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 תחומי עיסוק עיקריים

המחשבה היהודית לדורותיה עם התמקדות בתקופה המודרנית: פילוסופיה של הקיום היהודי,  

אקזיסטנציאליזם יהודי, פילוסופיה של ההיסטוריה היהודית, אמונה אחרי השואה, פילוסופיה של 

 תית, צדק חברתי במחשבה היהודית המודרנית, ועודההלכה, הגות ציונית ותפוצ

 פרסומים              

 

  -ספרים שפיטים 

: עיונים בפילוסופיה של 20 –היהודית של המאה ה  מחשבההיחס לציון ולתפוצות במחבר:  .1

 . עמ'( 354, )2014תל אביב הקיבוץ המאוחד, ו, ספריית הילל בן חיים הקיום היהודי

, ספריית מונה והומניזם: עיונים בפילוסופיה הדתית של פרנץ רוזנצוויגאיוסף טרנר, מחבר:  .2

 עמ'(. 252) 2001הילל בן חיים והקיבוץ המאוחד, תל אביב 



 Interaction between Judaism and Christianity in History, Religion, Art and: עורך .3

Literature, ed. by Marcel Poorhuis Joshua Schwartz and Joseph Turner, Brill 

Pub. Leiden & Boston, 2009 (620 pgs.) . 

 Faith, Truth and Reason – New Perspectives on Franz Rosenzweig's 'Starעורך:  .4

of Redemption', ed. by Yehoyada Amir, Martin Brasser and Yossi Turner,  Karl 

Alber Verlag, Freiburg 2012. (596 pgs.)  

 ,The Actuality of Sacrifice, ed. by Dineke Houtman, Marcel Poorthuis:רךעו .5

Joshua Schwartz and Yossi Turner, Brill Pub., Leiden (in print). 

 מאמרים שפיטים: 

1. “Philosophy and Praxis in the Thought of Aaron David Gordon”,  in The Journal 

for Jewish Thought and Philosophy (accepted for pub. Apr. 7, 2014, 35 pgs.) 

2. "Sacrifice and Repentance in the Thought of Hermann Cohen, Franz Rosenzweig 

and Joseph B. Soloveitchik", in The Actuality of Sacrifice, ed. by Houtman, 

Poorhuis, Schwartz and Turner, Brill Pub., Leiden (accepted for publ. April 2014, 

26 pgs.  ) 

3. “Love and Prayer in Franz Rosenzweig’s ‘Star of Redemption’”, in The European 

Journal for Jewish Studies (accepted for pub. Dec. 13, 2013, 32 pgs.) 

עיונים  –"היחס בין ישראל ותפוצות הגולה בהגותם של מרדכי קפלן ואליעזר שביד", בתוך  .4

: גלות, חוברת מיוחדת -מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל   –בתקומת ישראל 

 עמ'(. 31, 2013לפרסום ינואר   תקבלה - תפוצה, ריבונות יהודית

5. "Language, Faith and Ethics in Franz Rosenzweig's Thought and its Implications 

for Contemporary Society”, in Faith, Truth and Reason – New Perspectives on 

Franz Rosenzweig's 'Star of Redemption', ed. by Yehoyada Amir, Martin Brasser 

and Yossi Turner,  Karl Alber Verlag, Freiburg 2012, p. 511 – 524. 

כדיון בפילוסופיה של הדת והשלכותיו לגבי המחשבה היהודית הלא  'המחשב ההלכתי'" .6

רב בעולם חדש: עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דב סולובייציק על התרבות אורתודוקסית", 

  . 55 – 42, עמ' 2010, ערך אבינעם רוזנק, מכון ון ליר, החינוך והמחשבה היהודית

7. "The Anomaly of Jewish Existence as a Consideration in Contemporary Inter-

Religious Dialogue", in Interaction between Judaism and Christianity in History, 

Religion, Art, and Literature, ed. by Marcel Poorthuis, Joshua Schwartz, and Joseph 

Turner,  Brill Pub., Leiden 2009, p. 419 – 430. 

