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   קורות חיים

 

o  שם: סופיה כץ 

o 058-7011222: נייד 

o :כתובת דוא"ל katzso@telhai.ac.il 

  

 :  השכלה

 

זרח אסיה, מודי מהרוח, החוג ללי האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי  : 2009

   .(.Ph.D)  לפילוסופיהתואר דוקטור 

 :  טדוקטורעבודת 

“The Poetry of Unrestrained Sageliness: Shao Yong and a Tradition of Ruist 

Philosophical Mysticism.” PhD diss., The Hebrew University of Jerusalem, 2009 

(Advisor: Prof. Andrew H. Plaks). 

 

 : מכללהתפקידים ב 

 משנה לראש החוג ללימודי מזרח אסיה 

 חי לחקר דתות -ראש מרכז תל

 

 (3201-)החל מ השתתפות פעילה בכנסים

 

 : 2013יולי 

The Centre of Chinese Studies (CEC, ASIEs, INALCO) and The Centre of Korean 

Studies (CECO, ASIEs, INALCO), International Conference “Constructing and 

Interpreting the Daotong (Transmission of the Way) in the Perspective of Chinese and 

Korean Neo-Confucianism,” Lecture title: “Transmission of the Way and Confucian 

Mysticism: the Case of Chen Xianzhang (1428-1500),” Paris, France. 

 

 : 2013ספטמבר 

German Oriental Studies Conference,  ndGerman Society for Oriental Studies, the 32

Lecture title: “The Practice of Observation (guan 觀) in Song-Ming Confucian 

Thought,” Münster, Germany. 

 

ציזם  חי, כנס לימודי מזרח אסיה, נושא ההרצאה: "מיסטי -: המכללה האקדמית תל2014פברואר 

 עליון.  קונפוציאני במבט השוואתי." גליל 

 

: מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, יום עיון "סין והודו:  2014מרץ 

," נושא ההרצאה: "'האני האמיתי' והידע המוחלט: ובפוליטיקה אסייתיתהבטים משווים במחשבה 

 שוי," ירושלים. -מיסטיציזם פילוסופי בהגותם של שנקרה וג'אן ר'ו

 

ללימודי אסיה בישראל, נושא ההרצאה: "דמותו   12-שנתי ה-: אוניברסיטת חיפה, הכנס הדו2014מאי 

 ה.  של מגיד העתידות בספרות הסינית המסורתית," חיפ
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נושא , ": הבטים השוואתייםיהדות וישראלמזרח אסיה, ", כנס חי-תלהמכללה האקדמית : 2015ינואר 

חי, גליל  -, תל המוזר במסורות היהודית והסינית"לינג: היסטוריה של -ונגההרצאה: "בין ביאליק לפו ס

 עליון.  

 

 כנס הישראלי השביעי לחקר דת ורוחניות עכשווית, נושא ההרצאה: אביב, -: אוניברסיטת תל2015מאי 

“Inspired by Martin Buber: The World of the Strange and Wonderful in the Chinese 

and Jewish Traditions.” 

 

 נורמברג, גרמניה. יום עיון -: אוניברסיטת ארלנגן2015 אוקטובר

“Divination and the Strange in Pre- and Early Modern East Asia and Europe.”  

 ".Fate and Divination in the Liaozhai zhiyiנושא ההרצאה: "

 

סין, יהדות וקהילות יהודיות  "  פרופ' איירין איברהאוניברסיטה העברית, צהרי עיון לכבוד : 2015דצמבר 

הורים על קשר דיאלוגי ומחשבת  רחוקה': הר  -מגעים בין תרבויות", נושא ההרצאה: "'כשאת מביטה בי –

   , ירושלים. "סין

 

וחרות  אילן, הכנס היהודי אסייתי הרביעי, נושא ההרצאה: "גורל-: אוניברסיטת בר 2016אפריל 

 , רמת גן. במסורות היהודית והסינית"

 

 צאה: ללימודי אסיה בישראל. נושא ההר  13-שנתי ה-חי, הכנס הדו-: המכללה האקדמית תל2016מאי 

חי, גליל  -, תל "ל המציאות המוחלטת בקונפוציאניזם"'האם השמיים מדברים?' דיבור, שמיעה וזיקה א

 עליון.  

 

 אביב.  -תל אביב,-: אוניברסיטת תל2016ספטמבר 

 Humboldt Colloquium “Bridges to the Future: German-Israeli Scientific Relations” 

 הצגת פוסטר בנושא: 

 "Cultural Interactions by Means of Chinese, Hebrew and Yiddish Translations." 

