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 לןקימי קפ

 

 ( 1.10.2020)רשימת פרסומים 
 

 ספרים 

גוריון לחקר ישראל -ומכון בן צבי-, ירושלים: יד יצחק בן: עולמו של מנהיג נטורי קרתאעמרם בלוי

 (. 2018לספר הטוב,  – AIS –לימודי ישראל ודה לפרס האג)זוכה  והציונות, תשע"ז

 . : מרכז זלמן שזר, תשס"ז, ירושליםהשיח החרדי בסוד

 : מרכז זלמן שזר,, ירושלים(1924-1881רתודוקסיה בעולם החדש: רבנים ודרשנות באמריקה )וא

 תשס"ב. 

 

 עריכה  –ספרים 

, מן שזר: מרכז זל, ירושליםדיתדורש טוב לעמו: הדרשן, הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהו

 רמי הורוביץ(.)נערך עם נחם אילן וכ תשע"ג

אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון -, תלהחרדית בישראל ובִחקרה מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה

 )נערך עם נורית שטדלר(. תשע"ב, ון ליר בירושלים

ון ון ליר מאוחד ומכהקיבוץ ה יב:אב-, תלמנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים וחלופות

 נורית שטדלר(. )נערך עם תשס"ט בירושלים,

 : הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים,אביב -, תלעה?חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמי

 )נערך עם עמנואל סיון(. 2003-תשס"ד

 

 מאמרים 

  ל סיוןבוד עמנואקובץ לכ ,"יור וזיכרון היסט : מציאות, דימוי(1979-1887) טייטלבויםמשה  הרב יואל "

 )בדפוס(. 

תרבות רדית בישראל",  "האומנם 'העבר אין'?: חשיבותה של פרספקטיבה היסטורית על החברה הח

 .291-267, תשע"ז, עמ' 17 דמוקרטית

 -207, עמ' 2017(, 2)51 מגמותר החברה היהודית הדתית בישראל: הישגים, החמצות ואתגרים", "חק

250. 

 -497ד(, תשע"ו, עמ' -פא )ג ציוןפיינים", יהודי אמריקה: הקשרים ומא תפים על תולדו"חיבורים מקי

509. 

 .44-34, עמ' 2016, 135 זמניםייה", מציאות ודימו  –ים "חרדים קנאים וערב 

ות חינוך בחברה החרדית במחצית השנייה של תקופת המנדט הבריטי ומקומן בשיקומה לאחר "מוסד

 .203-179 ג, עמ', תשע"21 ישראלהשואה", 

  צמי"מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון ע –"מבוא: פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל 

רדות להתבססות: תמורות בחברה מהיששטדלר )עורכים(,  תב עם נורית שטדלר(, ק' קפלן ונ')נכ

 . 29-11, עמ' תשע"באביב -, תלהחרדית בישראל ובִחקרה

עו )ב(, תשע"א,  ציוןעמרם בלוי כמקרה מבחן",  –ם קנאים לות בקרב חרדי"התפתחותם של מעגלי היבד

 .219-179עמ' 

בתקומת  עיוניםפרשה וִפשרה",  –דוד -ורות בן ורת: נישואי עמרם בלוי"חוצפדיקע שמוצדיקע גי

 .337-300, עמ' 2010, 20 ישראל

 ק' קפלן ונ' רית שטדלר(,נום "מבוא: תמורות במנהיגות החרדית בישראל ובמקורות סמכותה" )נכתב ע

  ב תשס"ט,אבי-, תלמנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים וחלופותשטדלר )עורכים(, 

 .29-9עמ' 

)גיליון  עד, תשס"ט  ציוןאפיינים בחקר האורתודוקסיה", מגמות ומ –"שקיעה ושכחה, פריחה ועניין 

 . 373-353, עמ' (לזכור וגם לשכוחנושא: 

,  17 עיונים בתקומת ישראלת בישראל", וד להיסטוריה בחברה החרדיימן של ספרי ל"הדור הראשו