עיונים בשאלות של זהות יהודית  -ולאום מלאום "ציונות ותפוצתיות במשנת אחד העם",  .8

 .  2008ערכו נפתלי רוטנברג ואליעזר שביד, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, ולאומיות, 



7 ."The Jewish Presence in Europe; an Interview Conducted with Dr. Guy Miron", in 

Franz Rosenzweig Geselleschaft Jahrbuch (Volume Title: The Notion of Europe) 

Vol. III,  Karl Alber Verlag, Freiburg, August 2008, p. 143 – 152. 

8."The Notion of Jewish Ethnicity in Yehezkel Kaufmann's Golah Venekhar, in  

Modern Judaism, 28/3, October 2008, p. 257 – 282.  

מבחר  –איגוד ורת המדינה של הרב חיים הירשנזון בזיקה לרמב"ם וברוך שפינוזה",  "ת .9

, כרך א')המקרא ועולמו, ספרות חז"ל, משפט עברי ומחשבת ישראל(  מאמרים במדעי יהדות

ערכו: ברוך שוורץ, אברהם מלמד, אהרון שמש, האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים 

  .396 – 381תשס"ח, עמ' 

,  17כרך  עיונים בתקומת ישראל חלוקת בין הרמן כהן ומרטין בובר על הציונות", "המ .11

 . 178 – 155, עמ' 2007מכון בן גוריון לחקר הציונות וישראל 

11. "The Dynamics of Religious Experience vs. the Canonical Status of Sources in 

Franz Rosenzweig's Conception of Judaism", Franz Rosenzweigs 'neues 

Denken' (Vol. 2), ed. Wolfdietreich Schmied-Kowarzik, Karl Alber Verlag, 

Freiburg/München  2006, p. 1030 – 1043 . 

12. "After I Made the Effort to Understand his Thought I Found it Disappointing: 

An Interview with Eliezer Schweid on the Thought of Franz Rosenzweig", 

conducted, trans. and ed. by Yossi Turner,  Franz Rosenzweig Geselleschaft  

Jahrbuch Vol. I,  Karl Alber Verlag, Freiburg, August, 2006, p. 25 - 37. 

13. "The Role of Jews and Judaism in World Civilization According to the 

Philosophy of Franz Rosenzweig", Franz Rosenzweig Geselleschaft  Jahrbuch 

Vol. I,  Karl Alber Verlag, Freiburg, August 2006, p. 41 - 50. 

דת ומדינה "סמכות העם וסמכות התורה בתפיסת המדינה של הרב חיים הירשנזון",  .14

לדמוקרטיה, , ערך אביעזר רביצקי, המכון הישראלי 20 –בהגות היהודית במאה ה 

 .218 – 193, עמ' 2005ירושלים 

ספר יובל לפרופ'  -דרך הרוח  "מעמד הרוח בתפיסת ההיסטוריה של רב נחמן קרוכמל",   .15

 . 323 - 289ערך  יהוידע עמיר, מגנס תשס"ה,  עמ' , )כרך ב'(אליעזר שביד 

16.  "Philosophical and Midrashic Thinking on the Fateful Events of Jewish 

History", The Impact of the Holocaust on Jewish Theology, ed. Steven Katz, 

NYU Press, New York and London 2005, p. 61 – 81.  



 –תעודה  כ' "ההיסטוריה והגאולה בעידן המשיחי של העתיד לפי פרנץ רוזנצוויג",  .17

סיטאת תל אביב , בית הספר למדעי יהדות, אוניברהיסטוריוסופיה ומדעי היהדות

 .164 - 139תשס"ה, עמ' 

18. Metaphysical and Hermeneutic Aspects of Recollection of the Past in Jewish 

Ritual according to Franz Rosenzweig”, Louvain Philosophical Series (18)  - 

The Legacy of Franz Rosenzweig, ed. Luc Ankaert, Martin Brasser and Norbert 

Samuelson, Leuven University Press,  Belgium 2004, p. 157 - 167.   

19.  “A Reading of Psalm 90 in Light of Franz Rosenzweig’s Notion of Time", 

Condition Judaica (44) -  Rosenzweig als Leser: Kontextuelle Kommentare 

zum ‘Stern der Erlösung, ed. Martin Brasser, Niemayer Verlag,. Tübingen 

2004, p. 499 - 507. 

יהדות פנים וחוץ: ציונית של הרב חיים הירשנזון",  -"'כוח הציבור' במשנתו הדתית  .21

 – 31ערכו אבי שגיא, דודי שוורץ וידידיה שטרן, מאגנס תש"ס, עמ' דיאלוג בין עולמות, 

56 . 

