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 חנה קהת פרופ'

 קורות חיים

 

 אישיים פרטים .1

  א ירושלים /7כתובת: רח' השיירות 

    02-9934492: בית טלפון

 050-7319439נייד: 

   hanakeh@gmail.comדואר אלקטרוני:

 

 אקדמית השכלה .2

 קבלת התואר תואר/תעודה שם המוסד והמחלקה שנים

  1979 תעודת הוראה סמינר בית יעקב ירושלים 1977-  1979

 1984 )בהצטיינות( תואר ראשון ירושלים מקרא ומחשבת ישראלמכללה  1982 - 1984

 1990 בהצטיינות() תואר שני ומחשבת ישראל, חינוך האוניברסיטה העברית 1989 - 1988

 "תאר השני: "משנתו החינוכית של הנצי"ב מוולוז'ין, נושא התיזה

 2005 תואר שלישי  מחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית 2005 - 2000

 "תמורות באידיאה של תלמוד תורה בעידן המודרני"נושא הדוקטורט:                            

 

 לימודים מתקדמים

 

 שנת סיום  שם המוסד תואר/תעודה

 1994 מכון מנדל  מנהיגות חינוכית

   2001 מרכז פרויד, האוניברסיטה העברית  ערכתית מיטית, ייעוץ ארגוני בגישה אנל

Developing Community Leaders 

Leadership in a Changed World  

Columbia University & Ford Motor 

Company International Fellowship  

2004 

 

 2003-2008 מכון הרטמן עמיתת מחקר  

Creating Systematic Impact  and 

Developing Adaptive Capacity  

 

Seminar: European Foundation for 

Management Developing & 

Cambridge Leadership 

Associates,& Mandel Graduate 

Unit,  Brussels 

2010 

 

 דרגות אקדמיות וקביעות במוסד להשכלה גבוהה .3

 מרצה מן החוץ מכללה ירושלים, מחשבת ישראל 1991 - 1987

 מייסדת  משרה, מורה בכיר, 100% ך מחשבת ישראל ותנ" ,מכללת אורות ישראל 1998 - 1995

 משרה, קידום לדרגת מרצה,  100% מחשבת ישראל ותנ"ך, מכללת אורות ישראל 1989 - 1988

 קבועה מרצה ,משרה 100% מחשבת ישראל ותנ"ך, מכללת אורות ישראל 2008 - 1999

mailto:hanakeh@gmail.com
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קולג', מרכז מלטון )אוניברסיטה הברו יוניון  היום - 2006

 , מגדר ויהדותעברית(, אוניברסיטה משודרת

 מרצה אורחת

 מכללה אקדמית גבעת וושינגטון, מקרא היום – 2010

 מכללת סמינר הקיבוצים, מקרא ולתרבות ישראל

מכללת אחווה, לימודי תואר שני בתרבות ישראל 

 והוראתה

 משרה,  מרצה בכירה 70%

 בכירהמרצה  –משרה  33%

 מרצה מן החוץ

המועצה להשכלה גבוהה באמצעות מכללת גבעת  2017

 וושינגטון

 פרופסור חבר

   

 

 

 

 תפקידים בניהול אקדמי .4

 ראשת רשות המחקר  – 2018מכללת גבעת וושינגטון, 

 .הומניסטי-לחינוך יהודיהמסלול האקדמי ייסוד וניהול : 2001 – 1995 ,מכללת אורות ישראל

  .ריכוז צוות כתיבת תכניות לימודים : 1999 –.1997שראל ומכון מופ"ת, אורות ימכללת 

מדריכה מקצועית ארצית, ראשית למורים ולמורות :  2007 – 2004משרד החינוך, המנהל לחינוך דתי, 

 למחשבת ישראל, 

 

 אחריםמשרות ועיסוקים מדעיים  .5

 :א. כתיבת תכניות לימודים אקדמיות

 מחשבת ישראלבכתיבת תכנית לימודים ויחידות אקדמיות ללימוד עצמי  :1992 – 1991, מכללת הרצוג

