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 Staff Biographies in English, Español, Русский will follow)( 
  

 עברית – צוות
 

 : מעמד האשה בהלכה: בין ספריו. נחשב לפוסק המוביל בתנועה המסורתית בעולם,  למדעי היהדותנשיא במכון שכטר, קיןנהרב דוד גולי
                                                                                                                                                    שאלות ותשובות

    
 1975היא יסדה את שדולת הנשים  בישראל ובין השנים .  מוכרת בזכות עבודתה החלוצית למען זכויות נשים וחינוך בנותאליס שלוי' פרופ

ר ועד המנהל של מכון שכטר והיום היא חברה בועד "שלוי כהנה כנשיאה ויו' פרופ. יי דתי בירושלים ס ניסו"בי, ס פלך" נהלה את בי90 -

  . שלוי היא מנהלת עמית של יום לימודי נשים' פרופ. המנהל

  
היא בעלת תואר דוקטור .  מלמדת בתוכנית במחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב ובמסגרות אחרותטלי ברנרר "ד

תחום ההתמחות שלה הוא תולדות הילדּות בימי הביניים ובראשית העת . סטוריה של עם ישראל מהאוניברסיטה העברית בירושליםבהי
טלי חברה בשורה של אירגונים חברתיים ומשמשת חברת . ובזמנה הפנוי היא אוהבת לשחות ולסרוג, היא מתגוררת בירושלים. החדשה

  .תועד מנהל באירגונים להתחדשות יהודי
  

את התזה שלה כתבה על בסיס טקסטים ומקורות .  בירושלים-HUC ב2009הוסמכה לרבנות בשנת : גרין-הרבה יהודית אדלמן
, הרבנות שלה כוללת בניית קהילה עבור מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים בכפר סבא. לתמיכה בהורים של בני נוער עם צרכים מיוחדים

בילוי וחיים רוחניים עבור כאלה שלרוב , עבודה משמעותית,  על מנת לספק בית חם לחייםww.rimonvillage.com" קהילת רימון"בשם 
, "בת מצווה לילד המיוחד/בר"ולאחר מכן יסדה את התכנית המסורתית , 1994יהודית קיבלה תואר שני משכטר בשנת . מודרים לשוליים

ובפרס הוקרה בתרומה , 2003סובלנות ולפלורליזם דתי בשנת היא זכתה בפרס ליבהבר ל.  שנים10תכנית אותה היא ניהלה במשך 
 היא חברה מייסדת של ימי. HUC מאת 2008לחברה הישראלית בשנת 

טאקר    מייסדת תכנית מקהילים ורב שני לצד הרב גורדון , לשעבר רב קהילת מגן אברהם בעומר שבנגב   אפלבום-הרבה תמר אלעד
בוגרת החוג . עמותת מנוחה נכונה ירושלים ועוד, התנועה המסורתית, ת הרבנים ישראלחברת הועד הפועל של כנס. בניו יורק

כותבת . י מכון שכטר בירושלים"למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ובעלת תואר שני במדעי היהדות ומוסמכת לרבנות ע
      ומפרסמת הגות ושירה עברית בנות זמננו

    

ידי בית -הוסמכה כרבה השנה על. תלמוד והלכה ומחשבת ישראל: ביהדות ממכון שכטר בתחומים בעלת תואר שני , חגית דותןהרבה 
".  בית מדרש למנהיגות יהודית-תהודה"בוגרת . בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה בהיסטוריה של עם ישראל. ש שכטר"המדרש לרבנים ע

 . בעלת רקע בחינוך בכלל וחינוך יהודי בפרט
   

הציג " אונאת דברים" והמחזה שלה 2012פורסם בהוצאת אבן חושן בדצמבר " בת של רב"הרומן שלה . רת ומרצהסופ, אביגיל גרץ
מלמדת באוניברסיטת בן גוריון על .  פירסמה טור שבועי העוסק בפרשת השבוע ובבודהיזם2009-2011בין . 2006בפסטיבל עכו 

בעלת תואר שני במסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת . נשים בבני ברקוכתיבת מחזאות ל, החברה הישראלית בראי הקולנוע הישראלי
  .אביב-גוריון ותואר ראשון בכתיבה לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-בן

  

