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 .2פרופסור מן המנין במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן ,תש"ס-
חבר סגל באונ' בר-אילן משנת :תש"ם ,קביעות :תשמ"ז
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 .3מלגות ,מענקים ופרסים
מלגה ,הקרן הלאומית (ארה"ב) לתרבות יהודית ,תשל"ח-תשל"ט
מלגה ,קרן הזכרון לתרבות יהודית ,תשל"ח-תשמ"א ,תשמ"ו ,תשס"א
מלגה ע"ש פולברייט ( )Fulbright Scholarממשלת ארה"ב ,תשל"ט
מלגה ,International Research and Exchange Board (IREX) ,תשל"ט
מלגה ע"ש רבסון (ג'.ת.ס ,).תש"ם-תשמ"א
מלגה ע"ש שפיגל (אונ' תל-אביב) ,תשמ"א-תשמ"ב
פרס יפרויקין (הקק"ל והאונ' העברית) ,תשמ"ד
פרס אלון (המועצה להשכלה גבוהה) ,תשמ"ג-תשמ"ה
) ,National Endowment for the Humanities (NEHארה"ב ,תשמ"ז-תשמ"ח (פרויקט פינסק)2011- ,
( 2014היסטוריה של החסידות)
מועמד אוניברסיטת בר-אילן לפרס פהר ,תשנ"ג
קרן ליטאואר ,תשנ"ז (ספר הבעש"ט ,אנגלית) ,תשס"א (ספר הבעש"ט ,עברית)
הקתדרה ע"ש קליין (אונ' בר-אילן) ,תשנ"ז
הפרס הלאומי היהודי (ארה"ב) לספר הטוב ביותר בהיסטוריה ,תשנ"ז
( ,)1997 ,National Jewish Book Award in Historyתשס"ט ( National Jewish Book Award,
)2009 ,Anthology
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 תשנ"ז,)אביב-שניצר (אונ' תל-פרס יורן
 תש"ס,פרס מילבסקי (פולין) למפעל מחקר המקדם את ההבנה בין פולנים ויהודים
)2000 ,Milewski Prize, Poland(
 תשס"א,פרס שזר לספר הטוב ביותר בחקר תולדות ישראל
University of Pennsylvania, Center for Advanced Judaic Studies, Katz Fellow, 2003;
Meltzer Fellow, 2006.
 תשס"ד, אונ' בר אילן,מרכז פניה גוטספלד הלר לחקר נשים ביהדות
תשס"ו- תשס"ד, אונ' בר אילן,מרכז הלפרן לחקר תדמית עצמית יהודית
, תשס"ח; הון תרבותי של נשים יהודיות, חקר החסידות, האונ' העברית,המכון ללימודים מתקדמים
תשע"ז
Jordan Schnitzer Award of the Association for Jewish Studies (co-winner with Francesca
Trivellato), 2010
תשע"ד- תשע"א, תולדות החסידות, אונ' לייפציג,המכון ע"ש שמעון דובנוב
2016 , פולין, דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת וורוצלבDOCTOR HONORIS CAUSA תואר
 ארגון כנסים מדעיים.6
:יוזם ויו"ר
1996  נובמבר," ספרות והלכה,"קדוש השם בין היסטוריה
1998  מאי," הקשר והשלכות:ת"ט-"גזרות ת"ח
1998 יוני- מאי,)ת"ט" (תערוכה- שנות תיעוד של גזרות ת"ח350 :רבים-"צער בת
1999  ינואר,"Jewish Politics and Political Leadership in Historical Perspective"
2017 " יוניJewish Women's Cultural Capital Under Islam"
:חבר בועדות מארגנות
1996  אפריל,""דגמי זהות ודפוסי פעולה של נשים בחברות היסטוריות
2001 , אוגוסט,הקונגרס העולמי למדעי היהדות
הרצאות מלאה והרצאות חגיגיות
Arffa Lectures, Yale University, 2016
Glassman Lecture, University of Toronto, 2014
Keynote, "Imaginations and Configurations of Polish Society" Conference at Halle
University,
2014
Constitution Day Commemorative Lecture, Constitutional Tribunal of Poland, 2014
