משומר

16:00 Registration, coffee and cake
16:30 Tefillat Mincha - Cantor Shula Resnik, Rabbi Ariella Graetz Bartuv
17:05  Intro Rabbi Ellen Wolnitz-Fields, WL Exec. Director
17:20 -18:35 1st Session, 18:45 -20:00 2nd Session
20:10 -20:45 Light Supper and Finale

קבלת פנים וכיבוד קל16:00

והרבה אריאלה גרץ ברטוב, תפילת מנחה עם החזנית שולה רזניק16:30

כלית ליגת נשים בנלאומי"מנ, הרבה אלן בולניץ פילדס 17:05

מושב שני-00;18:45-20, מושב ראשון18:35–17:20

ארוחת ערב קלה וסיכום-20:10-20:45

http://www.masorti.org.il/WSDregion
about:blank
http://www.masorti.org.il/WSDregion
mailto:wleague@masorti.org.il