 . 43-1תשס"ח, עמ' 
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: היבטים תרבותיים ש"ס", א' רביצקי )עורך(, העממית: שני מקרי מבחן זרחית והדתהחרדיות המ "

 .484-443אביב תשס"ו, עמ' -, תלורעיוניים

עם לבדד: ", ב' לאו )עורך(, שוואתייםה-רייםם היסטו : היבטי"אורתודוקסיה וחרדיות באמריקה ובישראל

, עמ' 2006אביב  -, תלגיעו לגבורותלביא בה-אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו –מולדת ופזורה 

 )לא שפיט(. 316-301

ספריות (, כיםי' קפלן )עורמ' סלוחובסקי וי פרשת השבוע בחברה האורתודוקסית בישראל", "עלונ 

 .483-447עמ'  ם תשס"ו,, ירושליואוספי ספרים

ת מגזרי תקשורת "רבות רעו"ת צדיק: קווים לתולדות העיתונות החרדית, למאפייניה ולהתפתחותה", 

 אביב תשס"ו. -ה, תל, מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיק3 בישראל

: יהודיתההיסטוריה בהשואה "מקומה של השואה בדת העממית החרדית בישראל", ד' מכמן )עורך(, 

 .637-609, ירושלים תשס"ה, עמ'  שנותיה, תודעה ופרהיסטוריוגרפ

חרדים ים ואתגרים", ע' סיון וק' קפלן )עורכים(, "חקר החברה החרדית בישראל: מאפיינים, הישג

 .278-224(, עמ' 2003אביב תשס"ד )-, תלשתלבות בלא טמיעה?ישראלים: ה

 .31-18, עמ' 2001, 30 קשר"כלי התקשורת בחברה החרדית בישראל", 

ית  "'האמנם 'נצברו הרבה שקרים בספרי התולדות'?: השואה בהיסטוריוגרפיה ובתודעה ההיסטורית החרד

 )לנוסח באנגלית, ראו להלן(. 293-249כט, תשס"א, עמ'  קובץ מחקרים –יד ושם האשכנזית בישראל" 

(", 1924 -1881הגדולה )"יהדות מזרח אירופה בראי הדרוש האמריקני האורתודוקסי בתקופת ההגירה 

 .182 -173חטיבה ב, ירושלים תש"ס, עמ'  עשר למדעי היהדות-דברי הקונגרס העולמי השנים

קורת עצמית בשיח הפנימי של החברה  "'יש רקבון רציני בחברה שלנו וצריכין להכיר את האמת': בי 

ירושלים  ,ים בהיסטוריהמיעוטים, זרים ושונים: קבוצות שוליהחרדית בישראל", ש' וולקוב )עורכת(, 

 .331-299(, עמ' 2000תשס"א )

, תשנ"ט, 13יהדות זמננו (" 1914-1881) "שורשי 'המזרחי' באמריקה: הרבנות האורתודוקסית המהגרת 

 .206-173עמ' 

 .208-176, תשנ"ט, עמ' 17 אלפייםקריאה מחדש",   –החרדית בישראל ויחסה לשואה  "החברה

 ,Hebrew Union College Annualהיבטים חדשים", –ק יור-יהודי ניו"הרב יעקב יוסף, הרב הכולל ל

 מג )חלק עברי(.-, עמ' א1996 ,67

יהדות ים ולפתיחתה", ים אורתודוקסים לייסוד האוניברסיטה העברית בירושל ות של רבנ "חמש תגוב

 .164-139, עמ' 1996, 10 זמננו

-201, עמ' 1995, 9 ננויהדות זמית", "האל מתוך הקלטת: על דרשות ודרשות מוקלטות בחברה החרד

169. 

 נחםתב עם מ)נכ 63-51מ' , ע1993, 14 קשר"'רשעות השידור': תקשורת וקלטות בחברה החרדית", 

 בלונדהיים(. 