 שיפוט אקדמי לאור, עריכה,ב. הוצאה 

 מעגל השנהלפרשת השבוע ולנשים  יפירושעלון חודשי של  ,ופרסום "קולך"ייזום ,2004 -1998 ,קולך

 החבר ,על ידי קולך ,ו-אכרכים  היהודיאשה להיות הספרים:  ייזום פרסום סדרת - 2013 -2000  , קולך

 מאמריםההשיפוט של בוועדת 

היכלי  :הספר שלייזום ועריכה, יחד עם פרופ' ישראל רוזנסון , 2005 – 2004מכללת אורות ישראל:  

 מיכל פרנקלין של תפיסת הנפש במקורות היהדות: אסופת מאמרים לזכרה הנפש, על 

 

 

 מענקי מחקר .6

 מענקים שהוענקו:

תפקיד 

 במחקר

 שנה וסכום התמיכה מקור נושא

 

 

 חוקרת יחידה

 

 

 כתיבת הדוקטורט

 1999 ש"ח 40,000 ,משרד החינוך, הגף להכשרת מורים

 ,האוניברסיטה העברית  ,איגוד נשים אקדמאיות

 ש"ח 4,000

2000 

מכללת ליפשיץ, המרכז לחקר מחשבת החינוך 

 ש"ח 10,000 –בזהות היהודית 

2004 
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נשים  תלמוד תורה של חוקרת יחידה

 אידיאה ומשמעות  –

 2006 ש"ח 24,000 (,מכון תורני לנשים)מת"ן 

היבטים מגדריים  חוקרת יחידה

הכשרת מורות ב

 במכללות דתיות

 2008 ש"ח 12.000 ,מכון הרטמן

 

 

 גות ופרסיםמל .7

  אות הנשיא למתנדב לשנת תשס"ד 

  ( 84,000) 2005קרן אביחי תכנית שבתון₪ 

 2005 –נת העשרים אות שדולת הנשים בישראל לש 

 2010מכון וייצמן  –לשם כבוד   דוקטור 

   2014 –פרס קרן רפופורט  -תעודת הוקרה 

  ( 60,000) 2015פרס קרן רפופורט₪ 

  ,2016תעודת הוקרה, ויצ"ו ירושלים 

  ,'2018דוקטור 'לשם כבוד', הברו יוניון קולג. 

 

 הוראה .8

 א. קורסים שלימדתי בשנים האחרונות:

מספר 

 ותסטודנטים/י

לקראת 

תואר 

 אקדמי

סוג הקורס: 

הרצאה, סמינר, 

קורס  סדנא,

ללומדים מתקדמי, 

  קורס מבוא

 שנה קורסהשם של 

20 M.Ed זרמים במחשבת ישראל במאה  הרצאות

 הי"ח והי"ט

2010 

25 - 15 M.Ed 2016-2011 תולדות התנועה החסידית הרצאות 

55 - 25 M.Ed 2010 - 2016 פמיניזם ויהדות קורס למתקדמים 

20 - 15 M.Ed 2011 - 2015 תלמוד תורה לנשים הרצאות 

35 - 20 B.Ed 2012 - 2016 דילמות חינוכיות בספרות חז"ל סדנא 

50 - 25 B.Ed עיונים בספר  –אדם ועולמו  הרצאות

 בראשית

2016 - 2013 

40 - 30 B.Ed 2012 - 2016 ספר שמות –עם נולד  הרצאות 

30 B.Ed 2013 בספר במדברעיונים  הרצאות 

30 - 35 B.Ed תולדות עם ישראל בתקופת  הרצאות

 המלוכה

2012 - 2011 

34 B.Ed 2011 מבוא להוראת המקרא קורס מבוא 



4 
 

 

