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 השכלה

 .ר אלישבע באומגרטן"בהנחיית ד תכנית למגדר באוניברסיטת בר אילןלימודי דוקטורט ב  -3363

 .ות אדם והיהדותיד מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה בתכנית זכויתלמ

 . לימודי תואר שני בתכנית למגדר באוניברסיטת בר אילן 3366-3330

ר אלישבע "בהנחיית ד .המשגות היצר והגוף הגברי בשיח המיני הגברי בספר חסידים: תזה

 .סיים את התואר בהצטיינות. באומגרטן

דית והיסטוריה של היסטוריה יהו, CUNY Graduate Center -לימודים לתואר שלישי ב 3331-3331

 .אלישבע קרליבך' בהנחיית פרופ המיניות

 .3331 -הוסמך ב .Aleph: Alloiance for Jewish Renewal -לימודי רבנות במסגרת 3331-6998

 . סיים בהצטיינות יתירה', ברוקלין קולגב, דתותבלימודי תואר ראשון במדעי היהדות ו 3331-3333

 .ווסטרן'לימודים לתואר ראשון באוניברסיטת נורת 3333-6998

 

 השכלה נוספת

ארי  עםו ,בית מדרש ישראלי בבית שמואלב ,ב"אוונסטון אלינוי ארה ,בלינסקי עם הרב מיכאל :ים תורנייםלימודי

 .ב"פילדלפיה ארה, בית המדרש לרבנים של התנועה הרקוסטרוקציוניתבאלון 

 

 פרסים ומלגות

 .דמאיתהמחלקה למגדר בבר אילן להצטיינות אקפרס   3338

3331-3331 CUNY Graduate Center’s awards: David and Goldie Blanksteen Fund in 

Jewish Studies for doctoral studies in Jewish History; University Fellowship; University 

  Tuition Stipend 

 The Stanley Schiff Memorial. רקהעיר ניו יומצטייני של , "קאפה, בטה, פי"חברות בארגון ה 3331

Award at Brooklyn College 

 The Brooklyn.'בברוקלין קולג The Pearl Altman Memorialמלגת . 'מלגת הדיקן בברוקלין קולג 3330

College Foundation General Scholarship. The CUNY International Scholarship. 
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 .'בברוקלין קולג The Abraham S. Goodhartzמלגת  3330

 .של מצטייני אוניברסיטת נורתווסטרן" למבדה, סיגמה, אלפא"בארגון  ותחבר 3333

 

 ופאנלים הרצאות

 ".קריאה קווירית בספר חסידים –כבולים לבשר ושואפים לרוח ": כנס סקס אחר באוניברסיטת באר שבע  3363

המשגת  –הגוף הגברי והגוף החברתי מה בין : "ןהכנס השנתי התשיעי של התכנית ללמודי מגדר בבר איל

 ".הגוף הגברי בשיח הגברי בספר חסידים

 המשגת בין מה –הלא יצר הרע טוב לאדם : "כנס פתיחת שנת הלימודים של התכנית למגדר בבר אילן 3366

 ".והיסטוריוגרפיה קווירית יהודית ,מגדר לימודי ,היצר

 "?הילכו יחדיו–והומוסקסואליות , הלכה ,יהדות: "עומר, קהילת מגן אברהם 3331

 .מיניים-בנושא נישואים לזוגות חד" אהלה"השנתי של ארגון הרבנים ליהדות המתחדשת כנס סדנא ב 3331

שנתי של היהדות המתחדשת בנוגע למצב בפוליטי -בכנס הדו, "מחלוקת ככלי לעבודת הקודש", פאנל 3333

 .בישראל

 .ירושלים, מכון שכטר למדעי היהדות, "יהדות והומוסקסואליות", בפאנל 3336

 .ב"ארה, ניו מקסיקו, אלבורקקי, "נחלת שלום"כנס ישראלי פלסטיני בקהילת  3333

דיוניהם לאשר לרבני ורבות התנועה ב, (ם"מר)ות המתקדמת בישראל מרכז הרבנים של היהדיועץ ל

 .יםמיני-לקדש זוגות חד

 

 הוראה

 .תכנית העשרה למנהיגים יהודיים צעירים מהגולה, בישראל "דורות" תכנית 3330-3331

 .בברוקלין ניו יורק" קולות חיינו"בית הספר של קהילת  3331-3330

 

 פרסומים

“Same Sex Kiddushin v-Nisu’in,” published by ALEPH: Alliance for Jewish Renewal, 

Philadelphia, PA, USA (2004). 

 

 תחומי עניין

 .פלסטיני/ופעילות במחנה השלום הישראלי, והפרט זכויות אדם, מגדר מיניות וגבריות ,תרבות והיסטוריה יהודית

 .אמנון וולמן באבירים שבגליל' איל חי עם בן זוגו פרופ