 .240-215נח)ב(, תשנ"ג, עמ'  ציוןזרח אירופה לאמריקה", "הרב יצחק מרגליות: ממ 

יא,   במחשבת ישראלרושלים מחקרי ייקה",  "בין מסורת למודרנה: הרב זיויץ והדרוש העברי באמר

 .242-187תשנ"ג, עמ' 

"A Survey of Jewish History: An Early Representation of Orthodox Historiography on 

American Soil," American Jewish History 101(3), 2017, pp. 227-247 

"Post-World War II Orthodoxy," Oxford Bibliographies – Jewish Studies, New York: 

Oxford University Press, 2016 

"There is no Interest in Precious Stones in a Vegetable Market: The Life and Sermons 

of Rabbi Jacob Gordon of Toronto," Jewish History 23(2), 2009, pp. 149-168 

"The Ever-Dying Denomination: American Jewish Orthodoxy, 1824-1965," M.L. 

Raphael (ed.), The Columbia History of Jews and Judaism in America, New York 

2008, pp. 167-189 

"Studying Haredi Mizrahim in Israel: Trends, Achievements, and Challenges," 

Studies in Contemporary Jewry 22, 2007, pp. 169-192 

"Haredim and Western Culture: A View from Both Sides of the Ocean," M. Litvak 

(ed.), Middle Eastern Societies and the West: Accommodation or Clash of 

Civilizations?, Tel-Aviv 2006, pp. 269-289 
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"Innovating the Past: The Emerging Sphere of the 'Torah-true Historian' in America," 

Studies in Contemporary Jewry 21, 2006, pp. 270-288  

"'Absolutely Intellectually Honest': A Case-Study of American Jewish Modern 

Orthodox Historiography," R. Elior and P. Schafer (eds.), Creation and Recreation: 

Festschrift in Honor of Professor Joseph Dan, Tubingen 2005, pp. 339-362 

"The Internal Popular Discourse of Israeli Haredi Women," Archives de Sciences 

Sociales des Religions 123, 2003, pp. 75-100 

"The Holocaust in Contemporary Israeli Haredi Popular Religion," Modern Judaism 

22(2), 2002, pp. 142-169 

"'The Significance of a Jewish University': A Sermon on the Founding of the Hebrew 

University of Jerusalem," American Jewish Archives 53(1-2), 2001, pp. 65-83 

 "Israeli Haredi Society and the Repentence (Hazarah Biteshuvah) Phenomenon," 

Jewish Studies Quarterly 8(4), 2001, pp. 369-399 

"Have 'Many Lies Accumulated in History Books'?: The Holocaust in Ashkenazi 

Haredi Historical Consciousness in Israel," Yad Vashem Studies 29, 2001, pp. 321-

376 

"The Life and Sermons of Rabbi Israel Herbert Levinthal (1888-1982)," American 

Jewish History 87(1), 1999, pp. 1-28 

 "The Concerns of an Immigrant Rabbi: The Life and Sermons of Rabbi Moshe 

Shimon Sivitz," Polin 11, 1998, pp. 192-216 

"In God We Trust: Salaries and Income of American Orthodox Rabbis (1881-1924)," 

American Jewish History 86(1), 1998, pp. 77-107 

"God's Voice: Audio Taped Sermons in Israeli Haredi Society," Modern Judaism 

17(3), 1997, pp. 253-280 

 

 ביקורת ספרים 

 