בוגרת תואר שני ביהדות עם .  תואר ראשון במדעי המדינה ובפילוסופיה כללית באוניברסיטה העבריתבוגרת אריאלה גרץ ברטוב  הרבה
' בזמן הלימודים בקולג. בירושלים'  אריאלה למדה בתוכנית הישראלית לרבנות בהיברו יוניון קולג.נוך חברתי במכון שכטרהתמחות בחי

שהחליטו להיענות לאתגר , לפני כשלוש שנים הצטרפו אריאלה ומשפחתה לקבוצת אנשים". כל הנשמה"עבדה אריאלה כרכזת קהילת 
  ליברלית , היום הם שותפים לבניית קהילה יהודית. אשר עמד בפני פירוק, נתון שבגליל התחתון יהודי ולהחיות מחדש את קיבוץ ח-ציוני 

  ואריאלה היא מנהלת הקהילה של הקיבוץ, ופלורליסטית המכילה את כל הזרמים

  

. 1974ר מאז ובעומ, 1967מתגוררת בישראל מאז .  שנות הוראה באוניברסיטת בן גוריון35 פרשה לאחרונה לגמלאות לאחר נעמי גרץ
    כתבה ספרים רבים ובינם 

Unlocking the Garden: A Feminist Jewish Look at the Bible, Midrash and God   (Piscataway NJ: Gorgias Press, 
2005), The Rabbi’s Wife Plays at Murder (Beersheva: Shiluv Press, 2004),     S/He Created Them: Feminist 
Retellings of Biblical Stories (Professional Press, 1993; second edition Gorgias Press, 2003) Silence is Deadly: 

Judaism Confronts Wife beating (Jason Aronson, 1998).  
  .בהתנדבות) באנגלית ובעברית(בימים אלו היא מלמדת פרשת השבוע    
 
שם עבדה בתחומי חינוך בלתי פורמלי בקהילה היהודית וניהלה מחלקת עליה בסוכנות ,  מרוסיה שנה13 עלתה לפני אולה ויינשטיין 

ש "לאחר עלייתה סיימה תואר ראשון בבלשנות אנגלית באוניברסיטת בר אילן וכיום מסיימת שנה רביעית בבית המדרש לרבנים ע.היהודית
ל קרן "הייתה סמנכ, ם ובמחלקת פיתוח קהילות"ועה המסורתית במרואולה עבדה בתנ .הלכה ומדרש, שכטר ותואר שני ביהדות בתלמוד

  .יורי שטרן וכיום מנהלת תחום יעוץ ומידע במכון עתים
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היתה אחת החוקרות הבכירות במכון לחקר  היא. ש שכטר"י בית המדרש לרבנים ע"הוסמכה לרבנות ע,  ילידת ארגנטינההרב דיאנה וילה

שאל את הרב "ו" פתרונות הלכתיים לבעיית העגונות בימינו, זעקת דלות"היא אחת המחברות של . םעשר שניהאישה בהלכה במכון שכטר 

שעסקה " ללמוד וללמד" על סדרת עבדהצוות גם . הכולל מבחר שאלות ותשובות, באנגלית, " רבות עונות לשאלות הלכתיות מודרניות–

באתר של מכון שכטר " שאל את הרב"ובות לטור וכתבה תש)  שפות5-יצא לאור ב(בנושאים הקשורים לאשה בהלכה 

www.schechter.edu ,שם היא , ש שכטר"הלכה בבית המדרש לרבנים עתלמוד והרב וילה מרצה ב. המרכז  שם מופיעות גם כל חוברות

קואליציה בינלאומית (מייצגת את מכון שכטר בעיקר ת מדרש והמשלבת תואר שני בתלמוד והלכה ולימודי בי, י"גם רכזת תכנית משל

  . שנים13לפני , היא בצוות ימי הלימוד לנשים מסורתיות מראשיתם. .שם היא חברה פעילה וחברת וועדת ההיגוי, )לזכויות העגונות

  

- אוניברסיטת בר\מכון ואן ליר, טרמכון שכ: הכולל, הינה בעלת רקע נרחב ממרכזי השכלה גבוהה רבים, משוררת עברית, אסתר ירושלם

" פלמחים"הספר היסודי -היא המנהלת בבית. והמקורות של העם היהודי, לימודיה כוללים ספרות עברית. וארבעה שנים במכון הרטמן, אילן

