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 .3הכשרה מקצועית נוספת
 -2015הסמכה ל"מחנכת בהדרכת ליווי רוחני בישראל" מטעם העמותה ללווי רוחני בישראל בשיתוף
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(ארגון המלווים הרוחניים היהודים בצפון אמריקה).
 -2001הסמכה להוראה למרצי מכללות ,תל אביב ,מכון מופ"ת מכללת לוינסקי.

 .2מינויים אקדמיים ומקצועיים
החל מנובמבר  -2011מייסדת ומנהלת תכנית מרפא להכשרת מלווים רוחניים במכון שכטר למדעי
היהדות( .לימודי תעודה משולבים בתכנית המ"איי במסגרת המסלול ללמודי משפחה וקהילה).
החל ממרץ  -2013מרצה בכירה במחשבת ישראל ולימודי האשה במכון שכטר למדעי היהדות.
החל מ  -2015מרכזת וועדת מקצוע בעמותה ללווי רוחני בישראל.
אפריל  2014 -2009מרכזת וועדת מקצוע ברשת הארגונים ללווי רוחני בישראל – כותבת מסמך
עקרונות ההכשרה וקוד האתיקה למלווים הרוחניים בישראל.
מאי  -2005אוגוסט  - 2009דיקנית בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר.
 2013 -2004מרצה בתקן למחשבת ישראל ולימודי האשה במכון שכטר למדעי היהדות ,ירושלים.
 - 2004 -2003מרצה אורחת בקתדרה ע"ש הרב סאלי פריסנד להוראה ולחקר נשים ביהדות בהיברו
יוניון קולג' ,ירושלים.
 - 2012 ,2003מרצה מן החוץ בבית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית ,הוראת קורס על
"פמיניזם יהודי :השלכות חינוכיות ",בשיתוף עם מרכז לייפר ללימודי האשה.
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 -2000 -1998מרצה בתכנית להעשרת הוראת מקצועות היהדות בבתי ספר תיכונים בישראל מטעם
מכון שלום הרטמן בירושלים.
 -2000 -1995מרצה לתרבות ישראל בתקן ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב.
 -1996מרצה מן החוץ בבית הספר לתלמידי חו"ל ,האוניברסיטה העברית הר הצופים ,ירושלים.

 .6קורסים אקדמיים
החל משנת " :2011קורס יסוד בליווי רוחני -ארבעה סמסטרים בנושאים :כלים של ליווי רוחני,
יהדות ופילוסופיה רפואית של ליווי רוחני" "התבוננות בהשקפת עולם של ליווי רוחני במחשבה
היהודית המודרנית" "פנים שונות ללווי רוחני בישראל" ".עם סגולה במחשבה היהודית" ".חינוך
לערכים במחשבה היהודית המודרנית" "מבוא לפמיניזם יהודי" "גישות פמיניסטיות למדרש".
בין השנים" :2010 -1996 :פמיניזם יהודי -השלכות חינוכיות" (האוניברסיטה העברית);
"תיאולוגיה ומדרש בשירת משוררות עבריות"; "חגי ומועדי ישראל בפילוסופיה היהודית" ; "לוח
השנה העברי בראי ההגות היהודית בישראל" ; "טקסי נשים" ; "זהות יהודית בספרות של נשים
בנות 'דור המדינה'" ; "חילוניות ציונית וההלכה" ; "תורת היופי בהגות היהודית המודרנית"
"סמינר בתמיכה רוחנית ומורשת ישראל" ; "ההגות הציונית כמשאב רוחני" ; "זרמים ביהדות
המודרנית"; "מסורתיות מהי?" " -איש ,אישה ומשפחה במחשבה היהודית המודרנית" ;".מחשבה
יהודית בת זמננו" ",היחס לגוף במחשבה היהודית"; "גישות פמיניסטיות למקרא" "שירת נשים
עבריות" כמקור לתיאולוגיה נשית בת זמננו" "השירה העברית כמדרש בן זמננו".