 .509-497ד(, תשע"ו, עמ' -פא)גציון על ספרה של חסיה דינר,  -

 Studies in Contemporary Jewry 28, 2015, pp. 311-314ן, של יואל כהעל ספרו  -

 .146-132עח)א(, תשע"ג, עמ'  ציוןעל ספרו של בנימין בראון,  -

 .226-219, עמ' 2009, 15 ישראלעל ספרו של אהוד מנור,  -

 American Jewish History 94(1-2), 2008, pp. 131-135על ספרו של אירה רובינסון,   -

 .143-131עג)ב(, תשס"ח, עמ'  ציוןרתודוקסיה, ם העוסקים באו על שני ספרי -

 .184-180, עמ' 2007, 124 קתדרהעל ספר בעריכת אלון גל,  -

 American Jewish History 92(1), 2005, pp. 123-126על ספרו של סת' פרבר,  -

 . 245-241' (, תשס"ב, עמ1ד) סוציולוגיה ישראליתעל ספר בעריכת יואב פלד,  -

 . 103-96סז)א(, תשס"ב, עמ'  ציוןעל ספרו של יעקב אריאל,  -

 .188-184(, תשס"א, עמ' 143)47 גשררוטקוף, -על ספרו של אהרן רקפת -

 .250-243תשנ"ט, עמ'   סד)ב(, ציוןעל ספר בעריכת ג'ק וורטהיימר,  -

 .238-231סג)ב(, תשנ"ח, עמ'  ציוןעל ספרו של ג'פרי גורוק,  -

 .299-289, עמ' 1996, 10 יהדות זמננועזר שביד, פרו של אליל סע -

 Menorah Review 45, 1999, pp. 7-8, 10על ספרם של ג'פרי גורוק ויעקב שכטר,   -

  American Jewish Archives 48(2), 1996, pp. 221-229 על ספרו של משה שרמן,  -

 

  ערכים אנציקלופדיים

1 )"Rabbi Yosef Shelomoh Kahaneman," The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 

New York 2008 
2 )"Rabbi Zalman J. Friederman," "Rabbi Jacob Gordon," "Rabbi Gedalyah Silverstone," 

Encyclopedia Judaica, New York 2007 
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3)"Rabbi Jacob Joseph," J.A. Garraty and M.C. Carns (eds.), American National Biography, 

New York and Oxford 1999, Vol. 12, pp. 279-281 
4 )Die Religion in Geschichte und Gegenwart (4th ed.)    

 אלפסי, יצחק )הרי"ף( -

 בית דין  -

 בית מדרש  -

 בר מצוה  -

 ( Benediktionen, Judentum, Mittelalter und Neuzeitברכות ) -

 (Armenfusorge, Judentum, Mittelalter und Neuzeitצדקה ) -

   

 ( חלקיתרשימה , 1.1.2020) הרצאות 
 

 –, כנס בינלאומי: בלבנו תמיד? תודימוי ומציא –"יותר מדי קדושה באוויר": החרדים וירושלים 

-יצחק בןועד ימינו בתודעה ובמעשה, יד  19-ומי והדתי של ירושלים מן המאה האומי, הבינלמעמדה הלא

 . 5.7.2018בי, ירושלים, צ

, יום עיון לכבוד עמנואל סיון, ההתעוררות הגדולה: חקר הזיכרון ההיסטורי במובלעת החרדית

 .25.4.2018אביב, -אוניברסיטת תל

 . 6.8.2017היהדות, ירושלים,  למדעי 17-ה , הקונגרס העולמיאיפה יוסל'ה )שוחמכר(?

, הספרייה  "כמה נטורי קרתא מצויים בכל העולם?": יהודים וישראלים כותבים לעמרם בלוי

 .18.7.2016הלאומית, 

 .9.5.2016, מכון ירושלים לחקר ישראל, אדונים ומשרתים: ציונים דתיים בסבך וִחקרם במלכודת

, יום עיון בינלאומי: "פסים,  ויחסים מורכביםחבים שונים חרדים ישראלים וחרדים אמריקנים: מר

אמריקנית ביישוב ובמדינת ישראל", אוניברסיטת חיפה,  -כוכבים ומגן דוד: מאה שנות מעורבות יהודית

17.2.2016. 

