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 לנשים מסורתיות בירושלים 61-יום הלימוד הארצי ה
 

 "פרקי אמהות" נשים מחפשות אחרי הרמוניה
 אמלי דקינסון –" "אני שוכנת בתוך האפשרויות

 
 5162ביוני  61, ט"ו סיון תשע"ה יום שישי,

 
 

 עברית –צוות 
Staff Biographies in English, Español, Русский will follow)) 

 
, נשיא במכון שכטר למדעי היהדות, נחשב לפוסק המוביל בתנועה המסורתית קיןנדוד גולי פרופ' הרב

  שאלות ותשובות בעולם. בין ספריו: מעמד האשה בהלכה: 
 

מוכרת בזכות עבודתה החלוצית למען זכויות נשים וחינוך בנות. יסדה את שדולת  פרופ' אליס שלוי
כהנה כנשיאה ויו"ר ועד הנשים  בישראל נהלה את בי"ס פלך, בי"ס ניסויי דתי בירושלים . פרופ' שלוי 

יו"ר הקהילה המסורתית ציון המנהל של מכון שכטר והיום היא חברה בועד המנהל. פרופ' שלוי היא 
                                                 מנהלת עמית של יום לימודי נשים.ו

 
לימודיו עם עלייתו  , אמריטוס למדרש באוניברסיטה העברית בה גם סיים אתפרופ' אביגדור שנאן

. הוא כתב 2012.  פרופ' שנאן לימד במחלקה לספרות עברית ופרש לגמלאות ב 1949ארצה מפרג ב
ספרים כולל "פרקי אבות : פרוש ישראלי חדש" ומגילת השואה בהוצאת מכון שכטר וכנסת הרבנים,  10

במכון שכטר למעלה אשר נקראת בקהילות ברחבי הארץ והעולם.  פרופ' שנאן שימש כמרצה למדרש 
שנים וכן כיועץ אקדמי בקרן אביחי. פרופ' שנאן מרצה ומלמד קהלים רחבים ומגוונים בכל רחבי  10מ

 הארץ.
 

בירושלים. את התזה שלה כתבה  -HUCב 2009: הוסמכה לרבנות בשנת גרין-הרבה יהודית אדלמן
נוער עם צרכים מיוחדים. יהודית קיבלה תואר שני על בסיס טקסטים ומקורות לתמיכה בהורים של בני 

, ולאחר מכן יסדה את התכנית המסורתית "בר/בת מצווה לילד המיוחד", תכנית 1994משכטר בשנת 
, 2003שנים. היא זכתה בפרס ליבהבר לסובלנות ולפלורליזם דתי בשנת  10אותה היא ניהלה במשך 

 . היא חברה מייסדת של ימי העיון.HUCמאת  2008ובפרס הוקרה בתרומה לחברה הישראלית בשנת 
כיום העבודה הרבנית של יהודית היא כמלווה רוחנית מוסמכת בביה"ח תל השומר ובבית פרוטיאה עם 

 קשישים.  היא נוסעת לימים הנוראים למומבאי שם היא רבה לקהילה "בני ישראל" , יהודים הודיים.
 

נות הוראה באוניברסיטת בן גוריון. מתגוררת בישראל ש 35פרשה לאחרונה לגמלאות לאחר  נעמי גרץ
    יהם. כתבה ספרים רבים ובינ1974, ובעומר מאז 1967מאז 

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 Wifebeating (Jason Aronson, 1998).  
נ"ך בבית דפנה ובקהילת מגן אברהם בעומר בהתנדבות ומשתתפת ימים אלו היא מלמדת קורסים בתב

 ומרצה בכנסים בארץ ובחו"ל.
 

בוגרת תואר ראשון במדעי המדינה ובפילוסופיה כללית באוניברסיטה  אריאלה גרץ ברטוב הרבה
העברית. בוגרת תואר שני ביהדות עם התמחות בחינוך חברתי במכון שכטר. אריאלה למדה בתוכנית 

ת לרבנות בהיברו יוניון קולג' בירושלים. בזמן הלימודים בקולג' עבדה אריאלה כרכזת קהילת הישראלי
כרבה של קהילת אמת ושלום בנהריה וכן כמלווה רוחנית בקרן תל"י.  משמשת"כל הנשמה". אריאלה 

 ומלמדת יהדות במסגרות שונות.
 