38 B.Ed 2015 מבוא לסיפור המקראי קורס מבוא 

 52 - 53 B.Ed המשמעות החינוכית של הסיפור  סדנא

 המקראי

2015 - 2011 

33 - 35 B.Ed 2015 - 2016 ת הרשב"םפרשנו הרצאות 

24 - 27 B.Ed 2015 - 2016 מחשבת המקרא הרצאות 

15 B.Ed 2011 -  סמינר במקרא סמינר 

2014 

20 -30 B.Ed 2011- 2014 סוגיות קיומיות במקרא סדנא 

28 - 34 B.Ed פרשנות ימי  –פרשנות משווה  קורס מבוא

 הביניים למקרא

2014 - 2013 

34 - 45 B.Ed 2015 - 2016 תהילים קורס מבוא 

46 B.Ed 2016 ירמיהו הרצאות 

 

 

 

 ב. הנחיית סטודנטים ללימודי תואר

הישגי 

 הסטודנט/ית

תאריך 

השלמת 

 המחקר

לקראת 

 תואר 

שם  כותרת המחקר

 הסטודנטי/ית

90 2010 M.Ed  תכנית הלימודים בתנ"ך

 בחינוך הכללי ושאלות הבגרות

 רינה כורם

 יעל סימן טוב

)מנחה שותפה, 

שוש  ר"ד

 מילאת

85 2010 M.Ed  יישום של ערכי התרבות

 היהודית בשיעורי חינוך ותנ"ך

אילנה שטיינר 

 רונית שובל

80 2010 M.Ed  המוסף במתודות הערך

 הבית מדרשי הלימוד

וההשלכות על ערכים חינוכיים 

  במסגרת החינוך היסודי

חנה כהן 

שלומית 

 אלמליח

 –מנחהשותפה 

 שוש מילאת

 

 

 ציבוריים( פרוייקטים חינוכיים וצועי אחר )יסיון מקנ .9

 ל מדרשה תורנית לנשים, נתיב בינההוראה וניהו: 1986  – 1982

 (: הוראה וניהול מדרשת לינדנבאום)לסירוגין : 1998  - 1987

 חינוכיים שונים:יקטים פרווניהול ניהול  ארגון קולך וייזום הקמה ו )לסירוגין(:  : 2014  – 1998

 , השתלמויות מורות/ים.תיבת תכניות לימודים במגדר ויהדות לבתי  ספר תיכונייםכ          
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בי"ס יצירתי המשלב   -שותפה בתכנון והקמת ביה"ס  הניסויי "ראשית" בגוש עציון                :2000

 חינוך מיוחד בכל אחת מכיתותיו ילדי

 גשרת  בעמותת על"ם, לנוער בסיכוןמתנדבת כמ - 2006 - 2005

 פמיניסטי, לבנותדתי, תיכון ניסויי,  –הקמת מדרשית הרטמן לבנות :             2007

 ות בתחום: "מגדר ויהדות"ייזום וכתיבה )עם שותפים/ות( יחידה לבגר :2003 – 2002
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 רשימת פרסומים  .10

 

 קידום האחרון:עד לא. 

 

 שפיטים:

 

A  :עבודת דוקטורט 

, האוניברסיטה העבריתהוגש לסינאט של ", המודרני תמורות באידיאה של תלמוד תורה בעידן"

 פרופ' שאול שטמפר ופרופ' משה הלברטל. בהנחיית:. 2005ב

 

B .של המחברת ספר  

 , הוצאת משרד הבטחון, תל אביב. מהתנגשות להתחדשות -פמיניזם ויהדות (, 2008קהת, ח' )        

 

C . בספרים מדעיים או פרקיםמאמרים: 

1. Kehat, H.(2004), "Feminist Currents and Trends Among Various Orthodox Groups," 

in: Elior, R.(ed.), Men and Women, Gender, Judaism and Democracy (pp. 112-124) , 

Jerusalem.  

