 לנשים מסורתיות – איזור צפון20-יום לימוד ה
 חנתון,20:45-16:00 ,3.3.20 ,'יום ג

Northern Region Masorti 20th Study Day
Tuesday March 3, 2020, 16:00-20:45, Hanaton

 רוחניות,  מוסיקה,ספרות, מקורות: על עצמנו ואחרים:אנחנו הנשים חוקרות גישות

We Women Explore Attitudes reOurselves & Others : Texts, 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

ביוזמתה ובאירגונה של ליגת הנשים ליהדות מסורתית בשת"פ עם מדרשת שכטר והתנועה המסורתית
 קבלת פנים וכיבוד קל16:00
 הדבה אריאלה גרץ ברטוב, תפילת מנחה עם החזנית שולה רזניק16:30
מושב שני-20:00-18:45 , מושב ראשון18:35–17:20
ארוחת ערב קלה וסיכום-20:45- 20:10

16:00 Registration, coffee and cake
16:30 Tefillat Mincha - Cantor Shula Resnick, Rabbi Ariella Graetz Bar Tuv
17:20 -18:35 1st Session, 18:45 -20:00 2nd Session
20:10 -20:45 Light Supper and Finale
English

Renewing yourself in

ordinary and difficult times.
This is MY family:
Diversity & Gender issues You get renewed each day
by act of creation.
from
“Maaseh Breshit”
ancient to modern era.
How? Come and see

Text &
Masorti Responsa
Rabbi Nathalie Lastreger

Meditation and Text
Zohar, Talmud
Tanach,,Midrash

Then and Now-

Women’s Role
in Wars

Kohelet and
Elderhood
“One Generation
goes,
Another Comes:
A Season is set
for Everything”
Naomi Graetz

Русский

Renew Mind, Body & Soul
a Spiritual Experience for All
a Different MIkveh Workshop,
Text Study and Writing

Глазами еврейской
женщины: песни из
поколения в поколение.
Ведёт Шуламит Резник

Create New Ceremonies

Tanach, Midrash
And
Modern Israeli Poetry

& optional Immersion
 גוף ונשמה,התחדשות של נפש
חוויה רוחנית לכולם
, לימוד,סדנת מקווה חדשניתד
)כתיבה וטבילה (למי שרוצה
Rabbi Haviva Ner-David

Rabbi Sigalit Ur

Rabbi Shira Israel

English/ עברית

Aлла Кучеренкo

Minimum 70 NIS | ₪ 70 דמי השתתפות מינימליים
New Olim 35 NIS| ₪ 35 עולות חדשות
With Donation 80-120+ NIS |  ומעלה₪ 120-80 תרומות יתקבלו בברכה

הסידור
קהלת ותקופת
הזמנה לדור הצעיר לחיפוש
Amor y vida en
:שמונה אסרי:
:גיל השלישי
.אחר משמעות
pareja, a la luz de ;התמזגות עם סידור "ּדֹור הֹלְֵך ו ְדֹור בא
 רוחניות:הכלי
las historias de  הפרמטרים לַכ ֹל זְמן ו ְעֵ ת לְכל:התפילה
 טקסטים מדתות:שפה
Bereshit
של מסורת ויצירתיות
חֵ פֶ ץ
 חויות, טקסים רוחניים,שונות
בתפילת העמידה
"תַ חַ ת הַ שמים

.קהילתיות

Rabbi David
Arias Weill

.בואו נלמד איך לעשות זאת
נעמי גרץ

הרבה אריאלה גרץ ברטוב

הרבה איימי לוין

Марина Шунра Карпов

l

English/
עברית
Русский
English
Seeking a Personal
Through the Eyes Renew Mind, Body & Soul Если бы женщины были
Inviting our younger
generation to look for
Interface With
of Jewish Women: a Spiritual Experience for All раввинами: "женские"
a Different MIkveh Workshop,
meaning in life.
Liturgy (Siddur):
Songs from
респонсы.
Text Study & writing
Spirituality and Study
Generation to
Марина Шунра Карпова
Create New Ceremonies
Community experience
Generation
The Parameters of
& optional Immersion
(includes a brief intro to
Tradition and
Music Workshop
 גוף ונשמה,התחדשות של נפש
Buddhism …insight to its Creativity Within the
Должен ли мир
חוויה רוחנית לכולם
attractions)
Amidah?
прислушиваться к
Cantor Shula
סדנת מקווה חדשנית
Lets learn how to do it
молодым девушкам?
Resnick
 וטבילה, כתיבה,לימוד
Девы-пророчицы от
)(למי שרוצה
Rabbi Amy Levin
Rabbi Ariella Graetz
Средневековья до 2020
Bartuv
Aлла Кучеренкo
Rabbi Haviva Ner-David

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

עברית

Español

Traer lata de conservas para el banco de
alimentos.

Принесите с собой банку консервов
"Can of Food” for Food Bank donation
נא להביא אוכל משומר לבנק האוכל

עברית

Español

את מתחדשת בכל
: יום
Mujeres detrás de ."מעשה בראשית״
la escena:
במשך הזמנים
historias que sólo הרגילים והזמנים
pudieron suceder
.הקשים
debido a las
.איך? בואי וראי
mujeres
מדיטציה
 תנ"ך, טקס
 זוהר ומדרש,תלמוד
Rabina Fernanda
Tomchinsky

הרבה שירה ישראל

כאז כן עתה

נשים בשעת
:מלחמה

-

 מדרש, תנ"ךושירה ישראלית
מודרנית

:המשפחה שלי
השונות במבנה
המשפחתי
,מהתנ"ך עד ימינו
האם ההלכה
המסורתית
?מכילה כיום את הכל

הרבה סגלית אור
הרבה נטלי לסטרג'ר

www.masorti.org.il/WSDregion נא לבחור הרצאות לפי מרצה בקישור
wleague@masorti.org.il  או לשלוח מייל02-6720266 או להתקשר לדיאן בטלפון