שבת ל"כוהנת הגדולה" של מזון מזון ובריאות ונח היא הדמות המובילה בארץ בנושאי פיליס גלזר
מחברת ספרי בישול "חגיגה צמחונית", "המטבח של פיליס""פשוט בריא","בישול /אפיה  הבריא בארץ.

בריא בקלי קלות" ו"ללא גלוטן ללא סוכר",היא גם כותבת במגזין הלייפסטייל "מנטה" ומעבירה הרצאות 
ולקבוצות  חברות כמו "שטראוס"וסדנאות בישול לעובדים, ל LIFESTYLE MODIFICATIONעל 

 פרטיות. 
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שמשה ילידת ארגנטינה, הוסמכה לרבנות ע"י בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר.  הרב דיאנה וילה

 לחקר האישה בהלכה במכון שכטר עד שהמרכז הפסיק את פעילותו רכזאחת החוקרות הבכירות במכ
ם לבעיית העגונות בימינו" ו"שאל את . היא אחת המחברות של "זעקת דלות, פתרונות הלכתיי2009 -ב

רבות עונות לשאלות הלכתיות מודרניות", באנגלית, הכולל מבחר שאלות ותשובות, שיצא לאור  –הרב 
 "זעקת דלות" )פסקי דין אלטרנטיביים לתיקים של עגונות תוסדרהעל  עבד. הצוות גם 2010 –ב 

שפות(  5-רים לאשה בהלכה )יצא לאור ב"ללמוד וללמד" שעסקה בנושאים הקשו(, בעברית ובאנגלית
, שם מופיעות גם www.schechter.eduוכתבה תשובות לטור "שאל את הרב" באתר של מכון שכטר 

היא רכזת תכנית משל"י בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר )תואר שני  המרכז . הרב וילה  כל חוברות
הלכה, תלמוד ומרצה בבתלמוד והלכה ממכון שכטר עם לימודי בית מדרש( שם היא גם  במסלול ראשי

היא מייצגת את מכון שכטר בעיקר )קואליציה בינלאומית לזכויות העגונות(. היא בצוות ימי הלימוד 
 שנים. 13 כברלנשים מסורתיות מראשיתם, 

 
היהודית ברוסיה כמדריכה ורכזת אולה עבדה בסוכנות  2000לפני עלייתה ארצה ב ווינשטין אולה 

מחלקת העליה בעירה. בארץ היא שימשה כמנהלת תחום הסטודנטים והקהילות של התנועה 
המסורתית בישראל, כמו כן אולה ריכזה את הקהילות המסורתיות במוסקבה וסנט פטרבורג מטעם 

זה מספר  מכון עתים. מסורתי עולמי, הייתה סמנכ''ל קרן יורי שטרן וריכזה מחלקת דוברי הרוסית של
שנים אולה מלמדת במגוון פרויקטים, בדרך כלל נושאים הקשורים בתחומי החינוך היהודי ויהדות, דת 

אולה סיימה את התואר הראשון בבלשנות אנגלית באוניברסיטת בר אילן וכעת נמצאת  ועוד. ומדינה
 שלים.לקראת סיומם של לימודי הרבנות ותואר שני ביהדות במכון שכטר בירו

 
 עו"ד ד"ר סוזן ווייס: מנכ"לית ומייסדת מרכז צדק לנשים

שנה. ראשית כעורכת דין פרטית,  20סוזן פועלת למציאת פתרונות לבעיות נשים בדין היהודי מעל 
, וכעת כמייסדת וכמנהלת של מרכז 1997-2004לאחר מכן כמייסדת ומנהלת "יד לאישה" בין השנים 

חה ושכללה כלי משפטי השימוש בתביעות נזיקין נגד סרבני גט, פית סוזן היתה חלוצת צדק לנשים.
 סכסים המשפיעים בישראל של עיתון "הארץ".-, נמנתה על רשימת עשרת האנגלו2011בחדשני זה, ו

אילן( ופרסמה מאמרים, -היא עורכת של כתב העת "הדין והדיין" )בהוצאת ביה"ס למשפטים של אוני' בר
 Marriage and Divorce in theה בנושאי נשים בדין היהודי וגירושין. ספרהניירות עמדה וטורי דע

War Jewish State: Israel's Civilהורוביץ יצא לאור -, אותה כתבה יחד עם העיתונאית נטי גרוס
מתוך הכרה והוקרה על עבודתה החיונית זכתה סוזן   בהוצאה לאור של אוני' ברנדייס. 2012בדצמבר 

במספר פרסים. סוזן מאמינה שיש לשלב בין תפיסות של דמוקרטיה וצדק מערביים לבין היהדות והחוק 
 במדינת ישראל.