הגות בחינוך היהודי "מעמד המקורות ב'תורת החינוך הישראלי' של הרב חיים הירשנזון",  .21

 . 213 - 201ר מחשבת החינוך היהודית תש"ס, עמ' המרכז לחק כרך ב',

בין סמכות לאוטונומיה "סמכות ואוטונומיה במשנתו ההלכתית של הר' חיים הרשנזון",   .22

 . 194 - 181, עמ' 1997ערכו זאב ספראי ואבי שגיא, הקיבוץ המאוחד במסורת ישראל, 

אמונה בזמנים ם",  "המעשה הדתי במשנתו של הרב סולובייצ'יק: צו האל או יצירת האד .23

 . 402 – 383, עמ' 1996ערך אבי שגיא, ספריית אלינור ומרכז יעקב הרצוג משתנים, 

', התנועה המסורתית 4כרך  עת לעשות"שלבים בהתפתחותו הרוחנית של פרנץ רוזנצויג",  .24

 . 135 - 121בישראל  ובית המדרש ללימודי יהדות, אביב תשנ"ו, עמ' 

25. “Franz Rosenzweig's Interpretation of the Creation Narrative”. The Journal of 

Jewish Thought and Philosophy Vol. 4., Skirball Dep't of Jewish Studies NYU, 

1994, p. 23 – 37. 

 ביקורות ספרים שעברו שיפוט מדעי:     

 Hartwig Wiedebach: The National. "דת, תרבות ואנושות": רשימת ביקורת על ספרו של 26

Element in Hermann Cohen’s Religion and Philosophy   התקבל לפרסום במסגרת כתב(

      עמ'(.  4, 27.4.2014דעת העת 

. "ציונות, דת ומודרניות: מאמר ביקורת על ספרו של דוד זהר 'מחויבות יהודית בעולם 27

 .   2005, יד יצחק בן צבי יולי 16קתדרה המודרני", 

 בכתבי עת או אוספים לא שפיטים:    מאמרים



מברסלאו לירושלים:   - בתוך", והרהורים זיכרונות: לרבנים המדרש בבית לימודיי תקופת. "28

, עמ' 2009, ערך גיא מרון, מכון שכטר למדעי יהדות, פרקי מחקר והגות –בתי מדרש לרבנים 

315 – 318  . 

29 ."Parshat Balak and Rabbi Nahman Krochmal", in Wisdom by the Week", transl. 

by Shmuel Gertel, The Michael Scharf Publication Trust of  Yeshiva University 

Press and The Van Leer Ins, Jersey City 2011, p. 493 – 505    ,תרגום של מאמר עברי(

 .להלן( 34פריט 

30 .Joseph Turner and Yehoyada Amir, entry: "Eliezer Schweid", New Edition of 

Encyclopedia Judaica 2006. 

הוגים בפרשה: פרשת השבוע כהשראה ליצירה . 'עם לבדד ישכון' בכתבי הרב נחמן קרוכמל", 34

, 2005, ערך נפתלי רוטנברג, מכון ון ליר וידיעות אחרונות, ירושלים ולהגות היהודית לדורותיה

 .490 - 471עמ' 

היחיד היחד וכלל ישראל: ישראל כחברה רב תרבותית, הודי בזמן התפוררות". . "חינוך י35

 כון שכטר ללימודי יהדות תש"ס.מ

 .02/12/04הארץ, . "הציונות החדשה עדיין רלבנטית", 36

 . 27/04/99הארץ, . "כשל מוסרי יהודי", 37

38 .“The Idea of Judaism as Culture: A Critical Essay on Eliezer Schweid's 

Composition”. Avar ve'Atid. The Joint Authority for Jewish-Zionist Education. 

April, 1994. 

 ביקורת ספרים: 

, (מורה נבוכי הזמן של רב נחמן קרוכמלרשימה על מהדורה חדשה של )"לוקח את הזמן"  . 39

 . 15.06.2011 ,ספרות, הארץמוסף ל

 השתתפות פעילה בכנסים  
 לאומיים-כנסים בין

 א. מרצה ומתדיין:

"בקשת האמת כבסיס לדיאלוג  .1991למדעי יהדות. ירושלים. קיץ  12 –הקונגרס העולמי  ה  

 עם התרבות החילונית המודרנית במשנתו ההלכתית של הרב חיים הירשנזון"  

 The 1’st International Franz Rosenzweig Conference. Lucerne, Switzerland. 