, כנס: "מגמות  ישראל"ב"האל המאמינים ורוחות המחקר: הישגים ואתגרים בחקר קהילות דתיות 

 .15.10.2015העת 'מגמות'", האוניברסיטה הפתוחה, לכתב שנה  65נס לציון בחקר החברה בישראל: כ

, כנס "יהודים וערבים  מציאות ודימוייה" –"למה הלכתי לעבר הירדן?": חרדים קנאים וערבים 

 .20.11.2014ים, ל במזרח התיכון: היסטוריה חברתית ותרבותית", האוניברסיטה העברית בירוש

, כנס 1902-1888יורק האורתודוקסים, -ולל ליהודי ניופרשת הרב הכדולר":  5000"דרשה ששווה 

 .8.6.2014אילן, -, אוניברסיטת בר"רבנים ראשיים: בין מנהיגות דתית למנהיגות פוליטית"בינלאומי: 

סכסוכים ומחלוקות  " : י, כנס בינלאומלמאפייניה של העדה החרדית בישראל  –מעגלים של סכסוכים 

 .21.6.2012אילן, -, אוניברסיטת בר"יהןבקהילות ישראל לדורות

שנה למפעל  25, כנס: ""מדינת הצדוקים": מאבקיהם של עמרם בלוי ונטורי קרתא במפעל הציוני

 .21.11.2011'עמיתי הרצל'", האוניברסיטה העברית בירושלים, 

יד , "לבין הטורבאן לפראק: חרדיות מזרחית בישרא", ערב עיון: החרדיות המזרחית בישראל וִחקרה

 .22.9.2011צבי, ירושלים, -יצחק בן

, בית הספרים הלאומי, ירושלים,  "הזדעזעי ארץ": פשקווילים בפרספקטיבה היסטורית וחברתית

14.9.2011. 

ם בעל פה: כנס , כנס: "עיוניבין בידוד לשילוב: חקר החברה החרדית ומקומו בחקר החברה בישראל

 . 15.5.2011אביב, - ניברסיטת תל, אושנים ל'עיונים בתקומת ישראל'" 20לציון 

-, המכון למחקרי בטחון לאומי, תלפרספקטיבה היסטורית והקשרים חברתיים –חרדים ושירות צבאי 

 . 13.1.2011אביב, 

, יום עיון, נובימי חשיבות תולדותיה של החברה החרדית להבנת מרקם חייההאומנם העבר אין?: 

 .13.10.2010המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

, כנס בינלאומי: "העתיד  הזירה החרדית –ם שצריך לראות כדי לשמוע: דרשות כמקור מחקרי דברי

 .6.5.2010שנה למכון ליהדות זמננו(", האוניברסיטה העברית בירושלים,  50של העבר היהודי )

ם עיון, המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם, , יואמירות ושתיקות –החרדים וגרינבוים 

22.2.2010. 

, כנס: "מנהיגים  : האומנם בזכות מנהיגותה?1967-1945שיקומה ובנייתה של החברה החרדית, 

 .11.1.2010גוריון לחקר ישראל והציונות, -, מכון בן"והנהגה בראשית המדינה
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, כנס: "תרבותיות בישראל:  היסטוריהיבדלותם של החרדים הקנאים בהקשרה ה –הרב עמרם בלוי 

 .  28.12.2009ניברסיטה הפתוחה, האו מגעים וקונפליקטים",

למדעי היהדות,  15-, מושב מליאה, הקונגרס העולמי הבין רטוריקה למציאות –קנאות חרדית 

 .  5.8.2009ירושלים, 

ס בינלאומי:  , כנ "מה שלא עושה הזמן אפילו כסף לא עושה"?: חרדים בישראל, חרדים ישראלים

 .12.1.2009אילן, -אוניברסיטת בר "מחיצות, הפרדה, אינטגרציה: גורמים והשלכות",

, המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם,  לבטים ואופני התמודדות –החרדים הקיצונים והשואה 

15.5.2008. 