 

 : אוניברסיטת בוכום, גרמניה. הרצאת אורח. נושא ההרצאה:  2016אוקטובר 

“’He Who Knows Does Not Speak’? Speech, Silence and the Ultimate Knowledge in 

Advaita Vedanta and Confucianism.” 

 

 חיפה.   , הכנס הישראלי השני בנושא שפה, תרבות וחברה באסיה. : אוניברסיטת חיפה2016דצמבר 

 נושא ההרצאה: 

“‘A Vehicle for the Way’? Secondary Language Hebrew and Yiddish Translations of 

Chinese Poetry.” 

 

 :  2017ינואר 

Martin Buber Symposium:  Dialogue and Impact (Ben Gurion University of the 

Negev, Beer Sheva). 

 נושא ההרצאה:  

“Meeting in Dialogue. Martin Buber’s Thought in China.”  

 

על המתות חסד בישראל: מבטים סוציולוגיים, אתיים,   –כנס "לחיות ולמות בכבוד : 2017מרץ 

בשלווה ובשמחה? המתת חסד והתאבדות בסיוע בתרבות  למות פילוסופיים וחוקיים." נושא ההרצאה: "

 כללה האקדמית גליל מערבי, עכו." המהסינית.

 

: הכנס היהודי אסייתי החמישי, אוניברסיטת חיפה. נושא ההרצאה: "בין מזרח למזרח?  2017אפריל 

 חיפה.   מרטין בובר ודיאלוג פילוסופי בין מחשבת סין ליהדות."

 

 :  2017נובמבר 

International Workshop "Law and Order: The Status of Natural Regularities before 

the Scientific Revolution" (Tel-Hai College). Tel-Hai, Upper Galilee.  

 ”.Heaven, Structure and Numbers: Shao Yong on the Order of Reality“נושא ההרצאה: 



 3 

 

 :  2017דצמבר 

"אני ואתה? מפגש  נושא ההרצאה:  חי. -תל חי לחקר דתות.-חוקרים של מרכז תלהרצאה בפורום 

 פילוסופי בין תפיסות עולם סיניות ומערביות".  

 

כתבי קודש  : הכנס השנתי השני של האגודה הישראלית לחקר דתות. יושבת ראש במושב "2018מרץ 

 במזרח תיכון ובסין: הבטים נבחרים." 

 

,  Religions and the Galilee: Theory, Practice and Challenges: יום עיון בינלאומי  2018מאי 

 חי. יושבת ראש במושב -המכללה האקדמית תל

“Comparative Study of Religions: Theoretical Aspects.”   

 :  2018דצמבר 

 Israel-China Studiesקר סין )הישראלית לחאגודה ההרצאה מוזמנת במעמד מיסוד של 

Associationאביב, נושא ההרצאה: -(, מרכז תרבות סין, תל 

“Beyond Fascination: Philosophical Dialogue between Chinese and Jewish Thought.” 

 

"נצרות בגליל".  במושב   יושבת ראש חי. -, המכללה האקדמית תל21-כנס מחקרי הגליל ה :2019אפריל 

 עליון. חי, גליל -תל

 

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. של האגודה ללימודי ישראל,  35-: הכנס השנתי ה2019יוני 

 מושב: ב  יושבת ראש

“Comparative Study on Moral Education and Identity in Israel and China.” 

 

,  המוקדש להגותו של מרטין בובר "מאה שנות 'אני ואתה'" מפגש חוקרי המיזם:  2019ספטמבר 

   אביב. -מרטין בובר ותרבות סין", תל" . נושא ההרצאהאביב-אוניברסיטת תל

 

 לאומי  -ביןיום עיון : 2020ינואר 

“Teaching and Learning Chinese as a Foreign Language in 21st Century: Challenges 

and Solutions”, Tel-Aviv University, Tel-Aviv.  

 : )הרצאה מוזמנת( נושא ההרצאה

“Keep Calm and 学中文 [Study Chinese]: Challenges of Teaching Chinese in a 

Changing World.” 

 

 : הרצאה מוזמנת באוניברסיטת בוכום, גרמניה. נושא ההרצאה: 2020פברואר 

 “Confucian Mysticism? The Case of Shao Yong (1012-1077(.” 