February 2001. “A Reading of Psalm 90 in Light of Franz Rosenzweig’s Notion of 

Time” 

 The 2’nd International Franz  Rosenzweig Conference. Phoenix, Arizona. April 

2002.  “Memory and History in Franz Rosenzweig’s Star of Redemption" 



הכנס הבינלאומי על משנת הרב י.ד. סולובייציק והשלכותיה  -מכון ון ליר בירושלים  

 -של הרב סולובייציק  "חשיבות הדיון הפילוסופי בספרו .2003דצמבר  החברתיות והחינוכיות.

The Halakhic Mind   "עבור החשיבה היהודית הלא אורתודוקסית 

 The 3’rd International Franz Rosenzweig Conference,  Kassel, Germany. April 

2004. “The Dynamics of Religious Experience vs. the Canonical Status of Sources in 

F. Rosenzweig’s Conception of Judaism” 

"תורת המדינה של הרב : 2005למדעי היהדות בירושלים.  יולי  14 –הקונגרס הבינלאומי ה  

 רמב"ם וברוך שפינוזה".חיים הירשנזון בזיקה לתורת המדינה של ה

: "ההגות 2006כנס בינלאומי על השואה והיהדות החרדית. אוניברסיטת תל אביב. ינואר  

 משיב. –החרדית בעקבות השואה" 

Faith Truth and Reason - An International Conference on the Philosophy of Franz 

Rosenzweig. Jerusalem. Sep't 2006: "Language Faith and Ethics in F. Rosenzweig's 

Star of Redemption". 

)מושב עברי מיוחד  - המבט על משנת פרנץ רוזנצוויג ומעבר ל - הקיום היהודי בהיסטוריה

 Faith Truth יו"ר והרצאת פתיחה במסגרת הכנס הבינלאומי בנושא( -הפתוח לציבור הרחב 

and Reason - on the Philosophy of Franz Rosenzweig. Jerusalem. Sep't 200.  

Brill Jewish-Christian Perspectives - International Conference on Isolation 

Independence, Syncretism and Dialogue - Models of Interaction between 

Judaism and Christianity in the Past and Present, Ramat Gan and Jerusalem, 

January 2007: "The Anomaly of Jewish Existence as a Consideration in Intr- 

religious Dialogue" 

We and the Others – International Franz Rosenzweig Conference, Paris, May 

2009: "Dialogical Philosophy and the Consideration of Problems Facing Jewish 

Existence in Early 20'th Century Jewish Thought: Hermann Cohen, Franz 

Rosenzweig and Martin Buber". 

"מה יש ללמוד מיחזקאל : , ירושלים2009למדעי יהדות, קיץ  15 -ומי האהקונגרס הבינל  

)במסגרת מושב על היחס לציון   קויפמן ומרדכי קפלן מבחינה בעיות הקיום היהודי בזמננו?"

 ת במחשבה היהודית המודרנית שהייתי מארגנו(ולתפוצו

 International Conference on Israel and the World at University of California 

in Berekely, April 2010: "The State of Israel and the Challenges of Jewish 

Existence in the Current Period of Globalization" 



 International AICE Conference on Israel Studies at American University: 

Washington May 2010, "Philosophical Considerations for the Assessment of Israel 

Diaspora Relations" 

הכנס הבינלאומי השישי של האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי, אוניברסיטת בר אילן  

הקשר בין הרעיון הציוני וגלגול הפרובלמאטיקה של הקיום היהודי בישראל “א. : 2010דצמבר 

 ”המחשבה היהודית המודרנית כמשאב חינוכי“, ב. ”ובתפוצות

  Brill Jewish-Christian Perspectives - International Conference on The 

Actuality of Sacrifice, Bar Ilan U. and Schechter Inst. January 2011: "Sacrifice 

as Human Need in Rosenzweig and Soloveitchik"  

Gebet, Gesetz, Gebot: Love, Law Life  – International Franz Rosenzweig 

Conference, University of Toronto, Sep't 2012: “Prayer and Love in Franz 

Rosenzweig's Star of Redemption” 