שילה מ' )עורכת(, פולמוס דתי או פולמוס חברתי", בתוך:  –קהת, ח' )תשס"ג(, "שויון מגדרי  .2

 ( ירושלים. 65 – 45)עמ'  כרך ב',, הלהיות אשה יהודי

רפאל , א', -בתוך: בן", לאומי-(, "אליטות פמיניסטיות חדשות במגזר הדתי2007)קהת, ח'. ן .3

 (, ירושלים, הוצאת מוסד ביאליק.237 – 225)עמ'  ,אליטות חדשות בישראלשטרנברג, י' )עורכים(, 

איש", בתוך: אטקס ע' )עורך(,  קהת, ח'. )תשס"ו(, "ביצור מעמדה של התורה במשנת החזון .4

 ( ירושלים.355 – 315)עמ'  ישיבות ובתי מדרשות,

מודרניזם", -, תשס"ז(, "תגובת החינוך החרדי והחרדי לאומי למודרנה ולפוסט2007קהת, ח'. ) .5

( . ]גם בתוך: בתוך מאה שנות 234 – 209)עמ'  תרבותית-חינוך בחברה רב , בתוך פרי, פ' )עורכת(

 [582 – 567דתי, )עורך שמחה רז(, עמ'  חינוך ציוני

 

D .מאמרים בתוך כתבי עת: 

ד',  על פרשנות התורה מחניים)תשנ"א(, "הנציב ולימוד התנ"ך", בתוך: הכהן מ' )עורך(, קהת, ח'.  .1

 (.380-387)עמ' 

)תשנ"ט(, "מעמד הנשים ולימוד התורה בחברה האורתודוכסית", ברהולץ ע' )עורך(, קהת, ח'.  .2

 (.135 – 123, )עמ' 'אקדמות ז

 ,3רבגוני )תש"ס(, "זרמים ומגמות בפמיניזם בקבוצות אורתודוקסיות שונות", בתוך: קהת, ח'.  .3

 (.76 – 72)עמ' 
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בין הרב סולובייצ'יק לרב קוק", בתוך גולדברג, ר' )עורכת(  -)תשס"ה(, "זוגיות ושוויון קהת, ח'.  .4

 .( ירושלים48 – 35גיליון ד, )עמ'  מסכת

. )תשסח(, "מצוקת לומד התורה בהגותו של הרב קוק",: בתוך: שוורץ, ב"י, מלמד, א, קהת, ח' .5

(, האיגוד העולמי למדעי 428 - 407, יד )עמ' דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדותושמש א' )עורכים( 

 היהדות.

 

E .פרסומים מדעיים אחרים 

  מונוגרפיה שעברה שיפוט: .1

   

, סדרת האשה ביהדותכהן ט' )עורכת(, דיאה ומשמעות, בתוך: אי –קהת ח', תלמוד תורה לנשים 

 , המרכז לחקר האשה ביהדות ע"ש פניה גוטספילד הלר, בר אילן12דיונים 

 

 ערכים באנציקלופדיה: .2

Kehat, H. (2006) "Rabbi Abraham Isaac Kook on Women," in: Jewish Women a 

comprehensive Historical Encyclopedia, (edited by Shalvi, Moshe and Alice).C.D ROM, 

Shalvi publishing L.T.D. see also: http://jwa.org/encyclopedia/article/kook-rabbi-abraham-

isaac (7 pages, (hosted by Brandeis University 

 ספר של המחברת:. 3

 , ירושלים. משנת הנציב, על הגותו של ר' נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'יןקץ )קהת(, ח' )תש"ן(,          

 

F . (, לא שפיטיםיםבצי מאמר)ק בספריםאו פרקים מאמרים: 

י קהת ח', גלעד י', ביגמן ד', לוביץ ר' ואחרים )סימפוזיון, תשס"א(: מהו המודל הראוי למנהיג דת .1

 ( תל אביב.250-270, )עמ' כלביא יקוםבן ימינו? בתוך: אחיטוב ה' )עורכת(, 

בצבת הקונפליקט והדיאלוג, בתוך: לנגנטל נ' פרידמןי'  -קהת, ח'. )תשסב( בין מסורת למודרנה  .2

 (, תל אביב. 178-195)עמ'  הקונפליקט)עורכים נחום(, 

גמליאל ורבי יהושע, בתוך: ששר מ' רבן  –קהת, ח'. )תשנט( בין אריסטוקרטיה לדמוקרטיה  .3

 ( ירושלים.229 – 213, )עמ' ספר ישורון )עורך(,

הישן  תורת האדם, בתוך: וייצמן א' )עורך(, –קהת, ח'. )תשנט(, משנתו המוסרית של הלל הזקן  .4