ומי לכבוד  , כנס בינלאפה: עממיות והמילה המדוברת בחברת הלומדים-בין חיים בכתב לחיים בעל

 .12.6.2007אילן, -מות ותהליכים", אוניברסיטת ברמקורות, מג   –פרופ' מנחם פרידמן: "חברת הלומדים 

, פורום מרכז צ'ריק, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים, חרדים ישראלים

18.5.2006. 

כנס בינלאומי:  , מנם נס?: התשתית לשיקומה של החברה החרדית בישראל לאחר השואהוהא

 .4.1.2006ב, אבי-"היהדות החרדית והשואה", אוניברסיטת תל

, יום עיון: "מדינת ישראל ויהדות ארה"ב", אוניברסיטת חיפה,  אורתודוקסיה משני עברי האוקיאנוס

22.12.2005. 

 14-, הקונגרס העולמי ה1970-1944ספרי לימוד להיסטוריה בחברה החרדית האשכנזית בישראל, 

 .2.8.2005היהדות, ירושלים, למדעי 

, פורום מרכז צ'ריק, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית תהזיכרון ההיסטורי בחברה החרדי

 . 11.3.2005בירושלים, 

של האגודה  35-, הכנס השנתי האטלנטיים-חרדים ישראלים ואמריקנים: הקשרים מקומיים וטרנס

 .25.2.2004ריון בנגב, גו-הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת בן

, המרכז לחקר יהדות חברתית-י והמציאות ההיסטוריתהילכו שניים יחדיו?: השיח התיאולוג

 .19.1.2004אביב, -התפוצות, אוניברסיטת תל

אילן, -גדר, אוניברסיטת בר, התוכנית ללימודי מ אשת חיל?: השיח הפנימי של נשים חרדיות בישראל

12.2.2003. 

 26-תי ה, הכנס השנברה החרדית: השיח הפנימי של נשים חרדיות בישראלמסתרי הפמיניזם בח

 .25.6.2002להיסטוריה, החברה ההיסטורית הישראלית, 

להיסטוריה, החברה ההיסטורית  24-, הכנס השנתי העלוני פרשת השבוע בחברה הדתית בישראל

 .27.6.2000הישראלית, 

לתולדות הרבנות באירופה, המחלקה לתולדות  תדרה, הקסמינרים רבניים באמריקה: קווי דמיון ושוני

 .24.5.2000אילן,  -ברסיטת ברישראל, אוני

, אוניברסיטת חיפה,  השדרנים אבות הטומאה, הפרשנים אבי אבות הטומאה: על חרדים ותקשורת

16.5.2000. 

 , יום עיון:"היהדות האמיתית" והשפעות גיאוגרפיות: על אורתודוקסיה משני עברי האוקיינוס

 .28.3.2000 גוריון בנגב,-ת בןהברית במבחן הזמן", אוניברסיט- "מדינת ישראל ויהדות ארצות

, יום עיון: "מחזירים  "שם בפינה בשולחן בני הנידה": אתגרים בחקר תופעת החזרה בתשובה

 . 6.5.1999גוריון בנגב, -בתשובה", אוניברסיטת בן

ינלאומי: "השואה בהיסטוריה יהודית", יד  , כנס במקומה של השואה בדת העממית החרדית בישראל

 .7.1.1999ושם, 

, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  ?: על נשים דרשניות בחברה החרדית"שלא עשני אישה"

 .4.6.1998אביב, -אוניברסיטת תל

, כנס החטיבה הצעירה של החברה "מחזיר ליושנה עטרה": הרב עובדיה יוסף והחרדיות הספרדית

 .26.5.1998ירושלים,  ההיסטורית,

להיסטוריה, החברה   22-, הכנס השנתי החברה הישראלית"במשך היובל": יחסי החברה החרדית וה

 .8.4.1998ההיסטורית הישראלית, 

לתולדות  , הקתדרה(1924-1881הרבנות האורתודוקסית המהגרת באמריקה ) –"ארץ החופשית" 