  ).'היברו יוניון קולג(שמואל -ספר של אורט ובבית-פלמחים ולימדה גם בבתי, בקיבוצה
  

 לאחר שהתגוררה.  השנים האחרונות18הייתה מעורבת בלימוד מדיטציה יהודית ורוחניות במשך , ןילידת אירא, הרב שירה ישראל
היא צללה לתוך . ש שכטר"י בית המדרש לרבנים ע" הוסמכה לרבנות ע2000ובשנת , עלתה לישראל,  שנה20בקליפורניה במשך 

כעת עוסקת בהדרכה . בקהילת שלווה בצפת שנתיים ומנהיגה רוחנית  כהנה כרב. סוחפת אחריה את תלמידיה, עולם הרוחניות
  .ואירגון המרכז לרוחניות יהודית לנשים, כתיבה, הוראה, רוחנית

  
משמשת כרבה של בית הילדים . חולון,  מייסדת ומכהנת כרבה של הקהילה המסורתית בנאות שושנים-רָּבה לירון לוי  הרבה לירון לוי

י בית "לירון מוסמכת לרבנות ע. ר למען נשים עגונות ומסורבות גט"ה המסורתית בקואליציית עיקמייצגת את התנוע, בקרית גת" נווה חנה"
בעלת תעודת הוראה ותואר , בעלת תואר שני במדעי היהדות ממכון שכטר עם התמחות בתלמוד ומקרא, ש שכטר"המדרש לרבנים ע

האחרונות לירון מובילה ומתאמת את גיוס המועמדים לתוכנית בשנתיים . ראשון בתקשורת ויחסים בין לאומיים מהאוניברסיטה העברית
  .י במכון שכטר"משל

 
היא הוסמכה לרבנות על ידי בית המדרש לרבנים . 2005ועלתה לארץ בנובמבר ) דרום אמריקה(נולדה בפרגוואי : הרב סנדרה קוכמן
" ארגון וניהול מוסדות ללא מטרות רווח"היא בעלת תואר ראשון ב, 2000בשנת " מאיר. הרב מרשל ת"ש "באמריקה לטינית ע

היא האישה . במכון שכטר למדעי היהדות" לימודי האישה והיהדות"בארגנטינה וכרגע היא לומדת לתואר שני ב" בר אילן"מאוניברסיטת 
" בבית הכרםמשפחתית -הקהילה המסורתית"סנדרה היא הרכזת של . נירו'בריו דה ז." י.ר.א"בקהילת , הראשונה ששימשה רב בברזיל

החל מאוקטובר ". המכון המשותף ללימודי היהדות"בירושלים וגם מלמדת קורסי גיור בספרדית במסגרת התנועה המסורתית ובמסגרת 
 . היא רכזת תחום הנישואין והגיור של התנועה המסורתית2008

 
 ם לימודי פילוסופיה ותיאטרון באוניברסיטה גדלה בארגנטינה וסיימה ש, ילידת אורוגוואי )מחשבת ישראל(  דיין-ר שרה שטרסברג"ד

  קיבלת תואר דוקטור לפילוסופיה של1988-וב,  עלתה ארצה1975-ב. פרסמה שם שלושה ספרי מחזות. הלאומית של בואנוס איירס
 . ירושליםלימדה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן גוריון ועכשיו מלמדת מחשבת ישראל במכון שכטר ב. האוניברסיטה העברית

 בהוצאה " אומה ואנושות, יחיד: " פרסמה את ספרה1995-שניים בעברית וב, שני ספרי מחזות בספרדית, פרסמה בארץ חמישה ספרים
  .הקיבוץ המאוחד

                                                                                                                                                                           
למדה ספרות .  במוסקבה בעלת דיפלומה של מורה לעברית מהאוניברסיטה היהודית במוסקבה והאוניברסיטה הפדגוגיתרנקו'אלה קוצ

   .םי עגנון ברוסית לבתי ספר יהודיי"עברית באוניברסיטה העברית וערכה את מהדורת הכתבים הנבחרים של ש
. שנתית של לימודי משנה וגמרא לנשים בבית מורשה בירושלים ולמדה שנה במרכז רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית-אלה סיימה תכנית תלת