א. מארגן מושב על צדק : 2014למדעי היהדות, ירושלים, קיץ  16 -מי ה הקונגרס הבינלאו

הרצאה: "צדק  –של החטיבה(; ב   למושב מליאהנבחר (  חברתי במחשבה היהודית המודרנית

 חברתי בהגותם של נחמן סירקין ואהרון דוד גורדון"

AJS 45’th Annual Conference, Boston Mass., Dec. 2013: Round Table Discussion 

on Mordecai Kaplan 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 מרצה:  -כנסים ארציים בישראל 

"אמונה והומניזם  מרץ תשנ"ט.. הכנס השנתי של החוגים למחשבת ישראל. באר שבע

 נץ רוזנצוויג".בתפיסת המוסר הדתית של פר

כוכב "היסטוריה וגאולה במרץ תש"ס. . תל אביב. הכנס השנתי של החוגים למחשבת ישראל

 של פרנץ רוזנצוויג."הגאולה 

. "ממד הלשון במשבר הזהות היהודית 2000כנס לזהות יהודית על סף האלף. ירושלים. דצמבר 

 בימינו".

ירושלים  .ומדינה בהגות היהודיתכנס חוקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא דת 

 "סמכות העם וסמכות התורה במשנת הרב חיים הירשנזון". .2002ינואר 

הדתית', המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח -כנס על 'מאה שנים לתנועת הציונות

"היחס לתרבות החילונית המודרנית בתפיסת העולם  .2002ורהפטיג, אוניברסיטת בר אילן מרץ 

 הדתית של הרב חיים הירשנזון".-יתהציונ

"משמעות ההיסטוריה : 2002מכון ון ליר בירושלים, כנס על זרמים ביהדות המודרנית. פברואר 

 זכריה פרנקל ורב נחמן קרוכמל.  –היסטורית -ביהדות הפוזיטיבית

כנס בנושא 'זהות לאומית בימינו: היבטים חברתיים, תרבותיים  -מכון ון ליר בירושלים 

 "ציונות ותפוצתיות על רקע משנת אחד העם". .2003ליטיים'. יוני ופו



: "חזון ארץ המובטחת אצל 2005כנס החוגים במחשבת ישראל. אוניברסיטת בר אילן.   מרץ 

 מרטין בובר ומרדכי קפלן". 

הכנס השנתי למרכז חקר התרבות היהודית בנושא סדר חברתי וצדק חלוקתי ביהדות. 

 "צדק ומוסר בהגות היהודית המודרנית". :2006ריל אוניברסיטת חיפה. אפ

: 2012כנס החוגים למחשבת ישראל לכבוד רחל אליאור, זאב הרווי ואבי רביצקי, ירושלים קיץ 

 ”צדק חברתי ותיקון האדם במשנת אהרון דוד גורדון“

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 לאומיים: -הרצאות אקדמיות ציבורית בחו"ל שלא במסגרת כנסים בין 

Eminent Visiting Professor Annual Lecture in Memory of Prof. Ernst Schwarz 

at Queens College, NY. November 2002: The Importance of Spiritual Zionism in 

Light of Contemporary Events 

Distonguished Visitting Schusterman Lecture, Indiana University, Bloomington 

Indiana, Dec. 2009: Contemprary Israel: Vision and Reality 

 פעילות אקדמית וציבורית נוספת 
 הרצאות ציבוריות: 

ירוש הביטוי 'עם "פרשת בלק ופ. 2002פותחים שבוע. ירושלים, יוני  –מכון ון ליר בירושלים 1

   לבדד ישכון במשנת רב נחמן קרוכמל".

סימפוזיון על מחשבת מרדכי קפלן, לכבוד הוצאה מחדש של התרגום  -מרכז מרדכי קפלן 

"החשיבות העכשווית של : 2003ירושלים מאי ערכי היהדות והתחדשותם, העברי לספרו 

  הפילוסופיה היהודית של מרדכי קפלן". 

שבועות על הפילוסופיה של מרדכי  3יהדות, דת וציונות: מיני קורס בן  -מרכז מרדכי קפלן 

: "א. הציונות כתנועת השיקום של הציבליזציה היהודית, ב. הציונות 2004קפלן. ירושלים  

 ויהדות התפוצות, ג. הציונות ובניין ארץ ישראל".

