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 תארים אקדמיים 

(. עם פרס הצטיינות )במקום ציון 'מעולה' שכבר אינו ניתן(.  האוניברסיטה PhDשלישי ): תואר 2011-2005

 העברית בירושלים, החוג להיסטוריה של עם ישראל 

. האוניברסיטה העברית בירושלים. החוג להיסטוריה של עם הצטיינות יתירה(. בMA: תואר שני )2004-2003

 ישראל

האוניברסיטה העברית בירושלים. החוג להיסטוריה של עם ישראל    יינות.הצט(. בBA:  תואר ראשון )2002-2000

 והתכנית למצטיינים בבית הספר להיסטוריה

 

 פוסט דוקטורט

 מלגאי אורבך, הקרן לזיכרון.: 2014-2013

-ישראל: אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל והמכון לחקר יהדות פולין ויחסי 2012-2011

 ולין.פ

 )תקופות קיץ(: חוקר אורח במכון שמעון דובנוב, אוניברסיטת לייפציג, גרמניה. 2011-2014

 

 רקע מקצועי 

 : חבר סגל במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן. - 2014

 ראש הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט, אוניברסיטת בר אילן : - 2020

מזרח אירופה -אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-חבר וועדת ההיגוי של השותפות האקדמית הבין : - 2015

(IUAP )– .נציג אוניברסיטת בר אילן 

 יה ובוקובינה.חבר ועדת העמותה למורשת יהדות גליצ : - 2018

 : חבר דירקטוריון וחבר ההנהלה, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי )אמת"י(.2018-2016

 : הוראה בתכנית בלימודי יהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים.2013-2012

 גוריון בנגב.-: הוראה במחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן2013-2012

 וריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.: הוראה בחוג להיסט2011-2010

 החברה ההיסטורית הישראלית.  -: עורך מדור הספרים של כתב העת 'ציון' 2012-2007

 : המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל אביב. 2009-2005

 האוניברסיטה העברית.: עוזר הוראה, 'סכוליון' מרכז למחקר רב תחומי בלימודי היהדות, 2006-2005
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 מענקי מחקר,מלגות ופרסים

 : פרס שזר לחקר תולדות ישראל2020

: זוכה שותף במימון לתכנית לימודים חדשה בלימודי רוסיה ומזרח אירופה, מטעם הקרן למדעי הרוח 2017

 (IUAP) 2021-2017לשנים 

נקץ': פונדמנטליזם יהודי מו-(: "מחלוקת בלזISF: מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע )2016-2019

 (2018-2015אורתודוקסי בין מלחמות העולם" )

פרס לחוקרים מצטיינים על שם פרופסור עזרא מנדלסון ז״ל ופרופסור יונתן פרנקל ז״ל, החברה  : 2017

 ההיסטורית הישראלית 

 , אוניברסיטת בר אילן2017מרצה מצטיין לשנת :  2017

 דוקטורט, הרשות לתלמידי מחקר האוניברסיטה העברית בירושלים.: פרס הצטיינות לעבודת 2012

 : פרס הקרן ע"ש אולגה וויליאם לקריץ לתמיכה במחקר.2012

 : מלגת רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח )ות"ת(.2011-2008

 : פרס לדוקטורנטים מצטיינים ע"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג.2010-2011

 מלגות מחקר של קרן הזיכרון לתרבות יהודית.: 2008, 2007

 : מלגת קנדה לתלמידי מחקר מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים.2007

 : מלגות מחקר מטעם 'בית שלום עליכם' לתרבות יהדות מזרח אירופה.2008-2005

אוניברסיטה העברית : פרסים ומלגות מחקר מטעם מרכז נבזלין לחקר תולדות יהודי מזרח אירופה, ה2007-2004

 בירושלים.

 

 