 

דתות בגליל:  מושב "היושבת ראש חי. -, המכללה האקדמית תל23-כנס מחקרי הגליל ה: 2021אפריל 

 חי, גליל עליון. - תל". מבט היסטורי ותיאולוגי

 

חי. יושבת ראש במושב "פריפריה - , המכללה האקדמית תל24-: כנס מחקרי הגליל ה2022מרץ 

   חי, גליל עליון.-רוחניות בגליל בין טבע וסביבה לבין עימות עם הממסד," תלואלטרנטיבה: קהילות 

  

חי. נושא ההרצאה: -המכללה האקדמית תל: כנס בינלאומי "אוכל באסיה: מסע במרחב ובזמן," 2022מאי 

 "'שיר הילל ליין וסגולתו': משקאות שיכר והתעוררות רוחנית בספרות סין."  

 

ישי של האגודה הישראלית לחקר דתות. נושא הכנס "גבולות בדת",  : הכנס השנתי החמ2022מאי 

חוזי העתידות ומגשרי העולמות ב"רשומות  אוניברסמטת בן גוריון בנגב, באר שבע. נושא ההרצאה: 

 "ג'אי-המוזר של ליאו

 

   : פרסומים
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Katz, S. “Tradition of Ruist Unrestrainedness: Zeng Dian, Shao Yong and Chen 

Xianzhang (6th c. BCE – 15th c. CE),” in Raoul D. Findeisen, Gad C. Isay, Amira 

Katz-Goehr, Yuri Pines and Lihi Yariv-Laor, eds., At Home in Many Worlds: 

Reading, Writing, and Translating from Chinese and Jewish Cultures. Essays in 

Honour of Irene Eber. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009, pp. 69-79.  

  

Katz, S. “From Observing to Listening: The Intellectual/Spiritual Path of Shao Yong 

as Reflected in the Yichuan jirangji,” Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies, 

Vol. 61 (2013): 141-182.   

 

תוך: יורי פינס וגדעון שלח )יצחק שיחור  ב"נספח: אמנות השירה הסינית,"  -"שירת טאנג" וכץ, סופיה. 

, כרך ב, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, כל אשר מתחת לשמיים: תולדות הקיסרות הסיניתעורך ראשי(, 

 . 480-470(, 2013תשע''ד )

 

דחק, תל אביב, מן הקלאסיקה הסינית" ) רחיים תדמון, "הלבנה והרוח: מבח בתוך: " , "מבואכץ, סופיה. 

2016 .) 

 

Katz, S.  “The Way of Silent Realization: Ineffability and Rationality in the 

Philosophical Mysticisms of Śankara and Zhan Ruoshui,” in Ithamar Theodor and 

Zhihua Yao, eds. Brahman and Dao: Comparative Studies of Indian and Chinese 

Philosophy and Religion. Lanham: Lexington Books, 2014, pp. 35-52. 

 

Ke Shufei  柯书斐 (Katz, S.), “jingwu yu moshi zhi dao,” 静悟与默识之道 [The 

Way of Quiet Enlightenment and Silent Knowledge], in 伊萨玛·泰奥多 姚治华 

(Ithamar Theodor and Yao Zhihua), ed., 叶首德 (Ye Shoude, trans.), fan yu dao: 

yinzhong zhexue he zongjiao bijiao yanjiu  《梵与道：印中哲学和宗教比较研究》

[Brahman and Dao: Comparative Studies of Indian and Chinese Philosophy and 

Religion], Beijing: Zongjiao wenhua chuban she (Religious Culture Publishing 

House), 2017, pp. 42-64. 

 

 

Katz, S. “Free to Obey: Gao Panlong and Dietrich Bonhoeffer on Selflessness, Fate, 

and Freedom,” Ching Feng: A Journal on Christianity and Chinese Religion and 

Culture, vol. 16, no. 1-2 (2017): 173-197.  