 .7מלגות ופרסים אקדמיים
 -2003 -1998עמיתת מחקר במכון ללימודים מתקדמים במכון שלום הרטמן.
 -1999-1998פוסט -דוקטורט במכון ליהדות זמננו -המרכז לחקר הציונות ,היישוב ,וההיסטוריה של
מדינת ישראל ע"ש ברנרד צ'ריק ,האוניברסיטה העברית ,קרן עמיתי הרצל" :היבטים של רפורמה
דתית במחשבה הציונית".
 -2002-2001מלגת פוסט -דוקטורט ,מטעם קרן הזכרון לתרבות יהודית עבור מחקר על הגות
יהודית פמיניסטית.
 - 2001 -2000מלגת פוסט -דוקטורט ,מטעם מכון הדסה לחקר נשים יהודיות באוניברסיטת ברנדייס
עבור מחקר על הגות יהודית פמיניסטית.
 -2001 -2000מלגה לתרגום ופרסום עבודת הדוקטורט על א .ד .גורדון מטעם קרן קורת בסן
פרנסיסקו.
 -1998 -1997מלגה ללמודי תואר שלישי למורים במוסדות להכשרת מורים מטעם משרד החינוך.
 -1995 -1994מלגה מלאה לכתיבת עבודת הדוקטורט מטעם ארגון נשים אקדמאיות בארה"ב
(.)AAUW
 - 1995 -1993מלגה חלקית לשנתיים לכתיבת הדוקטורט מטעם קרן הזכרון לתרבות יהודית.
 -1993 -1989מלגה מלאה ללימודי הדוקטורט מטעם אוניברסיטת סטנפורד.
 -1989פרס הצטיינות בתלמוד על שם מקס גלב לתלמיד(ה) מן הכתה המסיימת את המסלול לרבנות
מטעם בית המדרש לרבנים באמריקה.
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 - 1989פרס לזכר יצחק בונדר מטעם בית המדרש לרבנים באמריקה לתלמיד(ה) מן המסלול
לרבנות עבור מאמר מצטיין בתחום החינוך היהודי.
 -1988 -1986מלגת מצטייני דיקן לתלמידי התואר השני במדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית.

 .8מעורבות בקבוצות עבודה אקדמיות.
חברת מערכת בכתב העת האקדמי.NASHIM ,
השתתפות בקבוצות דיון ומחקר במכון ון ליר בירושלים :קבוצת דיון על מחשבת ישראל (בהנחיית
פרופ' אליעזר שביד  ,)1995 -1994קבוצת דיון על זמן יהודי (בהנחיית ד"ר יותם בנזימן -2003
 ,)2004קבוצת לכתיבת הגות יהודית מקורית בישראל (בהנחיית ד"ר משה מאיר .)2009 -2008

 .9פרסומים
א .ספרים שפיטים:
חיים חדשים :דת ,אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרן דוד גורדון ,ירושלים :כרמל .2007
מאמרי ביקורת על הספר:
יובל ג'ובני" ,ביקורת הכוחנות (המגדרית ,האקולוגית והפוליטית) בארץ ישראל בראשית המאה
העשרים ",זמנים :רבעון להסטוריה ,אוניברסיטת תל אביב ,האוניברסיטה הפתוחה ומרכז זלמן
שז"ר ,גליון .101
חורף http://www.openu.ac.il/zmanim/zmanim101/bikorot_giovany.html.2008
אהוד פירר" ,האם האדמו"ר מדגניה עדיין רלוונטי ",האייל הקורא :כתב עת לענייני תרבות
ואקטואליהhttp://www.haayal.co.il/story_2884 26.9.07 ,
אברהם בלבן" ,איך איבד הצדיק הנסתר של העלייה השנייה את מעמדו המיתי" ,הארץ -ספרים,
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/895840.html 29.08.07
לאה ענבר דור" ,הפמיניסט אהרון דוד ",הקיבוץ  ,23.8.07 ,עמ' .28
ב .ספרים לא שפיטים:
חסד ואמת :מקורות ללווי רוחני מן המדרש והמחשבה העברית המודרנית .ירושלים :הוצאת מכון
שכטר למדעי היהדות.2015 ,
ג .מאמרים שפיטים אחרי קבלת דרגת הדרגה האחרונה ("מרצה בכיר) 5103 ",
" . 1צדק חברתי במחשבה הציונית" התקבל לפרסום בקובץ המאמרים חברה וכלכלה במקורות
היהודיים בעריכתם של פרופ' חנוך דגן וד"ר בני פורת ובהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.

