
(English follows)  נושא: תזכורת: זמן להירשם לימי לימוד נשים אזורים

שלום לכולן שהשתתפו בימי לימוד בעבר

אני מקווה ששלומכן טוב בזמן המאתגר הזה. 

השנה ההרצאות יתקיימו בזום, בין השעות 19:00-21:55, בתאריכים: 

אזור המרכז 9 בפברואר 

אזור הדרום  23 בפברואר 

אזור הצפון    2 במרץ 

הנושא הוא: מרות המואבייה לרות ביידר – גינסבורג:  

נשים פורצות  דרך שנותנות לנו השראה בזמנים של אי-ודאות 
במטרה להמשיך במסורת ההצלחה כבכל שנה, חשוב שתבחרו את השיעורים שאתן מעוניינות להשתתף בהם, עפ"י אזור

המגורים. בנוסף, מאחר והכל יהיה בזום, אתן מוזמנות להירשם גם לימי לימוד באזורים האחרים. שימו לב כי ביום הלימוד של אזור
המרכז יתקיימו שיעורים בחמש שפות, ובכלל זה בצרפתית. אם אתן מכירות נשים דוברות צרפתית, אנו פנו אלי לקבלת תוכנייה

בצרפתית. 

תודה שחלקת איתנו את הפרויקט הזהן, ותודה לתמי גוטליב על עריכת התוכנייה הצבעונית והיפה. 

כל טוב, 

דיאן 

 להרשמה ולתוכנית: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17leFQqb4SOz2rE_GKxgMxhJGLffJVA_LXXM07mBSgDw/edit? 
 usp=sharing

(ניתן להירשם לשלושת ימי הלימוד האזורי או לחלק מהם) 

 
  

There are three study days. The first one on Feb.9th in the evening via zoom will include classes in
 French and Spanish
You can see all three programs with all the five languages, (attached  or online) by scrolling  down to the  flyer below  and
click on the 2nd maroon box just below the 2nd picture -it says:  "click here for more information and registration." 

 Theme: Ruth to Ruth (RBG): Trailblazers to Inspire us at Home & in the World in Uncertain Times
The dates are:

 Central, February 9
 South February 23
 North, March2
All study days will take place at 7 p.m.-9:55 p.m. on Tuesday evenings.
The study days are free. We suggest a donation of 50-120 sh. via the website to cover costs but not
required for participation. 

 Please choose your classes and register in one region, submit and then choose classes also at all three
study days-(tabs on bottom left) this way you won't miss those classes which happened to be at the same
time!  
Stay healthy,
Diane 0527408506-feel free to call for further infomation or help with the website

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17leFQqb4SOz2rE_GKxgMxhJGLffJVA_LXXM07mBSgDw/edit?usp=sharing