 

Katz, S. "Structure and Numbers: Shao Yong on the Order of Reality," Studies in 

History and Philosophy of Science, Part A, Vol. 81 (2020): 16-23. 

https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2019.10.002 

 

 

Katz, S. “In the Beginning was Observing: Shao Yong on the Sagely Self, Observing 

and Poeting,” Asian Studies. Vol. 10, no. 2 (2022). 

https://doi.org/10.4312/as.2022.10.2.333-352 

 

  

Katz, S. “An Ongoing Revolution: Cosmic Canticle, Changing, and the Problem of 

Broken Harmony,” in Paschalis Nikolaou, Richard Smith, Chen Shangzhen, ed. A 

Companion to Richard Berengarten’s Changing (Shearsman Books, Sidcup, UK., 

forthcoming 2022). Also published in Cha: An Asian Literary Journal (June/July 

2019), published May 2022 https://www.asiancha.com/wp/article/sophia-

katz/?fbclid=IwAR2VzNTGABWu-

tsr9oLR0OFOihkkHXp488AcJ3vtVkzY17O2OfutVtavts8 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2019.10.002
https://doi.org/10.4312/as.2022.10.2.333-352
https://www.asiancha.com/wp/article/sophia-katz/?fbclid=IwAR2VzNTGABWu-tsr9oLR0OFOihkkHXp488AcJ3vtVkzY17O2OfutVtavts8
https://www.asiancha.com/wp/article/sophia-katz/?fbclid=IwAR2VzNTGABWu-tsr9oLR0OFOihkkHXp488AcJ3vtVkzY17O2OfutVtavts8
https://www.asiancha.com/wp/article/sophia-katz/?fbclid=IwAR2VzNTGABWu-tsr9oLR0OFOihkkHXp488AcJ3vtVkzY17O2OfutVtavts8
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 : ארגון כנסים

 

  בטים השוואתיים"יחי. "מזרח אסיה, יהדות וישאל: ה-יום עיון מזרח אסיה בתל :2015ינואר 

 

 נורמברג, גרמניה. יום עיון -אוניברסיטת ארלנגן: 2015אוקטובר 

“Divination and the Strange in Pre- and Early Modern East Asia and Europe”  

 

 ללימודי אסיה בישראל.   13-שנתי ה-חי, הכנס הדו-המכללה האקדמית תל: 2016מאי  

 

   ארצית לתלמידי האוניברסיטאות בשפה התחרות החי. -, המכללה האקדמית תל2017מאי 

 באן ושגרירות סין בישראל(.  -הסינית "הגשר לסינית" )בחסות האן               

 

 ישראלית לחקרהאגודה הבכנס של חי לחקר דתות -ארגון מושב מטעם מרכז תל, 2018מרץ            

 בטים נבחרים". יאוניברסיטת בר אילן. כותרת המושב "כתבי קודש במזרח התיכון ובסין: ה דתות,           

 

 חי לחקר דתות, -בינלאומי לציון מיסוד מרכז תל יום עיוןאירגון , 2018מאי 

“Religion and The Galilee: Theory, Practice and Challenges ” 

 

 .  21-בכנס מחקרי הגליל ה" בגלילנצרות "ארגון מושב , 2019אפריל 

 

, 23-כנס מחקרי הגליל הב  "דתות בגליל: מבט היסטורי ותיאולוגימושב " ארגון: 2021אפריל 

 חי, גליל עליון.  -תלחי. -המכללה האקדמית תל

 

 בפרספקטיבה תרבותי בגליל  -דתי ובין-: ארגון מושב "מפגשים חוצי גבולות: שיח בין2022מרץ             

  חי. גליל עליון.-, המכללה האקדמית תל24-היסטורית ועכשווית" בכנס מחקרי הגליל ה            

 

 : ארגון מושב "גבולות דתיים בתרבויות סין ויפן: מבט פילוסופי, אנתרופולוגי  2022מאי             

 וספרותי," הכנס השנתי החמישי של האגודה הישראלית לחקר דתות. אוניברסמטת בן גוריון            

 בנגב, באר שבע.            

 

 

 : פרסים

"בייג'ין ואני" )תחרות כתיבה : פרס ראשון בקטגוריית כתיבה של התחרות הבינלאומית  2002

 הרפובליקה העממית של סין.ן, י, עריית בייג'ין,  בייג'יוצרת והבעה בשפה הסינית לזרים(

 

 חי.-: מרצה מצטיינת בחוג ללימודי מזרח אסיה, המכללה האקדמית תל2018-2013

על פי בחירת אגודת הסטודנטים, בחוג ללימודי מזרח אסיה  : מרצה מצטיינת  2018-2014

 חי. -המכללה האקדמית תל

 

 : בארגונים מקצועייםחברות  

 אגודה הישראלית לחקר דתותה

 (European Association of Chinese Studiesהאגודה האירופאית ללימודי סין )

 

 : שפות

 .  , רוסית, גרמנית)מודרנית וקלאסית( עברית, אנגלית, סינית