.2
“Loving- Kindness and Truth Meet: The Weaving together of Care (Love) and the Law
within Marpeh- an Israeli CPE program.” Reflective Practice: Formation and
Supervision in Ministry , Vol. 35 (2015), pp. 154- 170.
Online version: ISSN 2325- 2855.
http://journals.sfu.ca/rpfs/index.php/rpfs/article/view/397
.3
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"Personal Parnership With God: Abraham Joshua Heschel's Pragmatic Theodicy,".
in: Ken Koltun – Fromm (ed.), Thinking Jewish Culture in America," Lanham,
Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: Lexington Books, 2014, pp. 221245.
" . 4על ביקורת שיח החמלה וערכו של דיוק :עיון בהשלכותיה הטיפוליות של הגות יהודית במאה ה-
 ",20גרונטולוגיה וגריאטריה :כתב – עת בנושאי הזיקנה -גליון מיוחד -חמלה בטיפול ,כך מא
( ,)1תשע"ד ,2014 -עמ' .50 -35
קישור לתקציר:

http://www.gerontology.org.il/%d7%a2%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%97%d7%94%d7%97%d7%9e%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95-%d7%a9%d7%9c/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f
" .5ציונות תרבותית כחלופה לרפורמה בכתבי אחד העם ",עיונים בתקומת ישראל סדרת נושא
(כרך שביעי) :מעבר להלכה :מיפוי מחדש של מסורת ,חילוניות ותרבות העידן החדש
בישראל.,מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות קריית שדה בוקר אוניברסיטת בן -גוריון בנגב,
תשע"ד ,2014 -עמ'  .140 -108קישור למאמר:
.6
"Gratitude, Israeli Spiritual Care and Contemporary Hassidic Teachers: The Theme
of Thankfulness in the Works of Rabbis Brazofsky (the Netivot Shalom), Rav Arush
and Yemima Avital,": Alternative Spirituality and Religion Review, Vol. 5, Issue,
2014,
קישור לתקציר:

http://essential.metapress.com/content/r04522v3170vng34/
ד .מאמרים שנשלחו לשיפוט מאז קבלת הדרגה האחרונה:
"בין ניכור לקירבה :עיון משווה בהגות מקס קדושין וגורדון טקר והשלכותיהם המגדריות " ,נשלח
לשיפוט לקובץ על התנועה הקונסרבטיבית בעריכת ד"ר אבינעם רוזנק בהוצאת מכון ון ליר
בירושלים.
“Liquid Love Trans Humanism and Eugenics: On Paradoxes in Post- Gender Jewish
“ Feminist Thought
ה .הרצאות אקדמיות מאז קבלת הדרגה האחרונה:

 " .אני ואתה או שמחת מצווה :פולמוסו של הרי"ד סולובייצ'יק עם מרטין בובר והשלכותיו
המעשיות בהקשרים של ליווי רוחני ,הכנס הישראלי לדת ורוחניות עכשווית ,אוניברסיטת
תל אביב 3 ,במאי .2015 ,עוּבד למאמר הגותי לקובץ לזכרו של יובל היימן הי"ד בעריכת
פרופ' שמואל גליק ,פרופ' יוסף טובי ופרופ' רינה לווין מלמד.
קישור לתקציר:
&https://humanities.tau.ac.il/religious_studies/index.php?option=com_content
view=article&id=718
"התבוננות רוחנית פנימית ושיטות רוחניות בחסידות המוקדמת ככלים לעבודת המלווה
הרוחני" .אוניברסיטת תל אביב 23 ,באפריל .2014
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קישור לתקציר:
http://humanities.tau.ac.il/religious_studies/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=596
ו .מאמרים לא שפיטים מאז קבלת הדרגה האחרונה:

".2מחיר החופש :מבנין האומה לנזילות האהבה ומפוסט – מגדר לפוסט -אנושיות ",אקדמות
כ"ח) ,אדר תשע"ג( ,עמ' .62 -43
http://www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/28/.pdf
ז .מאמרים שפיטים לפני קבלת דרגה אחרונה:
".1טובים השניים מן האחד :מחקר היסטורי ואמונה דתית בהגות ז' פרנקל ,צ' גרץ וש"ז שכטר",
דניאל י' לסקר (עורך) ,מחשבת ישראל ואמונת ישראל ,באר שבע :הוצאת הספרים של אוניברסיטת
בן -גוריון בנגב ,תשע"ב ,עמ' .190 -163
" . 2עבודה זרה וסנוורי הנאורות בהגות אברהם יהושע השל" ,דעת חוברת ( 71קיץ תשע"א) ,עמ'
.131 -105
" .3ה"מאור שביהדות" באספקלריא פמיניסטית :מקורות ישראל בדרכה הרעיונית ובנאומיה בכנסת
של חברת מפא"י ,עדה מימון ",מ' שילה וג' כ"ץ (עורכים) ,עיונים בתקומת ישראל (סדרת
נושא) מגדר בישראל :מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה ,קריית שדה-בוקר
ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב :מכון בן -גוריון ,2011 ,עמ' .770 -731
קישור למאמר:
/http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/DocLib1מגדר%20בישראל%20,עינת%20רמוןpdf.
" .4השפעת הוגים ציונים -חילונים על הגותו של אברהם יהושע השל"  ,ברוך יעקב שוורץ אברהם
מלמד ואהרן שמש (עורכים) איגוד מאמרים במדעי היהדות ,ירושלים :האיגוד העולמי למדעי
היהדות ,תשס"ח ,כרך א' ,עמ' .447 -429
" .5תורת האדם ,חטא ,תשובה ופסיכואנליזה בהגותו של מרדכי מנחם קפלן ",דעת ,תשס"ח,
חוברת מס'  ,63עמ' ".167 -147
" .6פנאי ונצח :הזמן הנשי והזמן הלאומי ",בתוך :משחקי זיכרון :תפיסות של זמן וזיכרון בתרבות
היהודית .עורך :יותם בנזימן ,ירושלים :מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד,2008 ,
עמ' .149 -137
" .7יהדות חילונית ויהודים חילוניים בהגותו הדתית של דוד הרטמן ",בתוך :מחויבות יהודית
מתחדשת :על עולמו והגותו של דוד הרטמן ,עורכים :אבי שגיא וצבי זוהר ,ירושלים :מכון שלום
הרטמן והקיבוץ המאוחד  ,2001עמ' .443-425
גרסה של אותו מאמר באנגלית (המאמר פורסם גם בערבית וביפאנית):
"Jewish Secularism as a Challenge for Modern Jewish Theologians: The
Case of David Hartman's Thought" in: JISMOR: Journal of the
Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions 3, (2007), pp.18- 40.
8. "The Matriarchs and the Torah of Hesed (Loving Kindness)," Nashim: A
Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues - Number 10, Fall
5766/2006, pp. 154-177.
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9. "Ritual: A Feminist Approach," in: Jewish Women: A Comprehensive Historical
Encyclopedia, edited by Moshe Shalvi and Paula Hyman (5,970 words),
Summer 2006.
 שורשי ההשלמה הציבורית עם דיכוי נשים: עמימות מוסרית ואפולוגטיקה דתית, "לאומיות.10
 כתב העת הרב תחומי למשפט ציבורי חברה- פלילים:בתוך,"בהלכה היהודית ובחוק הישראלי
.363 -327 ' עמ,)2001  (תשס"ב,'ותרבות כרך י
 ספר: יהוידע עמיר (עורך) דרך הרוח: לשונו הדתית של אהרן דוד גורדון" בתוך: "אם כל חי. 11
, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר בירושלים: ירושלים, היובל לאליעזר שביד
.642 -615 ' עמ,' כרך ב,תשס"ה
 היחס: הצלע השלישית: בתוך," "מעמדה המשפטי של האשה במשנה כיסוד למעמדה בהלכה.12
 עינת, עמירה ערן: עורכות, זמננו- בהגות ימי הביניים ובשירת נשים בת,אל האשה במשנה
.26-11 ' עמ,) תשס"א, מכון מופ"ת:רמון וטללית שביט (תל אביב
: בתוך," גישתו של א"ד גורדון לשוויון נשים והשפעתו על מנהיגות בעליה השנייה: אדם- "אישה.13
 רות קרק, מרגלית שילה: עורכות, נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר:העבריות החדשות
.161-147 ' עמ,)2001 , יד בן צבי:רוקם (ירושלים-וגלית חזן
:גרסה אנגלית של אותו מאמר
"A Woman- Human": A.D. Gordon's Approach to Women's Equality and His
Influence on Second Aliya Feminists" in: Ruth Kark, Margalit Shilo, and Galit
Hazan- Rokem (eds.), in: Jewish Women in Pre-State Israel: Life History,
Politics and Culture, Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, 2008,
pp. 111-121.
14. “Equality and Ambivalence: The Political Repercussions of A.D. Gordon’s
Maternal Ethics” in: Nashim, Spring/Summer 5760/2000, pp. 74-105.
,2000  (סתו, זמנים:גורדון" בתוך.ד. חידוש ההלכה והדת היהודית בהגותו של א: "דת וחיים.15
.26-88 ' עמ,)72 מספר
.123-111 ' עמ, תשנ"א,27  חוברת, דעת: " השפעה וביקורת: "הרמב"ם במשנת מרדכי קפלן.16
: מאמרים לא שפיטים לפני קבלת דרגה אחרונה.ח
1. “The Peoples of the Earth and the Tents of Jacob: Humanity in the Image of God”
in K. Clark (ed.) Liberty and Tolerance in an Age of Religious Conflict," New
York& London: Yale University Press, 2012 (forthcoming), pp.21-39.
2. "Abraham Joshua Heschel's Critique of Modern Society" in: Gvanim: The Journal
of the Academy of Jewish Religion, Volume 6, No. 1, May 2010, pp.28-42.
3. "Moeder, vater, sabbat en God: De hierarchie van Leviticus 19:3 als Spiegel van
door God bedoelde harmonie," drs M.C. Mulder en dr. A. Noordegraag (red.)
Wees Heilig: Joden en Christenen Luistereb Naar Leviticus 19, Zoetermeer:
Uitgeverj Boekencentrum, 2009 pp. 86-97.
) (הולנדית
4. "La Bible en Vert: La lecture écologiste du judaïsme et du sionisme par A.D.
Gordon," Shmuel Trigano (ed.), Sortir d'Égypte (Pardes 46), pp.189-201.
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5. Le Détournement de la Pense et de la Pensée théologie feministes Américaines"
Controverses, no.8, mai 2008, pp.78-88.
6. Masorti (Coservative Israeli) Women," in: New Jewish Feminism: Probing at the
Past Forging the Future, Edited by Rabbi Elyse Goldstein, Woodstock, Vermont:
Jewish Lights Publishing, 2009, pp. 218- 227, 416.
7. "Schechter Rabbinical Seminary and the Religious Masorti Hashkafa (Worldview)
and Spiritual Home," The Reconstructionist, Volume 7, No.2, (Spring 2007), pp.
55-65.
8. “Maimon, (Fishman) Ada (1893-1973),” in: Jewish Women: Comprehensive
Historical Encyclopedia, edited by Moshe Shalvi and Paula Hyman (2220
words) , Summer 2006. ) אך קצר מכדי להמנות,(מאמר שפיט
9. “The Matriarchs - Liturgical and Theological Meanings,” in: Jewish Women:
Comprehensive Historical Encyclopedia, edited by Moshe Shalvi and Paula
Hyman (770 words), Summer 2007. ) אך קצר מכדי להמנות,(מאמר שפיט
מסורתי- "מושגי יסוד מן ההגות היהודית המודרנית כמקור השראה לבית מדרש לרבנים דתי. 10
, פרקי מחקר והגות: בתי מדרש לרבנים: גיא מירון (עורך) מברסלאו לירושלים, "בימינו
.314 -283 ' עמ, תשס"ט, מכון שכטר למדעי היהדות ומכון ליאו בק:ירושלים
 ההבחנה בין פאגאניות לעבודה זרה בהגותה: נשים בפולחן ואלוהות נשית: "פרשת ראה.11
 פרשת השבוע: נפתלי רוטנברג (עורך) הוגים בפרשה:הפמיניסטית של יהודית פלסקו" בתוך
,2005 , ידיעות אחרונות וספרי חמד: תל אביב,כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה
.565 -558 'עמ
:באנגלית
In: Naftali Rothenberg (ed), " Re'eh: Women in Ritual and Feminine Divinity: The
Distinction between Paganism and Idolatry in the Thought of Judith Plaskow,"
Wisdom By The Week: The Weekly Torah Portion as an Inspiration for Thought and
Creativity, Jerusalem: The Van Leer Jerusalem Institute, , 2011, pp. 577- 595
: מיריק גרזי ובארי צימרמן (תל אביב: עורכים, היום השביעי: "להבחין בין עיקר וטפל" בתוך.12
.206 -204 ' עמ,)2001 ,ידיעות אחרונות
 נשים ישראליות כותבות על נשות ספר: קוראות מבראשית: לב הארי של תמר" בתוך.13
.300-293 ' עמ,1999 ,ידיעות אחרונות: תל אביב, רות רביצקי: עורכת,בראשית
14. "Tradition and Innovation in the Marriage Ceremony” in:The Life of Judaism,
edited by Harvey E. Goldberg (Berkley: University of California, 2001), pp. 105119.
:גירסה ראשונה (ומעט שונה ) של אותו מאמר
15. “A Wedding in Israel as an Act of Tikkun Olam,” In: Lifecycles: Jewish Women
on Life Passages & Personal Milestones, edited by Debra Orenstein,
(Woodstock, Vermont: Jewish Lights Publishing, 1994), Vol. 1, pp. 161- 172.
16. “Returning to Zion”, In: Lifecycles: Jewish Women on Biblical Themes and
Contemporary Life, edited by Rabbi Debra Orenstein and Rabbi Jane Litman
(Woodstock, Vermont: Jewish Lights, 1997), vol. 2, pp. 37- 40.
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17. "The Ethics of Ruling a Jewish State With a Large Non-Jewish Minority,” in:
Jewish Ethics: A Reader, edited by Elliot Dorff and Louis Newman (Oxford
University Press, 1995), pp. 441- 453.
" .18חשיבותה של משנת מרדכי קפלן לחברה היהודית בישראל" ,יהדות חפשית מס'  ,9יוני
 ,1996עמ' .31 - 28
ט .הרצאות אקדמיות לפני קבלת הדרגה האחרונה:

.
" .1על הרוח של החופש והבחירה ",הרצאה בערב בהשתתפות פרופ' אירווינג יאלום
(בווידיאוקונספרס) ,על החיים ועל המוות על החופש ועל הבחירה :מקומם ומשמעותם
בפילוסופיה ,ברוח ובטיפול ,הוצג בסמינר הקיבוצים בערב בחסות ארגון תשקופת וסמינר
הקיבוצים 25 ,בספטמבר .2011
 " .2היבטים דכאניים של שיח הזכויות :עיון משווה בין הגותו של אהרן דוד גורדון לבין הגותו
של הסוציולוג האמריקני כריסטופר לאש" הרצאה ביום עיון על זכויות אדם וחובותיו
במדינה יהודית ודמוקרטית במכון הישראלי לדמוקרטיה 17 ,בנובמבר .2010
" .3חסד ואמת :סיפורי ספר בראשית כתשתית לתמיכה רוחנית נוכח מצוקות
קיומיות ,הכנס השלישי לרוחניות עכשווית ,בית הספר לחינוך אוניברסיטת חיפה,
תשע"א.
http://video2.haifa.ac.il/HTML/HTMLEng/HTMLInner/conf_15032011.htm
" .4אמונת המלווה הרוחני :המוות והייסורים בהגות האקזיסטנציאליסטית המודרנית
כתשתית לתמיכה במלווה הרוחני ".הכנס השני לרוחניות עכשווית ,בית הספר
לחינוך אוניברסיטת חיפה ,תש"ע.
http://video2.haifa.ac.il/HTML/HTMLEng/HTMLInner/KenesSpirituality08032010.h
tm
.5