 
שנים. היא בעלת תואר שני  14נולדה בבואנוס איירס )ארגנטינה( בעלתה ארצה לפני  וינסטובאסתר 

במדעי התקשורת הבין אישית, ופסיכולוגית חברתית והשלימה בישראל לימודי תעודה באימון 
ה באימון בהפרעת קשב וריכוז והיום משתתפת בצוות של מרפאת תהתמח אישי)קאוצ'ינג( בטכניון.

בבית חולים זיו בצפת ובניצן הורים ומלווה משפחות וסטודנטים בתהליך אבחון וטיפול של קשב וריכוז 
וחוקרת את השפעת התזונה והספורט בהרמוניה ובדיבור  22ההפרעה. מתאמנת לטריאתלון נשים ה

 הפנימי של האישה בעידן הרזון והחוסר סיפוק המתמיד.
 

  28מדיטציה,דמיון מודרך ורוחניות, מעל ל נולדה בפרס. היא מורה מוסמכת ל הרב שירה ישראל
טק , -שנה ,תכננה מחשבים וניהלה מספר חברות היי 20שנים.לאחר שהתגוררה בקליפותיה במשך 

הנה כרב ומנהיגה רוחנית יהיא כ הוסמכה לרבנות ע"י מכון שכטר. 2000ובשנת  היא עלתה לארץ
ירה בליגת נשים מסורתיות ,מאז שהוקמה היא גם מרצה בכ  בקהילת שלווה בצפת במשך שנתיים וחצי.

היא בעלת . רוחניות וסוחפת אחריה את תלמידיההרב שירה "צללה" לתוך עולם ה .שנה 13-לפני כ
תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים מטכניון חיפה, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת סנטה 

 American“  הדות אמריקה בלוס אנג'לסמאוניברסיטת י  שני בלימודי יהדות  קלרה קליפורניה ,תואר
Jewish University” .הדות מי ,נוספת מרב זלמן שכטר שלומי רב שירה קיבלה סמיכה פרטיתה
עוסקת בייעוץ והדרכה רוחנית, הוראה וכתיבה מיסטית על רוחניות  עטמ היא מתחדשת באמריקה.

 .ואינטימיות
 

של הקהילה המסורתית בנאות שושנים, חולון. משמשת כרבה של בית הילדים מייסדת , הרבה לירון לוי
"נווה חנה" בקרית גת, מייצגת את התנועה המסורתית בקואליציית עיק"ר למען נשים עגונות ומסורבות 
גט. לירון מוסמכת לרבנות ע"י בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר, בעלת תואר שני במדעי היהדות ממכון 

ת בתלמוד ומקרא, בעלת תעודת הוראה ותואר ראשון בתקשורת ויחסים בין לאומיים שכטר עם התמחו
מהאוניברסיטה העברית. בשנתיים האחרונות לירון מובילה ומתאמת את גיוס המועמדים לתוכנית 

 .משל"י במכון שכטר
 

http://www.schechter.edu/
http://www.amazon.com/Marriage-Divorce-Jewish-State-Brandeis/dp/1611683645/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1359901092&sr=1-4&keywords=susan+weiss
http://www.amazon.com/Marriage-Divorce-Jewish-State-Brandeis/dp/1611683645/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1359901092&sr=1-4&keywords=susan+weiss
http://www.amazon.com/Marriage-Divorce-Jewish-State-Brandeis/dp/1611683645/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1359901092&sr=1-4&keywords=susan+weiss
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. היא הוסמכה 2005: נולדה בפרגוואי )דרום אמריקה( ועלתה לארץ בנובמבר רה קוכמןהרב סנד
, היא 2000לרבנות על ידי בית המדרש לרבנים באמריקה לטינית ע"ש "הרב מרשל ת. מאיר" בשנת 