 .24.3.1998אילן, -יטת בר ס הרבנות באירופה, המחלקה לתולדות ישראל, אוניבר

העולמי , הקונגרס י האורתודוקסי בתקופת ההגירה הגדולהמזרח אירופה בראי הדרוש האמריקא

 .30.7.1997עשר למדעי היהדות, ירושלים, -השנים
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 21-, הכנס השנתי ההחברה החרדית בישראל: ביקורת עצמית בשיח הפנימי של חברת מיעוט

 .25.6.1997ראלית, שלהיסטוריה, החברה ההיסטורית הי

, סמינר נתונים ומסקנות ראשונות –ירה הגדולה שכרם של רבנים אורתודוקסים בתקופת ההג

 .14.4.1996בהיסטוריה כלכלית, האוניברסיטה העברית בירושלים, 
Against the Tide?: Comprehensive Historical Narratives of American Jewish History, 

18Annual Conference, Boston, 18.12.20 thwish Studies, 50eAssociation for J 

Haredim: The Complexities of Religious Trans-Communal Identities, International Workshop: 

"Israeli, Palestinians and other Diasporas in Comparative Perspective," Boston University, 

13.12.2018 
When the Periphery of the Periphery is at the Center of Attention, International Conference: 

Israel – A Case Study, Sede Boker, 16.5.2018 

The Missing Link: Comparative Perspectives in the Study of Jewish Religious Societies in 

Israel, International Conference: "Israel – A Case Study," Sede Boker, 15.5.2018 
Catch 22: Extreme Haredim, Rabbinic Authority, and (Non) Obedience, Association for 

Annual Conference, Washington DC, 17.12.2017 thJewish Studies, 49 

ewish Studies, Jerusalem, JWorld Congress for  th, The 17Where is Yoselle (Shukhmacher)?

6.8.2017 
"I'm a Jew – not a Zionist": Extreme Ultra-Orthodoxy in Israel, School of Interdisciplinary 

Area Studies, University of Oxford, 31.1.2017 
Shaping Religious Memory in the Wake of the Holocaust, International Workshop: "50 Years 

of German Israeli Diplomatic Relations – Remembrance Culture," Wannsee House and 

Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 24.6.2015 
Rabbi Jacob Joseph (1840-1902): Revised, Reconsidered, Re-Contextualized, Association for 

e, Baltimore, 15.12.2014encAnnual Confer thJewish Studies, 46 

Orthodox Monopolies: A Trojan Horse?, International Conference: How Jewish is the Jewish 

State?: Religion and Society in Israel, American University, Washington DC, 28.10.2014. 

 thAssociation for Israel Studies, 30 ,ewYoselle Schukhmacher: The Struggle over What is a J

Annual Conference, Sede-Boqer, 23.6.2014 

Sex, Lies and the Holy City: The Marriage of Amram Blau and Ruth Ben-David, University of 

Maryland, 3.2.2014 

Annual International  dn42, Association for Jewish Studies, Where is Yosele (Schukhmacher)?

Conference, Boston, 15.12.2013 

Amram Blau, Neturei Karta, and the Sabbath Demonstrations, 1948-1963, Association for 

Annual Conference, Haifa, 26.6.2012 thIsrael Studies, 28 

Should I Stay or Should I Go?: The Response of Rabbinic Leadership to the Holocaust, 

Toronto, 10.11.2011 
Annual  nd, 42David-irty Convert": The Marriage of Amram Blau and Ruth Ben"Cheeky D

Conference, Association for Jewish Studies, 21.12.2010 
ersity (SUNY), niv, Binghamton UAnnual Memorial Lecture thThe Yedida Chalfon Stilman 10

28.2.2008 

American Orthodoxy: Organizational Challenges, Jagiellonian University, Krakow, 

10.5.2007 

Haredi Identities: Expressions and Developments, International Conference: "The 

Contemporary Peoplehood of Jews: Myth or Reality?," The Hebrew University of Jerusalem, 

3.1.2007 

Are the Haredim in Israel Becoming More Israeli?, Brandeis University, Waltham, 9.11.2006 

