16-לנשים מסורתיות יום לימוד ארצי ה

Central Region Masorti 16th Study Day

 כפר סבא, הוד והדר16:00-20:25 , תשע'ו,יום ב' כט' שבט

Monday, 8, Feb.2016 16:00 to 20:45 Hod V’Hadar, Kfar Saba
Spiritual, Ethical & Safe in a World of Chaos

 מוסר ותחושת בטחון בעולם כאוטי,רוחניות

Conceived and organized by the Women’s League for Masorti Judaism co-sponsored by The Schechter Institutes with the help of the Masorti Movement
ביוזמתה ובאירגונה של ליגת הנשים ליהדות מסורתית בשת"פ עם מכון שכטר למדעי היהדות והתנועה המסורתית
Registration — coffee and cake  קבלת פנים וכיבוד קל-16-16:30
Tefilat Mincha - Cantor Shula Resnik, Rabbi Ariella Graetz-Bar Tuv & Rabbi Judith- Edelman Green ברטוב והרבה יהודית אדלמן- הרבה אריאלה גרץ, חזנית שולה רזניק:תפילת מנחה
English
What to do when
ethics and Jewish law
conflict? Can this be
resolved within
halakhic parameters?
Facing Today’s
Moral Dilemmas

Women’s Agency
A Modern Feminist
Approach
to Biblical Women
How Rebecca,
Abigail & Others
Effect Change

English/עברית
Our Portable Home
Practical, Inspiring
Ways to Approach
life: for ourselves &
our families
To Take with You
Everywhere
re our dangerous
world

Rabbi Judith
Edelman-Green

Rabbi Diana Villa

Naomi Graetz

Ordination of
Women Changes the
Rules of the Game
Study the Texts &
Learn Why and How:

Basics of Self
Defense for Women
With a bit of Torah

Music: Messages
of “Home” as a
Safe Place

Interactive
Workshop

Jewish Memories
&
Today’s Realities

Shoshana Yuval

Cantor Shula
Resnick

Comparative survey:
Modern Orthodoxy to
Reform
Rabbi Ariella
Graetz Bar-Tuv

How to Live in the
Midst of Evil in an
Ethical Way
Talmud Study
Class and text study
in hevruta
Partner on your level:
Beginner &
Intermediate

Русский

Español

Музыка: образ
"Дома" как
безопасного
места

¿Es posible ser ético en
medio del caos en
nuestro mundo?

:הסידור
יותר מלמצוא בדף
הנכון
מפת דרכים
משמעותי
סדנה

Rabbi Gustavo
Grincweig

Кантор Шула
Резник

סוזי דבוסקיו
והרבה גייל
בוסקילה

עברית
הסמכתן של
נשים לרבנות
משנה את חוקי
המשחק
נשווה ונבדוק
מה השתנה
בזרמים השונים
בארץ
ובחו"ל
הרבה אריאלה
גרץ ברטוב

-

ביטחון בה' ובטחון
,באדם
מה מלמדים אותנו
''מעמד הר סיני
' ו'מעמד רות ונעמי17:10 על עולמות שבורים18:35
מושב
.ותיקון
ראשון
הרבה חגית דותן

Rabbi Liron Levy
The Siddur: It is
More than Finding
the Right Page:
Direction &
connection:
A Meaningful
Roadmap
Susie Dvoskin &
Rabbi Gail Bouskila

Light Supper

Галахические
решения в
хаотических
ситуациях:
может ли
галаха помочь
этике?

лла Кучеренк

20-:15-20:45

Closing with Music-Cantor Shula Resnick,Rabbi Ariella Graetz Bar Tuv,Rabbi Judith Edelman- Green

Nuestro hogar portátil
Actitudes prácticas e
inspiradoras
que puedes llevarte
contigo a todos lados
(en un mundo peligroso)
Hebreo facil עברית קל
con traductora al
Español
Rabina Judith
Edelman- Green

Agency העצמה
,של נשים
בקריאת המקרא
ממבט פמיניסטי
:מודרני
,כיצד רבקה
אביגיל ונשים
נוספות גורמות
לשינוי ומגדירות
את עולמן
נעמי גרץ

איך להתגורר
בלב הרשע
לפי המקורות
חווית לימוד
תלמוד
חברותא
שני רמות
מתחחלים
ומתקדמים
הרבה לירון
לוי

מה אפשר לעשות
כשהאתיקה וההלכה
מתנגשות? האם
קיימים פתרונות
?במסגרת ההלכה
התמודדות עם
 דילמות מוסריות18:4520:05
.עכשוויות
מושב
שני
הרב דיאנה וילה

ארוחת ערב קלה
גרין- סיום מוזיקלי עם חזנית שולה רזניק הרבה אריאלה גרץ ברטוב והרבה הודית אלדמן

Choose Class by 24 Jan by clicking on link: http://www.masorti.org.il/page.php?pid=801 or call Diane: 02-6720266, email: wleague@masorti.org.il Fax 02-6246869, or Masorti-Women’s League,POB 7559, Jerusalem 91074
.
 ירושלים7559 .ד.ליגת הנשים ליהדות מסורתית ת, 02-6246869  פקסwleague@masorti.org.il,  או מייל02-6720266  או להתקשר לדיאןhttp://www.masorti.org.il/page.php?pid=801l 24/1/16 בחרי הרצאות לפי מרצה עד

Minimum NIS 60 new olim 35 דמי לעולות חדשות
₪60 :השתתפות מינימלים
With Donation=NIS 80-100+ תרומות יתקבלו בברכה

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