בעלת תואר ראשון ב"ארגון וניהול מוסדות ללא מטרות רווח" מאוניברסיטת "בר אילן" בארגנטינה וכרגע 
ומדת לתואר שני ב"לימודי האישה והיהדות" במכון שכטר למדעי היהדות. היא האישה הראשונה היא ל

-ששימשה רב בברזיל, בקהילת "א.ר.י." בריו דה ז'נירו. סנדרה היא הרכזת של "הקהילה המסורתית
משפחתית בבית הכרם" בירושלים וגם מלמדת קורסי גיור בספרדית במסגרת התנועה המסורתית 

היא רכזת תחום הנישואין והגיור  2008"המכון המשותף ללימודי היהדות". החל מאוקטובר ובמסגרת 
 של התנועה המסורתית.

 
של מורה לעברית מהאוניברסיטה היהודית במוסקבה והאוניברסיטה  תעודהבעלת  אלה קוצ'רנקו

ם למדה ספרות עברית באוניברסיטה העברית וערכה את מהדורת הכתביבמוסקבה.  הפדגוגית
  .הנבחרים של ש"י עגנון ברוסית לבתי ספר יהודיים

שנתית של לימודי משנה וגמרא לנשים בבית מורשה בירושלים ולמדה שנה -אלה סיימה תכנית תלת
במרכז רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית. העבירה קורס הרצאות בסיפורת עברית בת ימינו ובית מדרש 

מלמדת בימי  2004ם ופעילה בתנועה אקולוגית. החל משנת יצירתי באגדה. כעת עובדת במוזיאון יד וש
 לימוד לנשים מסורתיות. 

 
-. היא בוגרת בית1995שולמית רזניק עלתה לישראל מלטביה בשנת  ניתהחזהחזנית שולה רזניק 

אביב, -( ותכנית "שיאים" למרקידים )אוניברסיטת תל2004הספר לחזנים "מעלות" )מרילנד, ארה"ב 
ניסיון רב הן בתחום אמנויות הבמה והן בתחום של עבודה קהילתית יהודית בישראל,  . לשולמית2008

מנהיג (, 1992-1995יקוד "אילת" )ריגה, בבריה"מ לשעבר ובארה"ב. היא שימשה כמנהלת להקת הר
ב "שירת השרון" ( ומנהלת תכנית הקירו2003-2005חברים" )מרילנד, ארה"ב -הרוחני של קהילת "בית

 (2005-2008יבתה ,)רעננה וסב
 
 
English 
 
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 
 
Prof. Avigdor Shinan is Prof. Emeritus of Midrash, Hebrew University, where he 
himself graduated after his Aliyah from Prague in 1949. Prof. Shinan taught in the 
Department of Hebrew Literature from which he retired in 2012. He has written 10 
books including his very popular “Pirkei Avot: a new Israeli Commentary” and Megilat 
Hashoah, published by the Schechter Institute and the Rabinical Assembly, read widely 
all over the world. He  taught Midrash at the Schechter Institute for more than 10 years 
and serves as academic advisor for Beit Avi Chai Foundation. Prof. Shinan is 
committed to reaching the wider public and is a frequent lecturer all over Israel and 
abroad. 
 
Rabbi Judith Edelman-Green was ordained in 2009 at HUC, Jerusalem. Her 
Rabbinical thesis is a study text to 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 & 
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 for 
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 was also honored by Women’s 



4 

 

League for Conservative Judaism. 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. Judith is a certified Chaplain and works 
at Tel HaShomer hospital and at Beth Protea with the elderly. She serves as Rabbi in 
Mumbai for the High Holidays every year with the "Bnei Israel" community. 
 
Phyllis Glazer is branded as the "high priestess of healthy cooking in Israel". She 
writes a regular column in Menta, the leading Israeli Lifestyle magazine, has published 
 8 cookbooks, and written food and feature articles for the L.A. Times, The Jerusalem 
Post, Yediot Aharonot, the Associated Press and many other publications. She 
teaches, lectures and holds cooking classes in Israel and abroad. 
 

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 edition Gorgias Press, 2003), and Silence is Deadly: 
Judaism Confronts Wifebeating (Jason Aronson, 1998). She is now teaching bible as a 
volunteer in Beit Dafna and Congregation Magen Avraham in Omer. She regularly 
gives papers on biblical characters at the SBL Conferences in Europe and is an 
occasional contributor to the People and the Book Section of the Jerusalem Report. 