 – 145, )עמ' הגות ומחשבה מזוית מחודשת, אסופת מאמרים, לזכרם של בני משפחת פל –יתחדש 

 ב.(. תל אבי158

(, התשמע קולי, (, מעמד הנשים בחברה האורתודוכסית, בתוך: עצמון י' )עורכת2001קהת, ח'. ) .5

 (, ירושלים. 365 – 355)עמ' 

להיות אשה  קהת, ח'. )תשס"א(, דברי פתיחה לכנס אשה ויהדותה, בתוך: שילה מ' )עורכת( .6

 (, , ירושלים.16 – 13', )עמ' יהודיה, כרך א

, בקרוב אצלךיי המציאות והשפעתו על זוגיות', בתוך: גורפיין י' )עורכת( (, שינו2002קהת, ח'. ) .7

 (, פתח תקוה. 141– 137)עמ' 

http://jwa.org/encyclopedia/article/kook-rabbi-abraham-isaac%20(7
http://jwa.org/encyclopedia/article/kook-rabbi-abraham-isaac%20(7


8 
 

 

דברי חכמה של נשים בספרות חז"ל, בתוך: משאלי י' )עורכת(,  –(, פרקי אמהות 2002קהת, ח'. ) .8

 (, תל אביב.43 – 21)עמ'  פרקי אמהות

ומציאות, דברי פתיחה לכנס השני, אשה ויהדותה,  (, איש ואשה בבראשית דימויים2003קהת, ח'. ) .9

 (, ירושלים.24 - 16', )עמ' להיות אשה יהודיה, כרך ב בתוך: שילה מ' )עורכת(

ו עקדת יצחק לזרע (, עקדת יצחק ומות שרה, בתוך: לאו ב', רוזנסון י' )עורכים(,2003קהת, ח'. ) .10

 ( ירושלים. 393-398)עמ' 

 (, ירושלים.21 - 17ג', )עמ'  להיות אשה יהודיה, כרךה לכנס, בתוך: קהת, ח'. )תשס"ה(, דברי פתיח .11

מהפכות מתחילות מלמטה, בתוך אחיטוב, ה', פיקאר, א'  -קהת, ח'. )תשס"ו(, פרשת פנחס  .12

 ( עין צורים.256 – 253)עמ' לקראת שבת)עורכים(, 

)עמ'  אשה חוה אדם קהת , ח'. )תשסח(, קולן של נשים כמפתח לרווחתן בתוך: שרבט א' )עורכת(, .13

 (. ירושלים.69-96

קהת ח'. )תשס"ט(, תורת הנפש בתניא לעומת תורת הנפש בהגותו של ר' חיים מוולוז'ין , בתוך:  .14

 (.ירושלים.55-80, חברים ובני משפחה )עורכים(, )עמ' היכלי הנפש, ספר זכרון למיכל פרנקלין

היכלי הנפש, ספר ם אדהן, בתוך; סקירה על שיטתה של מרי –קהת ח'. )תשס"ט(, שיטת א.מ.ת  .15

 (, ירושלים.81-95חברים ובני משפחה עורכים(, )עמ'  זכרון למיכל פרנקלין,

 קהת, ח'. )תשס"ב(, תכנית בת מצוה קהילתית, בתוך: פרידלנדר בן ארזה ש' )עורכת(, ספר בת .16

 (, ירושלים. 455-458מצווה )עמ' 

 –השמיעיני את קולך תוך: קרן ר )עורכת(, ( "ליטול את השליטה על הזמן", ב2009קהת ח'. ) .17

 ( ירושלים. 3-5)עמ' עיונים במעגל השנה ובפרשת השבוע,

עיונים במעגל  –השמיעיני את קולך ( "להתקרב אל הקודש", בתוך: קרן ר )עורכת(, 2009קהת ח'. ) .18

 ( ירושלים. 30 - 26)עמ'השנה ובפרשת השבוע,

עיונים במעגל השנה  –השמיעיני את קולך )עורכת(,  ( "קשת בענן", בתוך: קרן ר2009קהת ח'. ) .19