Sexe et genre Couple et judaisme, College Etudes Juives- AIU- Paris, fevrir
"2009 .איש ,אישה אחוה ורעות :מחשבות לקראת פמיניזם יהודי של ברית"

הרצאה בכנס של מכון מנורה בבית כי"ח בפאריס ,פברואר ,2009 ,שבט תשס"ט
http://www.akadem.org/sommaire/themes/liturgie/5/1/module_6445.php
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. ביקורות ספרים לפני קבלת הדרגה האחרונה.י
1. Leonard J. Greenspoon, ed. Rites of Passage: How Today's Jews Celebrate,
Commemorate, and Commiserate. West Lafayette: Purdue University Press, 2010,
(H- Judaic) January 2012, http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=31678
2. Tova Hartman, Feminism Encounters Traditional Judaism: Resistance and
Accommodation, in Studies in Contemporary Judaism, 2011, pp. 193-195.
3. A Review of Sylvia Rothschild and Sybil Sheridan (eds.), Taking Up the
Timbrel: The Challenge of Creating Ritual for Jewish Women Today, London:
SCM Press, 2000, Nashim, Number 7, Spring 5764/2004, pp. 236-239.
3. Judith Baskin Midrashic Women: Formations of the Feminine in Rabbinic
Literature, Hanover- London: Brandeis University Press, 2002. 232 pp, in
Nashim, Spring, 2007, pp. 279- 282.
4. A Review of Yeshayahu Leibowitz’s book Judaism, Human Values, and the Jewish
State (1992). In: Journal of Church and State, Summer, 1994, p. 616.
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