 

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. During her studies at HUC she worked as 
the Program Director of Kehillat Kol Haneshama. Three years ago, Ariella and her 
family joined a group of people who decided to address the Zionist ideal of reviving 
Kibbutz Hanaton in the Lower Galilee.  Ariella has just finished her job as Community 
Director of the Kibbutz now serves as a freelance rabbi in Congregation Emet 
Veshalom in Nahariya and as a "Spiritual Advisor" for schools in schools throughout 
the northern part of Israel under the auspices of  Keren Tali. She teaches Judaism in 
other frameworks as well. 

 

Rabbi Shira Israel was born in Iran. She has been a Master Teacher of meditation, 
visualization, and spirituality for the past 28 years. After living in California for  20 
years, and managing hi-tech companies; she moved to Israel and was ordained by 
Machon  Schechter, in year 2000. She served as Rabbi and Spiritual leader at Kehilat 
Shalva in Tzfat for 2.5 years. She has been a senior lecturer with the Women League 
from its conception, 13 years ago. Rabbi Shira holds a BSc in Electrical Engineering 
from the Technion University, Haifa, an MBA from Santa Clara University, California, a 
Master of Hebrew Letters from the “American Jewish University” in L.A., CA and an 
additional private ordination from Rabbi Zalman Schacher Shlomi of “Aleph and Jewish 
Renewal”  in Colorado, Philadelphia. She is currently engaged in Spiritual counseling, 
teaching and  Jewish mystical writing on Spirituality and Intimacy. 

 
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 
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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). 
. 
 
Esther Vainstub was born in Buenos Aires (Argentina) and immigrated to Israel 14 
years ago. She holds an M.A. in interpersonal communication, and social psychology. 
In Israel, Ester completed a Diploma in Coaching at the Technion. She has  specialized 
in ADHD's training and today attends the team's ADHD clinic at Ziv hospital and Nitzan. 
Here she accompanies  parents, families and students in the process of diagnosis and 
treatment of the disorder. Ester trained for the  22th women triathlon and studies the 
impact of nutrition and sports in the harmony and inner speech of the woman in the age 
of thinness and constant dissatisfaction. 
 
 
Rabbi Diana Villa, born in Argentina, is a graduate of the Schechter Rabbinical 
Seminary. She was one of two major researchers at the Center for Women in Jewish 
Law until 2009. She is the co-author of “Za’akat Dalot - Halakhic Solutions for the 
Agunot of Our Time” (in Hebrew) and "Ask the Rabbi – Women Rabbis Respond to 
Modern Halakhic Questions" (in English), published in 2010. The Center published two 
series of booklets: "Jewish Law Watch" (alternative rulings to agunot cases tried in 
rabbinic courts, in Hebrew and English) and “To Learn and to Teach”, dealing with 
issues related to women in Jewish law, in 5 languages. Rabbi Villa is the Mishlei (a 
program combining an M.A. from the Schechter Institute with a major in Talmud and 
Jewish law with Beit Midrash Studies) coordinator, lectures in Talmud and Jewish Law 
at The Schechter Rabbinical School and represents Schechter at ICAR, The 
International Coalition for Agunah Rights. Rabbi Villa has been a member of the 
Women’s Study staff for 13 years.  
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Olya  Weinstein immigrated to Israel in 2000. Prior to her immigration to Israel, Olya 
worked at the Jewish Agency in Russia as youth coordinator and local Jewish 
community coordinator. In Israel Olya worked as Student department director and 
Congregational coordinator at the Conservative movement, worked as deputy director 
of Yuri Shtern Foundation and headed Russian-Speaking department at ITIM. Olya 
teaches Judaism in various educational frameworks in Israel both in Hebrew and in 
Russian. Olya holds her B.A. in English linguistics from Bar Ilan University and 
currently she is graduating from Schechter Institute of Jewish Studies and is about to 
receive her  smicha and M.A. 
 