 ( ירושלים. 53 - 50)עמ' ובפרשת השבוע,

השמיעיני את ( בתוך: קרן ר )עורכת(, 2009קהת ח'. "בת הכהן, גזירת האונס ומרד החשמונאים", ) .20

 ( ירושלים.106 - 103)עמ' עיונים במעגל השנה ובפרשת השבוע, –קולך 

עיונים  –השמיעיני את קולך דרור איש לרעהו, בתוך: קרן ר )עורכת(, (, לקרוא 2009קהת ח'. ) .21

 ( ירושלים. 179 - 177)עמ' במעגל השנה ובפרשת השבוע,

עיונים במעגל  –השמיעיני את קולך (, אש התמיד והעולה, בתוך: קרן ר )עורכת(, 2009קהת ח'. ) .22

 ( ירושלים. 220 – 219)עמ'השנה ובפרשת השבוע,

עיונים  –השמיעיני את קולך , אין הדבר תלוי אלא בי, בתוך: קרן ר )עורכת(, (2009קהת ח'. ) .23

 ( ירושלים.416 - 414)עמ' במעגל השנה ובפרשת השבוע,

עיונים במעגל השנה  –השמיעיני את קולך (, ובחרת בחיים, בתוך: קרן ר )עורכת(, 2009קהת ח'. ) .24

 ( ירושלים.421 - 420)עמ' ובפרשת השבוע,

 

G . בכתבי עת מאמרים 

 465, )עמ' טללי אורות ו' ידידותי", בתוך: דסברג א' )עורך(, –קהת )קץ(, ח'. )תשנ"ה( "חינוך יהודי  .1

 (, אלקנה.499 –

 .10גליון  באופן טבעי,( היהדות בין דמוקרטיה לתאוקרטיה, בתוך: 1996קהת )קץ(, ח'. ) .2
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, )עמ' טללי אורות ח')עורך (,  דסברג א: תשנט( "בין רשבי לרבי עקיבא", בתוך-קהת, ח'. )תשנח .3

 (, אלקנה. 200 – 186

4. Kehat, H. (2000), "Visiting Israel at Times Of Danger", in: JOFA Journal of February. 

 (.65 – 60. )עמ' 11ארץ אחרת, קהת, ח'. )תשס"ב(, "סדר נשים", בתוך: שלג ב' )עורכת(  .5

בין המזרחי לעולם הלמדני", בתוך: רז ש'  -וק (, "תלמוד תורה במשנת הרב ק2002קהת, ח'. ) .6

 (, ירושלים.55 – 38, )עמ' 2002קובץ הציונות הדתית לשנת )עורך(, 

פנים, כתב עת (, "לשבור את המעגל הפטריארכלי", בתוך: רוזנטל ר' )עורך(, 2002קהת, ח'. ) .7

 (.31 – 23)עמ'לתרבות חברה וחינוך 

ת ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכות הקובעות את מעמדן של קהת, ח'. )תשס"ב(, "הנחות פסיכולוגיו .8

 ( ירושלים.119 – 101, )עמ' שנה בשנההנשים", בתוך: אייזנברג י' )עורך(, 

טללי קהת, ח'. )תשסב(, "גישה אקזיסטנציאלית בהוראת המקרא" בתוך: דסברג א' )עורך(,  .9

 ( אלקנה.44 – 33)עמ'  אורות י,

, בשדה חמדפחה ולזהות מגדרית" בתוך: אייזנברג י' )עורך(, קהת, ח'. )תשס"ג(, "חינוך למש .10

 (.174 – 161, גליון תשסג )עמ' בטאון לענייני חינוך והוראה

 – 60)עמ'  13 ארץ אחרתקהת, ח'. )תשס"ג(, "אף אחד לא מדבר על צדק", בתוך: שלג ב' )עורכת(  .11

61 .) 

-32)עמ'  טללי אורות יאא' )עורך(, קהת, ח'. )תשס"ד( "כפיה וחרות במתן תורה", בתוך: דסברג  .12

40 .) 