החל . כעת עובדת במוזיאון יד ושם ופעילה בתנועה אקולוגית. העבירה קורס הרצאות בסיפורת עברית בת ימינו ובית מדרש יצירתי באגדה
 .  בימי לימוד לנשים מסורתיות מלמדת2004משנת 

 
ב "ארה, מרילנד" (מעלות"הספר לחזנים -היא בוגרת בית. 1995החזן שולמית רזניק עלתה לישראל מלטביה בשנת החזנית שולה רזניק 

בודה לשולמית ניסיון רב הן בתחום אמנויות הבמה והן בתחום של ע. 2008, אביב-אוניברסיטת תל(למרקידים " שיאים"ותכנית ) 2004
  המנהיג הרוחני , )1992-1995, ריגה" (אילת"היא שימשה כמנהלת להקת הריקוד . ב"מ לשעבר ובארה"בבריה, קהילתית יהודית בישראל

 2005-2008, רעננה וסביבתה " (שירת השרון"ומנהלת תכנית הקירוב ) 2003-2005ב "ארה, מרילנד" (חברים-בית"של קהילת 
 

היא חזרה לאחרונה . 'בניו יורק ולימדה במשך עשר שנים בקמפוס הירושלמי של הקולג' יברו יוניון קולגבוגרת ההחזנית מיכל שיף מטר 
מיכל הינה מבצעת משולהבת של מוסיקה יהודית ואהבתה נתונה להכללתם של אחרים בכל . ב"ארה,  שנים באריזונה4ממשרת חזנות של 
  .  היבטי הצליל היהודי
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English Bio’s                                                                                          
 

Rabbi David Golinkin is President of the Schechter Institute for Jewish Studies. He is considered the 

 foremost  Halachic scholar in the Masorti/Conservative Movement worldwide. His books include The  

Status of Women in Jewish Law. 

 

Prof. Alice Shalvi is known for her groundbreaking work in women’s rights and education for girls. She is the 

founder of the Israel Women’s Network, a former principal of Pelech High school. Prof. Shalvi is Past Pres. & Chair 

of the Exec. Board of The Schechter Institute of Jewish Studies, of which she currently serves as a member.  Prof. 

Shalvi is the Mentor of The Masorti Women’s Study Day and is the 2007 Recipient of the Israel Prize for her 

contribution to Israeli Society. 

Dr, Tali Berner lives in Jerusalem and teaches at the program for childhood and adolescence studies at Tel Aviv 
University. She holds a PhD in Jewish history from the Hebrew University of Jerusalem,  specializes in Childhood 
Studies and Early Modern Ashkenazic culture, and her favorite texts are Ashkenazic custom books. She loves 
swimming and crocheting, and serves as a board member of various organizations 

 
Rabbi Judith Edelman-Green was ordained in 2009 at HUC in Jerusalem. Her Rabbinical thesis is a study texts to 

support parents young adults with special needs. Her Rabbanut involves building a  community for adults with 
special needs in Kfar Sava, called "Rimon Community," to provide a home for life, work with meaning, recreation 
and a spiritual life for those who are often excluded.  Judith received support parents of young adults with special 
needs. Her Rabbanut involves building a  community for adults with special needs in Kfar Sava, called "Rimon 
Community," to provide a home for life, work with meaning, recreation and a spiritual life for those who are often 
excluded.  Judith received her Masters degree from Schechter in 1994, and then founded the Masorti Program,  
"Bar/Bat Mitzvah fro the Special Child" which she directed for 10 years. She received the Liebhaber Award for 
Religious Tolerance and Pluralism in 2003, and an award to Distinction in Contribution to Israel Society in 2008 
from HUC. She is the author of a novel "Immigrant Lessons." She is a founding member of the Women's Study 
Days, and has led prayers (also in sign language) and study since their inception. see www.rimonvillage.com. 

   
Rabbi Tamar Elad-Appelbaum is a former Rabbi of Congregation Magen Avraham Omer in the Negev, founder of 
the Makhillim program and former assistant-Rabbi alongside Rabbi Gordon Tucker in Temple Israel Center White 
Plains New York. She was a Board member of RA Israel, Masorti Movement, Menucha Nechona Jerusalem and 
more.  Undergraduate of the Department of Jewish  Philosophy in the Hebrew University of Jerusalem. Graduate of 
Rabbinic studies and Masters Degree at the Schechter Institute in Jerusalem, she writes and publishes 
Contemporary Jewish Israeli thought and poetry.  
 
