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קימי קפלן – רשימת פרסומים
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
אוניברסיטת בר-אילן
ספרים
עמרם בלוי :עולמו של מנהיג נטורי קרתא ,ירושלים :יד יצחק בן-צבי (בדפוס).
בסוד השיח החרדי ,ירושלים :מרכז זלמן שזר ,תשס"ז.
אורתודוקסיה בעולם החדש :רבנים ודרשנות באמריקה ( ,)1924-1881ירושלים :מרכז זלמן שזר,
תשס"ב.
ספרים – עריכה
דורש טוב לעמו :הדרשן ,הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית ,ירושלים :מרכז זלמן שזר,
תשע"ג (נערך עם נחם אילן וכרמי הורוביץ).
מהישרדות להתבססות :תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה ,תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ומכון
ון ליר בירושלים ,תשע"ב (נערך עם נורית שטדלר).
מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל :אתגרים וחלופות ,תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר
בירושלים ,תשס"ט (נערך עם נורית שטדלר).
חרדים ישראלים :השתלבות בלא טמיעה? ,תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים,
תשס"ד( 2003-נערך עם עמנואל סיון).
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מולדת ופזורה – אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא בהגיעו לגבורות ,תל-אביב  ,2006עמ'
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"האל מתוך הקלטת :על דרשות ודרשות מוקלטות בחברה החרדית" ,יהדות זמננו  ,1995 ,9עמ' 201-
.169
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בלונדהיים).
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תשנ"ג ,עמ' .242-187
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Festschrift in Honor of Professor Joseph Dan, Tubingen 2005, pp. 339-362
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"כמה נטורי קרתא מצויים בכל העולם?" :יהודים וישראלים כותבים לעמרם בלוי ,הספרייה
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לציון  20שנים ל'עיונים בתקומת ישראל'" ,אוניברסיטת תל-אביב.15.5.2011 ,
חרדים ושירות צבאי – פרספקטיבה היסטורית והקשרים חברתיים ,המכון למחקרי בטחון לאומי ,תל-
אביב.13.1.2011 ,
האומנם העבר אין? :חשיבות תולדותיה של החברה החרדית להבנת מרקם חייה בימינו ,יום עיון,
המכון הישראלי לדמוקרטיה.13.10.2010 ,
דברים שצריך לראות כדי לשמוע :דרשות כמקור מחקרי – הזירה החרדית ,כנס בינלאומי" :העתיד
של העבר היהודי ( 50שנה למכון ליהדות זמננו)" ,האוניברסיטה העברית בירושלים.6.5.2010 ,
החרדים וגרינבוים – אמירות ושתיקות ,יום עיון ,המכון הבינלאומי לחקר השואה ,יד ושם,
.22.2.2010
שיקומה ובנייתה של החברה החרדית :1967-1945 ,האומנם בזכות מנהיגותה? ,כנס" :מנהיגים
והנהגה בראשית המדינה" ,מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.11.1.2010 ,
הרב עמרם בלוי – היבדלותם של החרדים הקנאים בהקשרה ההיסטורי ,כנס" :תרבותיות בישראל:
מגעים וקונפליקטים" ,האוניברסיטה הפתוחה.28.12.2009 ,
קנאות חרדית – בין רטוריקה למציאות ,מושב מליאה ,הקונגרס העולמי ה 15-למדעי היהדות,
ירושלים.5.8.2009 ,
"מה שלא עושה הזמן אפילו כסף לא עושה"? :חרדים בישראל ,חרדים ישראלים ,כנס בינלאומי:
"מחיצות ,הפרדה ,אינטגרציה :גורמים והשלכות" ,אוניברסיטת בר-אילן.12.1.2009 ,
החרדים הקיצונים והשואה – לבטים ואופני התמודדות ,המכון הבינלאומי לחקר השואה ,יד ושם,
.15.5.2008
בין חיים בכתב לחיים בעל-פה :עממיות והמילה המדוברת בחברת הלומדים ,כנס בינלאומי לכבוד
פרופ' מנחם פרידמן" :חברת הלומדים – מקורות ,מגמות ותהליכים" ,אוניברסיטת בר-אילן.12.6.2007 ,
חרדים ישראלים ,פורום מרכז צ'ריק ,המכון ליהדות זמננו ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
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האומנם נס? :התשתית לשיקומה של החברה החרדית בישראל לאחר השואה ,כנס בינלאומי:
"היהדות החרדית והשואה" ,אוניברסיטת תל-אביב.4.1.2006 ,
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אורתודוקסיה משני עברי האוקיאנוס ,יום עיון" :מדינת ישראל ויהדות ארה"ב" ,אוניברסיטת חיפה,
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בירושלים.11.3.2005 ,
חרדים ישראלים ואמריקנים :הקשרים מקומיים וטרנס-אטלנטיים ,הכנס השנתי ה 35-של האגודה
הסוציולוגית הישראלית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.25.2.2004 ,
הילכו שניים יחדיו? :השיח התיאולוגי והמציאות ההיסטורית-חברתית ,המרכז לחקר יהדות
התפוצות ,אוניברסיטת תל-אביב.19.1.2004 ,
אשת חיל? :השיח הפנימי של נשים חרדיות בישראל ,התוכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן,
.12.2.2003
מסתרי הפמיניזם בחברה החרדית :השיח הפנימי של נשים חרדיות בישראל ,הכנס השנתי ה26-
להיסטוריה ,החברה ההיסטורית הישראלית.25.6.2002 ,
עלוני פרשת השבוע בחברה הדתית בישראל ,הכנס השנתי ה 24-להיסטוריה ,החברה ההיסטורית
הישראלית.27.6.2000 ,
סמינרים רבניים באמריקה :קווי דמיון ושוני ,הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה ,המחלקה לתולדות
ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן.24.5.2000 ,
השדרנים אבות הטומאה ,הפרשנים אבי אבות הטומאה :על חרדים ותקשורת ,אוניברסיטת חיפה,
.16.5.2000
"היהדות האמיתית" והשפעות גיאוגרפיות :על אורתודוקסיה משני עברי האוקיינוס ,יום עיון:
"מדינת ישראל ויהדות ארצות-הברית במבחן הזמן" ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.28.3.2000 ,
"שם בפינה בשולחן בני הנידה" :אתגרים בחקר תופעת החזרה בתשובה ,יום עיון" :מחזירים
בתשובה" ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.6.5.1999 ,
מקומה של השואה בדת העממית החרדית בישראל ,כנס בינלאומי" :השואה בהיסטוריה יהודית" ,יד
ושם.7.1.1999 ,
"'שלא עשני אישה'? :על נשים דרשניות בחברה החרדית ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת תל-אביב.4.6.1998 ,
"מחזיר ליושנה עטרה" :הרב עובדיה יוסף והחרדיות הספרדית ,כנס החטיבה הצעירה של החברה
ההיסטורית ,ירושלים.26.5.1998 ,
"במשך היובל" :יחסי החברה החרדית והחברה הישראלית ,הכנס השנתי ה 22-להיסטוריה ,החברה
ההיסטורית הישראלית.8.4.1998 ,
"ארץ החופשית" – הרבנות האורתודוקסית המהגרת באמריקה ( ,)1924-1881הקתדרה לתולדות
הרבנות באירופה ,המחלקה לתולדות ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן.24.3.1998 ,
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