 – 34, )עמ' 24 ארץ אחרת( "תודעה אוטונומית מול תודעה כפופה", שלג ב' )עורכת(, 2004קהת, ח'. ) .13

 נובמבר. .-( אוקטובר39

 סופרים וספרותקהת, ח'. )תשסד(, "כאשר ישא האומן את היונק", בתוך: דויטש, ח' )עורכת(,  .14

 גליון חג השבועות. 

 גליון ראש השנה. סופרים וספרות, ח'. )תשסה( "להיות אדם", בתוך: דויטש, ח' )עורכת(, קהת .15

, גליון חג סופרים וספרותקהת, ח'. )תשס"ה(, "על חרות ואחריות", בתוך: דויטש, ח' )עורכת(,  .16

 הפסח. 

 , דויטש ח'סופרים וספרותקהת, ח'. )תשס"ו(, "קניית החרות היא תהליך נפשי ארוך", בתוך:  .17

 )עורכת( גליון חג הפסח.

 .02.2006, סופרים וספרותקהת, ח'. )תשס"ו( "דיאלוג של כבוד", בתוך: דויטש, ח' )עורכת(,  .18

 ,(43 -35)עמ'  7 , קו אפקקהת, ח'. )תשס"ז( "פרויד בבית המדרש", בתוך: מרדר ח' )עורכת( .19

 ארגון פרט קבוצה,  –בהוצאת אפק 

20. Kehat, H. (2008) "Beyond Apologetics: Orthodox Feminism in the 21st Century" in: 

Havruta – A journal of Jewish Conversation, vol 1 (pp. 64-70). 

 

Hת לשדה המקצועי שלירו. עבודות נוספות הקשו 

 מאמרים אינטרנטיים

 kehat.asp/40http://www.atid.org/resources/lmofקהת, ח'. איש האמונה ואני בתוך:  .1

http://www.atid.org/resources/lmof40/kehat.asp
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קהת, ח'. הורים וילדים במקורות היהדות  .2

rentsChildrenInJudaism.dwww.democratic.co.il/Israel/DataRepositoryFiles/AtHome/Pa

oc 

 קהת, ח'. האסקפיזם היהודי בתוך: .3

www.hebpsy.net/community.asp?id=13&k72 - 74article= 

שבט  3, הסוכנות היהודית, גליון מס' זו שליחותקהת, ח', וכל מה שבראתי לכבודך בראתי, בתוך  .4

 tora.html/3shlichut/-http://www.jafi.org.il/education/Zo תשסו:

 

 ב. הוגשו לאחר הקידום האחרון

 

 שפיטים

 

Aספר של המחברת . 

  , הוצאתתמורות באידיאה של תלמוד תורה בעין המודרני –משהפכה תורה לתלמוד תורה קהת, ח'.        

 עמודים( 745) .2016כרמל ירושלים,         

 

B . (מאמרים )קבצימדעיים  בספרים מאמריםפרקים או: 

מבט מגדרי", בתוך: )הרצוג א', ולדן, צ'  –(,"הכשרת מורות במכללות דתיות 2010קהת, ח'. )* .1

 (, הוצאת כרמל, ירושלים 287 – 267, קובץ מאמרים, )עמ' על גב המורות)עורכות(, 

קריאה פמיניסטית בספרות חכמים", בתוך: חמו נ'  –די (, "על החינוך לפמיניזם יהו2012קהת ח'. ) .2

(, הוצאת מכון מופ"ת 183-208, )עמ' (, שבילים בחינוך יהודי פלורליסטידרור י' )עורכים

 ואוניברסיטת תל אביב, תל אביב.

