17th Nat'l Masorti Women's Study Day- Jerusalem  לנשים מסורתיות בירושלים17-יום לימוד ארצי ה
Women Shaping Jerusalem: Education, Arts, Music & Social Change

 ושינוי חברתי,  אומנות, חינוך:נשים מעצבות את ירושלים

“Women’s Wisdom Has Built Its Home in Jerusalem”-Prof. Alice Shalvi

 אליס שלוי."חוכמת נשים בנתה בית בירושלים" – פרופ

Schechter Institute, 4 Avraham Grannot St, Jerusalem  ירושלים,4  רח' אברהם גרנות, מכון שכטרFriday June 17, 2016 8:30-14:55 יום ו' יא' סיון תשע"ו
Registration: coffee and cake
Shacharit: Cantor Shula Resnick & Edelman-Green

 קבלת פנים וכיבוד קל-8:30
גרין- החזנית שולה רזניק והרבה יהודית אדלמן, תפילת שחרית-9:10
Rabbi Judith

Introduction Prof. Alice Shalvi in Hebrew with translations to English, Русский & Español
English / עברית

English

Women’s Torah Study:
from the Mishnah to Alice’s
“Pelech” paradigm &
beyond
Rabbi David Golinkin, &
personal vignettes from
Prof. Alice Shalvi

Naomi Graetz
Researcher & Author re
women’s issues shapes
“Jerusalem”
Text study
Jerusalem the ”Widow”

Chagall's Biblical Images of
Women.
Your personal spirituality
can flow from art.
Heaven, earth, Jerusalem
Text and art study
Rabbi Judith EdelmanGreen

Русский

Ruth Kestenbaum Ben-Dov painter,
shapes Jewish & Muslim images of
Jerusalem
to question & dream about
identity, faith & conflict
from a woman’s perspective
Dr. Shula Laderman talks with Ruth
while guiding us thru her
Schechter exhibit

 הקדמה פרופ' אליס שלוי-9:45
עברית

Español

Музыка женщин, творивших
Rabina Villa,
Иерусалим:Ш. Дамари,
investigadora y activista
“My Jerusalem”
Н.Шемер, наши бабушки. en la causa de liberación  מעצבת תמונות, דוב ציירת-" ירושלים של זהב " האם אישה רות קסטנבאום בן
Journey through the
יהודיות ומוסלמיות של ירושלים על מנת לשאול
בזהב שווה יותר? מקורות
Кантор Шула Резник
de agunot: el caso del
pathways of the
 האמונה והסכסוך מנקודת,ולחלום על הזהות
:חיפוש
profesor que
Женский
голос
книги
"Песнь
Talmud
.מבטה של אישה
 נשים ירושלים, זהב
"desapareció" para
Песней".
На
основе
Talmud for beginners
שיחה בין ד"ר שולה לדרמן והאמנית רות תוך
" פלמ"ח-"תנ"ך
evitar divorciar a su
исследования
Rabbi Liron Levy
ביקור בתערוכה שלה בשכטר
הרבה אריאלה גרץ ברטוב
mujer y Vivian Ansalem
р. Б.Сигала
en la película "Guet"
Оля Вайнштейн

Женские образы Иерусалима
Naomi Graetz
Women’s Lives in Medieval
“Jerusalem of Gold” Is a
Researcher & Author у Амоса Оза и Меира Шалева
Rabbi Shira Israel shapes
Алла Кучеренко
Fustat, the “new” Jerusalem
Woman in Gold Worth
re women’s issues,
“Jerusalem”” by bringing
based on Cairo Geniza
More? Search Sources:
shapes “Jerusalem”
the power of spirituality
Женский голос книги "Песнь
Documents
Gold, Women Jerusalem
within reach of all of us.
Песней". На основе
Prof. Renee Levine
“Tanach to Palmach”
Text study
Meditation, Zohar, Talmud
исследования
Melammed
Rabbi Ariela Graetz Bar Tuv
Jerusalem,as the
р. Б.Сигала
”Widow”
Оля Вайнштейн
Dr. Susan Weiss Shapes Jerusalem
using her expertise in the
Orthodox world to expose
injustice against women in the
name of religion
Does the Israeli Rabbinate Own
Women’s Bodies?