Rabbi Hagit Dotan has an M.A. in Talmud, Law and Jewish Thought from the Schechter Institute. This year she 
also was ordained as Rabbi from the Rabbinical School of The Schechter Institute. She earned her B.A. in Education 
with a focus in Israeli History.  She is also a graduate of The Jewish Leadership Institute and has a broad 
background in education in general, specifically in Jewish Education.   
 
Rabbi Ariella Graetz Bar Tuv has a B.A. in political science and philosophy from the Hebrew University and an M.A 
in Judaism from Machon Shechter. She was ordained at Hebrew Union College. About 3 years ago, Ariella and her 
family joined a group of people who decided to answer to the call of the Zionist-Jewish challenge to revive Kibbutz 
Hanaton in the Lower Galilee, which was on the brink of falling apart. Today they are partners in building a Jewish-
Liberal-pluralistic kehilla which includes all of the religious streams. Ariella is the Community Director of Kibbutz 
Hanaton. 

Avigail Graetz is a writer and teacher. Her novel, Bat shel rav (A Rabbi's Daughter) has just been published by Even 
Hoshen Press. Her play, Ona'at Devarim (Verbal Wrongs) was featured at the Acco Festival in 2006. From 2009-
2011 she wrote a column and parshat hashavua for the internet edition of Ma'ariv. She has been teaching "Israeli 
Society through Film" at the Overseas Program at Ben Gurion University and "Creative Playwriting" for haredi 
women in B'nai Brak. She has an M.F.A. in Creative Writing (BGU with honors) and a B.A. in Film, Television and 
Scriptwriting (TAU with honors).  
 

Naomi Graetz has recently retired after teaching for 35 years at Ben Gurion University. She has been living in Israel 
since 1967 and in Omer, since 1974. She is the author of Unlocking the Garden: A Feminist Jewish Look at the 
Bible, Midrash and God (Piscataway NJ: Gorgias Press, 2005), The Rabbi’s Wife Plays at Murder (Beersheva: 
Shiluv Press, 2004), S/He Created Them: Feminist Retellings of Biblical Stories (Professional Press, 1993; second 
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edition Gorgias Press, 2003), and Silence is Deadly: Judaism Confronts Wifebeating (Jason Aronson, 1998). She is 
now volunteering as a teacher of parshat ha-shavua (in English and Hebrew) in her local community. Her 
forthcoming article on "Trauma and Recovery: Abraham's Journey to the Akedah" will appear in the Spring issue of 
CCAR Journal: The Reform Jewish Quarterly. 

 
Rabbi Shira Israel was born in Iran & has been involved in the study and teaching of Jewish meditation, 
visualization & spirituality for the past 18 years. After living in California for 20 years she moved to Israel  
where she received her ordination from the Schechter Institute in 2000. She then served as Rabbi of  
Kehilat Shalva in Zfat for 2 years. She is currently engaged in spiritual counseling, teaching, writings and 
 organizing The Center of Jewish Spirituality for Women. Rabbi Israel has been studying meditation for 28 years 
and has been a Master teacher for the past 18 years. 
 

Rabbi Sandra Kochmann was born in Paraguay, making aliya to Israel in November 2005.  She was ordained at 
Masorti’s Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer, in Buenos Aires, in 2000.  She holds a BA in 
Nonprofit Organization and Administration from Universidad Hebrea-Argentina Bar Ilan, and is presently studying 
toward an MA in Women’s studies at the Schechter Institute for Jewish Studies.  Serving as a rabbi at the ARI 
Congregation in Rio de Janeiro, she was the first woman to hold a rabbinical post in Brazil.  Rabbi Sandra is the 
coordinator of the Kehilla Masortit Mishpachtit in Jerusalem’s Bet Hakerem neighborhood and also teaches giyur 
(conversion) classes for both Masorti and the government’s Joint Institute for Jewish Studies.  In October 2008 she 
was appointed Masorti’s coordinator for Weddings and Giyur. 
 
