
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 

English             Russian Spanish Hebrew

Prof. Alice Shalvi:
A Lifetime of Changing 

Halakhic Discourse

With excepts from her Memoir:
“Never A Native”

Prof Alice Shalvi
&

a text study re Halakhah
Rabbi Nathalie Lestreger

Different Discourses:
Women

Zohar vs. Tanach, Talmud, 
Midrash

& Meditation

Rabbi Shira Israel

Inclusio: a Tool for Understanding 
Biblical Discourse;

Text study: 
David and Batsheva;

Joseph and Potiphar’s Wife; 
Achsa and the 

Concubine of Gibea

Naomi Graetz

Песни меняют
нашу жизнь.

Ведёт Шуламит Резник

Hacia un judaísmo
tolerante y pluralista

en la obra de
Yochi Brandes:

cambiando formas
de pensar

.
Dra. Sara Strassberg Dayan

מתודולוגיה לפסיקת הלכה

התייחסות לטווח הרחב של פסיקות  

בתנועה המסורתי

לימוד טקסט

שאלי את הרב על שאלות עכשוויות

הרב דיאנה וילה

ִני" ָרה, ַהֲחִריׁשּו ִממֶּ וְּיֲַעבֹר ָעַלי  ; ָאִני-וֲַאַדבְּ

(יגאיוב יג ". )ָמה

ועד  , התלמוד, ך"מפגש עם נשים מימי התנ

ששינו ומשנות את המציאות  , לימינו אנו

.  באמצעות דיבור המוביל למעשה

 Голос женщин в еврейскихאריאלה גרץ ברטובהרבה 
источниках- исключение или 

правило?
Оля Вайнштейн

Traer una lata de conservas  
Принесите с собой банку консервов

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

אזור הדרום–לנשים מסורתיות 19-יום לימוד ה

באר שבע, אשל אברהם, 20:55-16:30, 19.2.19', יום ג

עד היוםך "מהתנ: קולות נשים משנים את השיח

English Russian Spanish Hebrew

Explore methodology for 
halakhic rulings

Discuss the wide range 
in Conservative rulings

Text study
followed by

"Ask the Rabbi“
on current issues

Rabbi Diana Villa

“..Let me alone,that I may
speak,and let come on me what 

may.”)job 13.13)
“Meet” Women & Examine How 

They Changed Their Reality:
Bible, Talmud and 

2018 in Israel

Rabbi Ariella Graetz Bartuv

Women’s Songs Change the 
“Tune” of their Lives

Music workshop

Cantor Shula Resnick

Голос женщин в еврейских 
источниках- исключение или 

правило?

Оля Вайнштейн

El papel de la mujer
en el

Judaismo
Contemporaneoid

Rabbi Mijael Even David

שיח שונה על נשים

ך"זוהר מול תנ

תלמוד ומדרש

מדיטציה

הרבה שירה ישראל

לקראת יהדות סובלנית  

ופלורליסטית  

:  בספרי יוכי ברנדס

קולות נשים משנים את  

השיח

שרה סטסברג רייןר"ד

ך "בתנאינקלוזיומה זה 

ולמה זה חשוב לנו היום

דוד ובת שבע

פוטיפריוסף ואשת 

בת כלב עכסה

מול פילגש בגבעה

נעמי גרץ

Хасид, чудотворец и
Ребе - женщина?

Феномен Людмирской
Девы

Aлла Кучеренкo

South Region Masorti 19th Study Day
Tuesday February 19, 2019, 16:30-20:55, Eshel Avraham, Beersheva
Women Voices Changing the Discourse: From the Bible to Today

16:30 Registration, coffee and cake
17:00 Tefillat Mincha - Cantor Shula Resnik, Rabbi Ariella Graetz Bartuv
17:30  Intro Prof. Alice Shalvi
17:45 -18:55 1st Session, 19:05 -20:15 2nd Session
20:25 -20:55 Light Supper and Finale

קבלת פנים וכיבוד קל16:30

והרבה אריאלה גרץ ברטוב, תפילת מנחה עם החזנית שולה רזניק17:00

אליס שלוי 17:30

מושב שני-19:05-20:15, מושב ראשון18:55–17:45

ארוחת ערב קלה וסיכום-20:25-20:55

Minimum 60 NIS| ₪ 60דמי השתתפות מינימליים 
NIS35New Olim|₪ 35עולות חדשות 

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

Choose classes by clicking on link www.masorti.org.il/WSDregion or by calling 
Diane 02-6720266, email wleague@masorti.org.il, Fax 02-6246869  www.masorti.org.il/WSDregionנא לבחור הרצאות לפי מרצה בקישור 

wleague@masorti.org.ilאו לשלוח מייל 02-6720266או להתקשר לדיאן בטלפון 

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

