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 [.התקבל לפרסוםברק( ]
', בתוך: ספר יהודית-על מינוי שליח ציבור והדחתו אצל הרמב"ם והראב"ם על פי מקורות בערבית'. 352

 אשר, י' ליבס, מ' עסיס וי' קפלן( ]התקבל לפרסום[.-הזיכרון לפרופ' מאיר בניהו )ערכו: מ' בר
', דברי ישראליים במצרים בימי הראב"ם-ומנהגי התפילה הארץהתפילות  הדחתעדות חדשה על . '353

 [.התקבל לפרסוםהכינוס התפילה בישראל היבטים חדשים, באר שבע ]
154. "A Partnership in Almeria" in: The Jews of al-Andalus in the Cairo Geniza (eds. M. 

Wagner and M. Angeles Gallego), Cordoba 2014 (accepted). 
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