Alla Kucherenko has a B.A. in Hebrew Language and a teaching diploma from Jewish University in Moscow and 
Moscow Open Pedagogic University. She studied Hebrew Literature at the Hebrew University of Jerusalem and 
edited Agnon’s stories in Russian for the Jewish School Education. Also taught course on Hebrew Prose for 
Russian-speakers and led creative beit-midrash on aggadic texts. Now she is working in Yad Vashem Museum and 
participating in ecological movement. Alla finished the 3-year program of Mishna and Gemora studies at the Bet 
Morasha in Jerusalem. Also studied for a year in Rotenberg Center for Jewish Psychology. From 2004 teaches at 
the Women Study Days. 

Rabbi Liron Levy Is the founder and Rabbi of the Masorti Kehilah, Neot Shoshanim, in Holon at the Matnas. She is 
also the Rabbi at Neve Hana, a home and school for children who have been taken out of their homes. She is the 
representative for the Masorti Movement on ICAR, The Coalition for Right of Agunot. She has a B.A. in 
Communications and Int’l Relations from Hebrew University and was ordained as Rabbi from Beit Hamidrash at The 
Schechter Institute with as well as an M.A. in Talmud  and Bible. In last two years Rabbi Levy also  is leading and 
coordinating the recruitment of students for the project Mishle at the Schechter Institute.   
 
Cantor Shula Reznick made aliyah from Latvia in 1995. She received cantorial ordination from the Maalot Seminary 
in 2004 and graduated from the Si'im Israeli Folk Dance Instructor program in 2008. She has extensive experience in 
both the performing arts and Jewish communal work in Israel, the former USSR and the United Sates. Shulamit has 
served as Director of the Eilat Folkdance Ensemble (Riga, 1992-1995), spiritual leader of the Beit-Chaverim 
Congregation (Calvert County, Maryland, 2003-2005) and director of the Shirat Hasharon immigrant outreach 
program (Raanana and surroundings, 2005-2008). 

  
Cantor Mikhal Shiff Matter graduated from Hebrew Union College in New York and taught for ten years 

 at its Jerusalem campus. For four year Mikhal held a cantorial position in Arizona. Mikhal  is an 

impassioned performer of Jewish music and loves enabling others in all its facets. 

  
Dr. Sara Strassberg-Dayan, born in Uruguay, graduate in Philosophy and Theatre from the National University of 
Buenos Aires. In Israel from 1975, in 1988 Doctor in Jewish Thought at the Hebrew University. She taught at the 
Hebrew University and the Ben Gurion University and she teaches now at the Schechter Institute. She published 
eight books, three (plays) in Argentina and five in Israel, two (plays) in Spanish and three in Hebrew. In 1995, 
"Individual, Nation and Mankind"- The conception of Man in the Teaching of A.D.Gordon and Rabbi A.I.H.Kook 
(HaKibutz Hameujad) 

 
Rabbi Diana Villa, born in Argentina, is a graduate of the Schechter Rabbinical Seminary. She has been  

one of two major researchers at the Center for Women in Jewish Law. She is the co-author of  “Za’akat Dalot”-

Halakchic Solutions for the Agunot of Our Time” “Ask the Rabbi-Women Rabbis Respond to modern Halakhic 

Questions”. The Center published a series of booklets “To Learn and to Teach”, dealing with issues related to 
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women in Jewish law, in 5 languages. Rabbi Villa is a lecturer in Talmud and Jewish Law at The Schechter 

Rabbinical School where she also coordinates the Mishlei program (that includes an M.A program and Beit Midrash 

studies.) In addition for many years she represents Schechter at ICAR, The International Coalition for Agunah 

Rights, where she is an active member and part of the steering committee.  Rabbi Villa has been a member of the 

Women’s Study staff for 13 years.  

Olya Weinstein  made aliyah thirteen years ago from Russia where she headed the Aliyah Department of the Jewish 
Agency and also worked in Informal Education. After her aliyah, she earned a B.A.in English Linguistics  at Bar Ilan 
Universiy. She is now in her fourth year at the Rabbinical School of the Schechter Institute where she will in addition 
to her Rabbinical degree earn her M.A. in Talmud, Halacha and Midrash. Olya also worked for the Masorti Masorti 
Movement in charge of Marom and the Kehillot Department. In addition she has been Assistant Director of the Yuri 
Stern Foundation  and is currently the Director of Information Center at ITIM- Information and Advocacy in the 
Jewish life circle. 