(, "עורי עור: על הצורך הדחוף במודעות של נשים דתיות לבעיות הייחודיות להן", 2013קהת, ח'. ) .3

)עמ'  כרך ו', להיות אשה יהודיה -אשה ויהדותה, שיח פמיניסטי, דתי, עכשווין ט', )עורכת( בתוך: כה

  הוצאת ראובן מס, ירושלים. (,40 – 21

קהת חנה, השפעותיה של התנועה הפמיניסטית הדתית בישראל פנימה והחוצה, בתוך: שלג יאיר 

ישראליתממשגיח הכשרות לנהג הקטר, הציונות הדתית והחברה ה ,)עורך( הוצאת המכון הישראלי  ,

 . 356- 331, עמ' 2019לדמוקרטיה, ירושלים, 

4. Kahat H. Two trends: radical feminism and cultural feminism in the religious society 

in Israel. In: Alon K. (ed), education and gender, (20 pages) 

 

Cמאמרים בכתבי עת .: 

 , )עמ'אקדמות כבמהותן, יעודן ודרך חינוכן במשנת הרב קוק" בתוך:  –נשים  (," 2010קהת, ח'. ) .1

32 – 68 .) 

2. Kehat, H, (2012), "Leadership wisdom from the Jewish tradition – models of 

leadership in times of crisis", in: Society and Business Review, I, Volume 7 issue 3 )pp. 

http://www.democratic.co.il/Israel/DataRepositoryFiles/AtHome/ParentsChildrenInJudaism.doc
http://www.democratic.co.il/Israel/DataRepositoryFiles/AtHome/ParentsChildrenInJudaism.doc
http://www.jafi.org.il/education/Zo-shlichut/3/tora.html
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277 -288). Also in: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1746-

5680&volume=7&issue=3 

3. Kehat, H. (2013), “What do the open-eyed faith of religious feminists and the 

existentialist faith of Kierkegaard share?” in: Psychology Research, ISSN 2159-

5542,December 2014, Vol. 4, No. 12, pp. 1020-1027. 

 

 

D .:מאמרים בעבודה 

1. Kehat, H & Shapira R. Public and legal struggle against discrimination and exclusion 

of women, on behalf of religion, the State of Israel. For "Nashim" (15 – 20 pages) 

 , התקבל והוחזרעמודים 15קהת ח'. המאבק המגדרי במגילת אסתר, בתוך: מחקרי הגבעה, ) .2

 (לתיקונים

 

Eפרסומים מדעיים אחרים . 

ל בנושא חיבור מסכם של דיוני השולחן העגו -מנהיגות אשר שאר רוח בה   קהת, ח, ושות', מונוגרפיה:

 .2015מכון מנדל למנהיגות, יחידת הבוגרים ירושלים,  דתית רוחנית מנהיגות

 

F .:מאמר שהוכן ופורסם לקראת כנס 

Kehat, H, (2010), “From the Cave to the Top of the World: learning to think big in leading 

social change", Paper presented at 2010 IFSAM (International Federation of Scholarly 

Association of Management) Conference. In Paris: 

http://instituteforsustainableleadership.com/wp-content/uploads/2013/08/prog-fin-IFSAM-

2010-7.pdf. 

G .ביקורת ספרים 

-כסלו 343, גליון 77קהת ח'. בקורת על הספר: מה יגידו שושני השדה מאת סרן קירקגור,, בתוך: עיתון 

 שנה ל"ב. 12עמ'  2009נובמבר דצמבר,  טבת תש"ע

 

H. לא שפיטים( פרסומים אחרים( 

בתוך:  מיניות בחברה הדתית מבר אילן לפורום תקנה",(, "הפרת השתיקה, פגיעות 2010קהת, ח'. ) .1

 (, תל אביב.97 – 92)עמ'  11 קו אפק

 (.39 – 37)עמ'  47(, נשים ומנהיגות רוחנית, בתוך: דעות 2010קהת, ח'. ) .2

 .50-57, עמ' 22, סגולה, מגזין ישראלי להיסטוריה(, "מבשרת את המהפכה" בתוך: 2012קהת, ח'. ) .3

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1746-5680&volume=7&issue=3
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1746-5680&volume=7&issue=3
http://instituteforsustainableleadership.com/wp-content/uploads/2013/08/prog-fin-IFSAM-2010-7.pdf
http://instituteforsustainableleadership.com/wp-content/uploads/2013/08/prog-fin-IFSAM-2010-7.pdf
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