Keynote, 21st Annual International SEFER Conference in Jewish Studies, Moscow, 2014
Kaplan-Brauer Lecture, University of North Carolina, 2013
Keynote, 24th International Nahum Goldmann Fellowship, Memorial Foundation for Jewish
Culture, Warsaw, 2012
Harris Lecture, Northwestern University, 2010
Mytelka Lecture, Princeton University, 2006
Frankel Lecture, Wesleyan University, 2006
Rudolph Lecture, Syracuse University, 2006
Klein Lecture, University of Chicago, 1997
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 .7משרות עריכה
מועצת המערכת ,POLIN ,תשנ"ג-
ועדת פירסומים ,מרכז שזר ,תשמ"ט-תשנ"ג
עורך מדור ,יקסיקון ההיסטוריה היהודית ,מרכז שזר ,תשנ"ו-תשנ"ז
מועצת המערכת ,ציון ,תשנ"ג-תשע"ד
מועצת המערכת ,Jewish Studies: an Internet Journal ,תשס"א-
עורך אורח2009-2013 ,Jewish History ,
עורך ,ציון ,תשע"ה-
ועדות פרסים ,מלגות ומענקים
פרס שזר ,תשנ"ב-תשנ"ג
אונ' בר-אילן ,תשנ"ג-תשנ"ד
פרס אורבך ,תשנ"ט-תש"ס
מלגת רוטשילד ,תשס"ד-תשס"ה ,תשס"ז-תשע"ה
פרס כ"ץ-ולד ,מרכז שזר ,תשס"ה
ועדת מלגות ,מכון הדסה-ברנדייס ,תשס"ז-
מעריך בקשות ,מכון רדקליף ,אונ' הרווארד ,תשס"ח-תשע"א
ועדת מלגות (היסטוריה) ,הקרן הלאומית למדע ,תשע"ד
ועדה בינלאומית למלגות ,מוזיאון פולין ,תשע"ו-
משרות אקדמיות אחרות
ג'ת'ס' ,מדריך ,תשל"ו
 ,University of Judaismמרצה ,תשל"ז
אוניברסיטת מישיגן ,פרופ' אורח ,תש"ן ,תשנ"ח
אוניברסיטת מישיגן ,המכון הבינלאומי ,עמית ,תשנ"ח
אוניברסיטת סלומון (קייב) ,פרופ' אורח ,תשנ"ה
אונ' טורנטו ,פרופ' אורח ,תשס"ו (ההזמנה לא מומשה)
מכון הדסה-ברנדייס ,אונ' ברנדייס ,חוקר אורח ,תשס"ז
Master Scholar, Manfred Lehman Master Workshop in the History of the Jewish
Book,
University of Pennsylvania, 2009
אונ' טקסס ,חוקר אורח ,תשס"ט ,תשע"ג
אונ' ייל ,פרופ' אורח ,תש"ע ,תשע"ו (ההזמנה לא מומשה)
אונ' וורצלב ,פרופ' אורח ,תש"ע ,תשע"ו
אונ' לייפציג ,חוקר אורח ,תש"ע
 ,Ecoles des hautes etudes en science socialeחוקר אורח ,תשע"א
 ,Europäische Sommeruniversität für Jüdische Studien, Hohenems, Austriaמרצה ,תשע"ב
אונ' צפון קרולינה ,חוקר אורח ,תשע"ד
אונ' ווילניוס ,חוקר אורח ,תשע"ד
האקדמיה ע"ש מוהילה בקייב ,פרופ' אורח ,תשע"ו
אונ' הרווארד ,חוקר אורח ,תשע"ו
המכון הישראלי ללימודים מתקדמים ,ראש קבטוצת מחקר ,תשע"ז
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פעילות מקצועית אחרת
ועדה על לימוד ההיסטוריה בבתי ספר ממלכתיים דתיים ,משרד החינוך ,תשנ"ג-תשנ"ח
הנהלה ,הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ,תשנ"ז-תשע"ו
הנהלה ,האיגוד העולמי למדע היהדות ,תשנ"ז-תשס"ג
הנהלה ,החברה ההיסטורית הישראלית ,תש"ס-תשס"ד
ועדה מיעצת ,מכון הדסה-בנדייס ,תשס"ז-
יועץ ,מוזיאון פולין ,תש"ע-תשע"ד
ועדת היגוי ,השותפות הבין-אוניברסיטאי ללימודי רוסיה ומזרח אירופה ,תשע"א-תשע"ד
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