נעה ולדן-שחף
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052-4604765
השכלה
2013

2012 -2008

2008 -2005

noa.walden@mail.huji.ac.il

דוקטורט ,החוג לספרות עברית ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
נושא עבודת המחקר :בכי בספרות חז"ל :היבטים תרבותיים ,ספרותיים ורטוריים
בהנחיית פרופ' גלית חזן-רוקם וד"ר חיים וייס
תואר מוסמכת במסלול המחקרי של המחלקה לספרות עברית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עבודת מחקר'" :ויש קונה עולמו בשעה אחת'  -עיון בשלושה סיפורי בכי של רבי יהודה הנשיא
מתוך מסכת עבודה זרה בתלמוד הבבלי" ,בהנחיית פרופ' תמר אלכסנדר וד"ר חיים וייס
תואר בוגרת במדעי ההתנהגות וספרות עברית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרסים ומלגות
 2018 -2015מלגה על-שם שולמית אלוני לקידום נשים במדע; משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
 2016 -2015מלגת קרן הזיכרון לתרבות יהודית
 2017 -2014מלגת הופמן למנהיגות חברתית ואחריות חברתית
מלגת המכון למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
2014
פרס לימודים מטעם המחלקה לספרות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
2011
פרס לימודים מטעם קרן "קיסריה"
2008
הרצאות בכנסים ובימי עיון
הכנס ה 11-של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט ,יד בן צבי ,ירושלים
2015
2015
2015
2015
2015
2014

הכנס הבין-אוניברסיטאי הל"ד לחקר הפולקלור ,אוניברסיטת בר-אילן
כנס תלמידי ותלמידות מחקר ,החוג לספרות עברית והשוואתית ,אוניברסיטת חיפה
כנס ביכורי מחקר ,הכנס ה 13-של תלמידי ותלמידות המחקר במכון למדעי היהדות ע"ש מנדל,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים
כנס בית הספר לספרויות עתיקות וחדשות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 ,NAPH Conferenceאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

2014

כנס ביכורי מחקר ,הכנס ה 12-של תלמידי ותלמידות המחקר במכון למדעי היהדות ע"ש מנדל,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים
הקונגרס העולמי ה 16-למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים

2012
2011

הכנס השנתי של המחלקה לספרות ,אוניברסיטת בן-גוריון ,משאבי שדה
NAPH Conference, The University of Maryland

2010

הכנס השנתי של המחלקה לספרות ,אוניברסיטת בן-גוריון ,משאבי שדה

2013

רקע מקצועי ,חינוכי וחברתי
 2016 -2014הקמת קורס כלכלה וחברה לנשים ,קורס העוסק ביחסי חברה וכלכלה ,מתקיים בשכונת מוסררה
בירושלים
 2015 -2014עמיתה בבית המדרש המתקדם ,מכון הרטמן
2014
חברת הועדה האקדמית ,NAPH Conference ,באר שבע

2014 -2013

חברה בפורום דוקטורנטיות ,מכון ון-ליר ומרכז "שוות" המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית

2013 -2011

עורכת משנה ,סדרת "מסה קריטית" ,מכון "הקשרים" והוצאת כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר .ליווי

2014 -2010
2013 -2011
2013 -2011

2012 -2011
2014 -2010
2011- 2009
2013 ;2009
2011 -2008
2012 -2008
2008 -2007
2010 -2006

והוצאה לאור של ספרי הסדרה ,הפקת ימי עיון וערבי השקה לצאתו של כל ספר
מרצה מן החוץ ,המחלקה לספרות ,מכללת אחווה
מרצה ,סגל זוטר ,המחלקה לספרות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שותפה בהובלת צוות מאבק למען זכויות מורים ומורות בבתי ספר בירושלים .ארגון מפגש הסברה
לצוותי הוראה והדרכה בקריאת תלושי שכר ,בחינת אפיקים משפטיים שונים ,פגישות עם אנשי
מנהל חינוך ירושלים (מנח"י) והפגנות מול עיריית ירושלים
ריכוז סדנא בעריכת ספרי מחקר ,קורס לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים במחלקה
לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון
מרצה מן החוץ ,המחלקה לספרות ,מכללת אחווה
חברת מערכת ,כתב העת "מכאן" ,כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית ,מכון
"הקשרים" ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והוצאת כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר
מורה ,מכינת 'עמיחי' למנהיגות חברתית-ציונית ,מכינה קדם צבאית בקיבוץ כרמים.
רכזת מערכת ,סדרת "מסה קריטית" ,מכון "הקשרים" והוצאת כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר
עוזרת הוראה ,המחלקה לספרות עברית ,אוניברסיטת בן-גוריון
מנחה ,עמותת "במעגלי צדק" .הדרכה בבתי-ספר ,בעיקר בנושאי כלכלה ,חברה ותעסוקה והקשר
בין צדק חברתי ליהדות; ארגון כנס י"ז בתמוז בשדרות בשנת 2008
מדריכה בכירה ,המכון למורשת בן-גוריון ,מדרשת שדה בוקר .מדריכה במחלקות :צה"ל ,ילדים
ונוער ,עולים ומבקרי חו"ל

שרות צבאי
 2003 -2001רכזת תנאי שרות :קורס רכזות ת"ש (צריפין) ,מש"קית ת"ש חטיבת שומרון (שכם) ,מש"קית ת"ש
ביה"ס לרפואה צבאית (צריפין) .שחרור בדרגת סמל.
ידע בשפות
עברית – שפת אם
אנגלית -רמה גבוהה מאוד
צרפתית -דוברת את השפה היטב

