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פרופ' מנחם פרידמן" :חברת הלומדים – מקורות ,מגמות ותהליכים" ,אוניברסיטת בר-אילן.12.6.2007 ,
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Should I Stay or Should I Go?: The Response of Rabbinic Leadership to the Holocaust,
Toronto, 10.11.2011
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"From a Bird’s-eye View": Importing Rabbi Dr. Auerbach’s Orthodox Historiography to
America, International Conference: "Modern Orthodoxy, 1940-1970," University of Scranton,
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