"From a Bird’s-eye View": Importing Rabbi Dr. Auerbach’s Orthodox Historiography to 

America, International Conference: "Modern Orthodoxy, 1940-1970," University of Scranton, 

13.6.2006 

The Sermons of Rabbi Jacob Gordon of Toronto, International Conference: "The Canadian 

Jewish Sermon," Montreal, 24.10.2004 
Fundamentalism, Women, and the Challenges of Contemporary Society: The Internal 

Discourse of Israeli Haredi Women, Department of Jewish Studies, McGill University, 

Montreal, 21.10.2004 
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Haredim in Israel or Israeli Haredim?: Integration Without Assimilation, Association for 

Jewish Studies, 35th Conference, Boston, 22.12.2003 
“Who Has the Right to Speak?”: Contemporary Israeli Haredi Popular Responses to the 

Holocaust, United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, 23.10.2003 

Israeli Haredim (Ultra-Orthodox): Integration Without Assimilation?, George Washington 

University, Washington DC, 22.10.2003 
Are the Haredim Becoming More Israeli?, Rutgers University, New Brunswick, 21.10.2003 

Haredim and Western Culture: A View from Both Sides of the Ocean, International  
Colloquium: "Middle Eastern Societies and the West," Moshe Dayan Center, Tel-Aviv 

University, 16.12.2002 
American Jewish Orthodox Historiography – A Case Study, Association for Jewish Studies, 

Annual Conference, 18.12.2001 

The 'Feminine Mystique' in a Fundamentalist Society: The Internal Popular Discourse of 

Israeli Haredi Women, International Workshop: "Resurgent Religious Movements and 

Violence," Helsinki, 19.6.2001 
Are the Haredim Becoming More Israeli?, International Workshop: 'Resurgent Religious 

Movements and Violence in Europe and the Mediterranean," Van Leer Jerusalem Institute, 

6.6.2000 
Contemporary Haredi Historiography of the Holocaust, The International Institute for 

Holocaust Research, Yad Vashem, Jerusalem, 15.3.2000 
“Many Lies Have Accumulated in History Books”: Contemporary Haredi Historiography, 

International Conference: "Between Nostalgia and Hope," The Historical Society of Israel, 

17.1.2000 
Rabbi Jacob Joseph: New Perspectives, Yeshiva University, New York, 28.4.1999  

Politics of the American Orthodox Immigrant Rabbinate, International Conference: "Jewish 

Politics and Political Leadership in Historical Perspective," Bar-Ilan and Harvard 

Universities, Ramat-Gan, 7.1.1999 
Brooklyn’s Jews and Rabbi Israel Levinthal’s Sermons, International Conference: "In and Out 

of Brooklyn," Bar-Ilan and Hebrew Universities, Ramat-Gan, 25.11.1998 
Reality and Myth in Transition: Eastern Europe in the Eyes of American Jewish Immigrants, 

Minda De Ginzburg Center for European Studies, Harvard University, 8.5.1997 
Deus Ex Machina: Live and Recorded Sermons in Israeli Haredi Society, The Center for 

Jewish Studies, Harvard University, Cambridge, 21.2.1997 
Immigrant Jewish Orthodox Preaching: A Case Study, The American Colloquium of Harvard 

Divinity School, Harvard University, Cambridge, 14.1.1997 
On American Orthodox Rabbis and Zionism during the Era of Mass Immigration, Association 

for Jewish Studies, Annual Conference, Boston, 16.12.1996 
 Musar Movement Disciples in America: Sermons of Orthodox Rabbis during the Period of 

Mass Immigration, Scholars Conference on American Jewish History, Brandeis University, 

Waltham, 2.6.1994 
‘Like a Flower Transplanted to Uncongenial Soil’: New Perspectives on Rabbi Jacob Joseph 

and the Immigrant American Orthodox Rabbinate, American Jewish Archives, Hebrew Union 

College-JIR, Cincinnati, 18.5.1994 