ה מעלה החמישה במת המרכז/מכון תענה. אי אלימות: מקורות דתיים ותרבותיים. בית הארח

 "כוח ומוסר במקורות היהדות".: 2004אוקטובר  –

 "דת ומדינה במשנת הרב חיים הירשנזון".: 2005הקהל. רמת אפעל סוכות 

 "יהדות וציונות בעיני הרמן כהן ומרטין בובר": 2006הקהל. מכללת תל חי סוכות 

על הקשר : "2011ר הרצאה מיוחדת בפני ועד המנהל של ההסתדרות הציונית העולמית, ינוא

 בין ציונות וגלגול בעיות הקיום היהודי"

Distinguished Visiting Schusterman Lecture, Indiana University, Bloomington 

Indiana, Dec. 2009: Contemprary Israel: Vision and Reality 

International Conference on Israel and the World at University of California in 

Berekely, April 2010: "The State of Israel and the Challenges of Jewish Existence 

in the Current Period of Globalization" 



 International AICE Conference on Israel Studies at American University: 

Washington May 2010, "Philosophical Considerations for the Assessment of Israel 

Diaspora Relations" 

הכנס הבינלאומי השישי של האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי, אוניברסיטת בר אילן  

הקשר בין הרעיון הציוני וגלגול הפרובלמאטיקה של הקיום היהודי בישראל “א. : 2010דצמבר 

 ”שאב חינוכיהמחשבה היהודית המודרנית כמ“, ב. ”ובתפוצות

  Brill Jewish-Christian Perspectives - International Conference on The 

Actuality of Sacrifice, Bar Ilan U. and Schechter Inst. January 2011: "Sacrifice 

as Human Need in Rosenzweig and Soloveitchik"  

Gebet, Gesetz, Gebot: Love, Law Life  – International Franz Rosenzweig 

Conference, University of Toronto, Sep't 2012: “Prayer and Love in Franz 

Rosenzweig's Star of Redemption” 

א. מארגן מושב על צדק : 2014למדעי היהדות, ירושלים, קיץ  16 -הקונגרס הבינלאומי ה 

הרצאה: "צדק  –של החטיבה(; ב   ליאהלמושב מנבחר (  חברתי במחשבה היהודית המודרנית

 חברתי בהגותם של נחמן סירקין ואהרון דוד גורדון"

AJS 45’th Annual Conference, Boston Mass., Dec. 2013: Round Table Discussion 

on Mordecai Kaplan 

 

 ועדות אקדמיות וציבוריות: 

 רשנזון.עד היום            הועד לפרסום כתבי הרב חיים הי 1999

מכון ון ליר, המסגרת לחשיבה וזהות יהודית בימינו: פורום לבדיקת דרכה              2001 – 1998

 של היהדות החילונית. 

מכון ון ליר, המסגרת לחשיבה וזהות יהודית בימינו: פורום לדיון בזהות          2003    -2002

 הלאומית בימינו.  

באגודה הבינלאומית של חוקרי משנת פרנץ רוזנצויג  )שנת הייסוד( חבר מייסד 2004 –מ 

(Internationale Rosenzweig-Gesellescaft ) 

 מכון ון ליר, פורום לזמן יהודי  2005 – 2004

 Franz Rosenzweig Annual Yearbookחבר מערכת  2013 – 2005 -מ

 חבר ועדת היגוי של מרכז מרדכי קפלן 2005 –מ 

 Internationale Franz –רגנים של כנס בינלאומי של ה אחד משני מא 2006 – 2005

Rosenzweig Geselleschaft  '2006שהתקיים בירושלים בספט 



דתיים שהתקיים במכון שכטר -ועדה מארגנת לכנס בינלאומי בנושא יחסים בין 2006 – 2005

ינואר למדעי יהדות ואוניברסיטת בר אילן בשיתוף עם האוניברסיטה הקתולית של אוטרכט, ב

2007 

 חבר בועדת היגוי וקוריקולום משותפת של קרן תל"י ומשרד החינוך 2009 – 2006 –מ 

  Member Advisory Board, Jewish and Christian Perspectives Series, Brill 2006 -מ 

 Internationale Franz Rosenzweig Geselleschaft-חבר במועצה האקדמית של ה 2009 -מ