Esther Yerushalem, a Hebrew poetess, has an extensive background from many institutes of learning including The 
Schechter Institute, The Van Leer Institute, Bar Ilan University and four years at the Hartman Institute. Her studies 
include Israeli literature, and the origins of the Jewish people. She is a principal at the Palmachim elementary school 
at her Kibbutz Palmachim and has taught in the ORT School systems and at Hebrew Union College.  
                                                                         Русский 
Алла Кучеренко окончила Еврейский Университет в Москве и Московский Открытый Педагогический 
Институт по специальности «филолог, преподаватель иврита». Изучала ивритскую литературу в Еврейском 
Университете в Иерусалиме, редактировала сборник для еврейских школ “Агнон, Новеллы”. Читала курс 
лекций по ивритской литературе и вела творческий бейт-мидраш по аггаде. Работает в музее Яд Вашем и 
занимается экологической деятельностью. Закончила трехгодичную программу по изучению Мишны и 
Талмуда для женщин в Бейт-Мораше, Иерусалим. Также обучалась в Центре Еврейской Психологии 
Мордехая Ротенберга. С 2004 года преподает на Женских учебных днях. 

 
Кантор Шуламит Резник репатриировалась в Израиль из Латвии в 1995 году. Она окончила школу для 
канторов в 2004 году (Мериленд, США) и программу "Сиим"для преподавателей танцев при Тел-Авивском 
Университете в 2008 году. У Шуламит богатый опыт в области сценического искусства а также в области 
общинной деятельности в Израиле, в бывшем СССР и в Америке. Она работала директором танцевальной 
группы "Эйлат" (Рига 1992-1995),  являлась духовным лидером общины "Дом друзей" (Мериленд США 2003-
2005), директором программы "Шират Ашарон" (Раанана, 2005-2008). Шуламит живет со своей семьей в 
Кармиэле, где работает в Институте изучения иудаизма и учавствует в дефтельности общины "Акерем". 
Оля Вайнштейн репатриировалась из России 13 лет назад. До репатриации работала в Отделе Молодежи и Студентов 
и возглавляла Отдел Репатриации Еврейского Агенства в своем городе. 

В Израиле Оля закончила Бар Иланский университет по специальности "Английская Лингвистика", и в настоящее 
время является студенткой 4-го курса раввинского Бейт Мидраша и Института имени Шехтера по специальности 
"Талмуд, Галаха и Мидраш". 

Оля работала в движении Консервативного Иудаизма директором Студенческого Отдела, а также директором Отдела 
Общин; была заместителем директора в Фонде имени Юрия Штерна, в настоящее время Оля является директором 
отдела информации в ИТИМ- Центре информации в сфере еврейского жизненного цикла.Оля замужем за Йонатаном, у 
них двое детей. 

                                                                          Español 
Rabina Sandra Kochmann: Nacida en Paraguay, hizo aliá en noviembre del 2005. Es Rabina ordenada por el 
Seminario Nacida en Paraguay, hizo aliá en noviembre del 2005. Es Rabina ordenada por el Seminario Rabínico 
Latinoamericano “Marshall T. Meyer” (2000) y Licenciada en Organización y Dirección Institucional (Universidad 
Hebrea Argentina Bar Ilán). Actualmente cursa el Master en "Estudios de la Mujer y el Judaísmo" en el Instituto 
Schechter (Jerusalem). Fue la primera Rabina en trabajar en Brasil, en la Associação Religiosa Israelita do Rio de 
Janeiro. Es Coordinadora de la Comunidad “Masortit Mishpajtit BeBeit HaKerem” (Jerusalem) y Coordinadora de 
Casamientos y Conversiones del Movimiento Conservador de Israel.  

Dra. Sara Strassberg-Dayan  Nació en Uruguay, creció en la Argentina. Licenciada en Filosofía (U.B.A.), egresada 
de la Escuela de Teatro (U.B.A). En Israel desde 1975, en 1988 recibió su Doctorado en Filosofía en la Universidad 
Hebrea. Se desempeñó y desempeña como docente en la Universidad Ben Gurion, la Universidad Hebrea y 
actualmente en el Instituto Schechter de Jerusalem. En Buenos Aires publicó tres libros de teatro y en Israel cinco 
libros, dos de teatro en castellano y tres en hebreo. El ensayo "Individuo, pueblo y humanidad" se publicó en 1995  
en la editorial Hakibutz Hameujad. 