Dr. Susan Weiss  is an attorney and Ph.D. anthropologist. A noted lecturer and author, 
Susan has been actively working to find solutions for the problems of Jewish women 
and divorce for over 20 years, first as a private attorney, then as the founder and 
director of Yad L'Isha from 1997-2004. She is currently the founder and Executive 
Director of the Center for Women’s Justice (CWJ), where she initiated the innovative 
legal practice of suing recalcitrant Jewish husbands for civil, tort damages if they refuse 
to deliver a Jewish divorce (a get) to their wives. This tactic has been noted as “game-
changing” by leading attorneys as well as the prestigious Ha’aretz news daily.  Susan 
is an editor of “The Law and its Decisor,” a journal published by Bar Ilan University Law 
School, and she has co-authored the book, “Marriage and Divorce in the Jewish State: 
Israel's Civil War.”  In recognition of her work, Susan has been honored with a number 
of awards including the Jewel Bellush Israeli Feminist Award (2013), Israel Bar 
Association Women in Law Award (2009), and La’Isha magazine’s “Alternative Torch-
Bearer” Award (2007). 
 
 
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 заканчивает вторую степень по специальности Иудаизм 
(Талмуд, Галаха и Мидраш) в Институте им. Шехтера в Иерусалиме, а также 
вскоре должна получить консервативную раввинскую смиху. 
До репатриации в Израиль и после нее Олю всегда интересовали аспекты 
еврейского формального и неформального образования, она работала в 
Еврейском Агенстве в России, была директором студенческого отдела и отдела 
общин в Консервативном Движении в Израиле, координировала консервативные 
общины в России от имени Масорти Олами, являлась Замдиректора Фонда 
имени Юрия Штерна и координатором русскоязычного отдела в ИТИМ. 

http://www.cwj.org.il/en
http://www.cwj.org.il/en/news/susan-weiss-introduces-cwj-litigation-approach-bar-association-conference
http://www.amazon.com/Marriage-Divorce-Jewish-State-Brandeis/dp/1611683645
http://www.amazon.com/Marriage-Divorce-Jewish-State-Brandeis/dp/1611683645
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Оля преподает уже несколько лет в Проекте Кешер, как правило темы, связанные 
с еврейским образованием (статус женщины в иудаизме, государство и религия в 
Израиле, течения в иудаизме, устная Тора, Шаббат и мн. др), а также является 
преподавателем на семинарах для женщин в институте им. Шехтера. 
 
 
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.  
 
Rabina Diana Villa, oriunda de Argentina, recibió su ordenación rabínica en el 
Seminario Rabínico Schechter. Fue una de las dos investigadoras del Centro de 
Investigación sobre la Mujer en la Ley Judía durante diez años, Es la coautora de 
"Zaakat Dalot – Soluciones Halájicas para las Agunot de Nuestros Días" (hebreo, 
2006) y "Pregúntale al Rabino – Rabinas Responden a Preguntas Halájicas Modernas" 
(inglés, 2010). El Centro publicó dos series de cuadernillos: "Jewish Law Watch" 
(sentencias alternativas en casos de agunot juzgados en tribunales rabínicos, en 
hebreo e inglés) y "Aprender y Enseñar", sobre distintos temas relacionados con la 
mujer en la ley judía, publicado en cinco idiomas. La Rabina Villa coordina Mishlei (un 
programa que combina un M.A. en Ciencias Judaicas con orientación en Talmud y Ley 
Judía y estudios de Beit Midrash), enseña Talmud y Ley Judía en el Seminario Rabínio 
Schechter y representa a Schechter en I.C.A.R. (la coalición internacional por los 
derechos de las agunot). La Rabina Villa ha sido miembro del equipo de los Días de 
Estudio para Mujeres Masortí desde su incepción, hace trece años.  
 
Esther Vainstub nació en Buenos Aires (Argentina) e hizo alia hace 14 años. Vive en 
Karmiel, es casada y tiene dos hijos. 
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Psicóloga Social y completó estudios 
de dos años y medio de Coaching en el Tejnion. Se especializó en TDAH (problemas 
de atención y concentración) y es parte hoy del equipo multidiciplinario del Hospital Ziv 
de Tzfat en el tema. También es parte del equipo en NItzan Padres y orienta y entrena 
a padres y estudiantes con el problema. 
Esther está entrenado para el 22vo Triatlon Femenino e investiga la influencia de la 
alimentacion y el ejercicio en las mujeres, en el dialogo interior y la autoestima en el 
siglo de la delgadez y la falta de satisfacción eternas.  
 
 