בעברית עם תרגום לאנגלית לרוסית ולספרדית

Singing about Jerusalem Mother, Daughter, Wife and
Widow: Biblical texts, piyyutim,
traditional and modern songs
Music Workshop
Musicologist Batya Fonda

Бат-Шева - первая царица
Иерусалима.
Марина Шунра Карпов

Женские образы
Иерусалима у Амоса Оза
и Меира Шалева
Алла Кучеренко

Las mujeres y la lucha
 מנהלת,שירה בן ששון פורסטברג
por los lugares
מכון על משמר הכנסת והרב דיאנה
קולן של נשים שעיצבו
sagrados: "Ezrat Israel"
 חוקרת ופעילה למען שחרור,וילה
שירים: את ירושלים
(la zona igualitaria) y el
סרבנות גט בראי- .עגונות
.מאז ומעכשיו
Kotel. Política, Tradición
סיפורו של המרצה.:ההלכה
סדנת מוזיקה
y Halajá.
"ש"נעלם" כדי למנוע מתן "גט
חזנית שולה רזניק
Rabina Sandra
לאישתו וסיפורה של וויאן אמסלם
Kochman
"בסרט "גט

La imagen femenina
de Jerusalén en la
Música

David Arias

הרבה שירה ישראל
מעצבת את ירושלים
על ידי שימוש בכוחה
של הרוחניות כמקור
.של כל אחת מאתנו
 זוהר ותלמוד,מדיטציה

:""ירושלים שלי
מסע דרך נתיבי
התלמוד
חוויה למתחילות
הרבה לירון לוי

" הקרנת הסרט "גט:12:40
לימוד תורה על ידי
:נשים
 סיפורה האמיתי,מועמד לאוסקר
.מן המשנה ועד הדגם של אמה של רונית אלקבץ ז"ל
"של אליס ב"פלך
.ארוחת צהריים במקום
והלאה
 הרב דיאנה ושירה::מעבירות
הרב דוד גולינקין עם
"Get " (Hebrew with
סיפורים אישיים מאת
English subtitles)
פרופ' אליס שלוי
Lunch & Film

10:0011:10
מושב
ראשון

11:2012:40
מושב
שני

12:5014:10
מושב
שלישי

Light lunch and Finale  ארוחת צהרים קלה וסיכום-14:20
Please fill in personal details & preferences and :יש למלא פרטים אישיים וסדר עדיפויות ולשלוח ל
www.masorti.org.il/limudnashim  או בsend to: wleague@masorti.org.il fax:02-624-6869 91074  ירושלים7559 .ד. סיום ליגת הנשים ליהדות מסורתית ת-14:50
Name and Address שם וכתובת ׀

 צייני לפי מרצה-בחרי הרצאות
Choose Lectures - noted by lecturer
-10:00

email דוא"ל ׀

11:20

Tel home, mobile טל בית ונייד ׀

-12:50

Kehilla קהילה ׀

Minimum NIS 60 new olim 35  לעולים חדשים₪60 :דמי השתתפות מינימלים
With Donation=NIS 80-100+ תרומות יתקבלו בברכה
paragraph 46 סעיף קבלה

Masorti – Women’s League, POB 7559, Jerusalem 91074
Coordinator: Diane 02-6720266  דיאן:רכזת
Sponsored by Women’s League for Masorti Judaism, The Schechter
Institute for Jewish Studies, with the help of the Masorti Movement,
מיצירתה ובארגונה של ליגת הנשים ליהדות מסורתית
 התנועה המסורתית,בשיתוף פעולה עם מכון שכטר ללימודי היהדות

