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 השכלה 

 לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה. תואר שלישי במחלקה   2013-2018

 תואר שני )בהצטיינות( בתוכנית ללימודי תרבות, האוניברסיטה העברית.   2009-2012

 תעודת הוראה בפילוסופיה וספרות עברית, האוניברסיטה העברית.   2011-2012

 תואר ראשון בפילוסופיה ולימודים משלימים, האוניברסיטה העברית.   2006-2009

 

 י רקע מקצוע

חבר סגל בדרגת מרצה במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי,    -  2021 

 אילן. -אוניברסיטת בר 

,  (CARMAH)דוקטורט במרכז לחקר אנתרופולוגי של מורשת ומוזיאונים  -עמית פוסט  2020-2021

 אוניברסיטת הומבולדט בברלין. 

 , לייפציג. לתרבות והיסטוריה יהודית דוקטורט במכון שמעון דובנוב-פוסטעמית   2019-2021

 הוראה באוניברסיטת לייפציג.   2019-2020

 הוראה באוניברסיטת חיפה.   2018-2019

 ושם. -מדריך, מרצה ומפתח תכנים בביה"ס הבינ"ל להוראת השואה, יד   2007-2015

 

 פרסים ומלגות 

- אירופאים ואירו-ראשון מטעם האיגוד ללימודים סלאביים, מזרח מענק תמיכה לפרסום ספר   2021

 .(ASEEES) סייתייםא

מענק תמיכה לפרסום ספר ראשון מטעם קרן אברהם דושקין, המכון ליהדות זממנו באוניברסיטה     2021

 העברית. 

 .דוקטורט, האוניברסיטה העברית )נדחה(-דייויס לפוסט-מלגת ליידי   2020
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 . דוקטורט של קרן מינרבה- פוסטמלגת    2019-2020

פרס ע"ש רוברט ויסטריך לחוקרים צעירים מטעם מרכז וידאל ששון לחקר האנטישמיות,    2018

 .האוניברסיטה העברית

 .מלגה למחקר דוקטורט, קרן הזכרון לתרבות יהודית, ניו יורק  2015-2016

 .ושם- מענק עידוד מחקר מטעם המכון הבינ"ל לחקר השואה, יד  2015

 .מלגת רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים מטעם המועצה להשכלה גבוהה  2015-2018

 .אירופה-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח-מלגת הצטיינות מטעם השותפות הבין  2014-2015

 .מענק מחקר מטעם ממשלת פולין לחוקרים אורחים באוניברסיטת ורשה  2014

 .מצטיינת בתחום השואה M.A לעבודתהפרס ע"ש בטי וברנרד פרידן    2013

 

 )רשימה חלקית(  השתתפות בכנסים

2021 

“Zoom and the Shtetl: Towards a New (Im)Materiality of the Memory of the Holocaust”. Paper 

given at the Memory Studies Association Fifth Annual Conference, Warsaw. 

“Divine Vengeance: The Demonic Aura of Profaned Jewish Sites After the Holocaust”. Paper 

given at the online conference: The Fantastic Afterlives of the Holocaust, Vienna Wiesenthal 

Institute for Holocaust Studies, June 2021. 

 “The Afterlife of a Photograph and the Triadic Memory of WWII”. Paper presented at the 

online conference: Fatal Attraction: Germany, Poland and the Jews after the Holocaust, Max 

Planck Institute for Human Development, Berlin. 

2020 

“Topography of Ambivalence: The Evolution of the Polish-Jewish Townscape from the Late 

19th Century to the Present”. Lecture given at the research colloquium of the Imre Kertész 

Kolleg Jena. 



 “Ambivalent Presence: The Material Jewish Remnants in Poland, 1945–1989”. Lecture given 

at the research colloquium of the Institute of Slavic Studies, Leipzig University.  

2019 

“Clearing the Rubble: The Poles and the Jewish Traces in One Small Polish Town after the 

War”. Paper presented at the 51th Annual Convention of the Association for Slavic, East 

European, and Eurasian Studies (ASEEES), San-Francisco. 

2018 

“Battleground of Memories: Conflicting Polish-Jewish War Narratives in Olkusz, Poland”. 

Paper presented at the Doctoral and Postdoctoral Seminar: New Vistas in Holocaust Research, 

Scuola Normale Superiore, Pisa / Ca’ Foscari, The University of Venice. 

“Dissonant Landscape: Jewish spaces and the Memory of the Holocaust in one Polish Town”. 

Paper presented at the conference: Tomorrow’s Holocaust Memory, Tel-Aviv University.  

2017 

“Breaching the Silence: Jewish Sites as Reminders of the Holocaust in Communist Poland”. 

Paper presented at the conference: Building from Ashes. Jews in Postwar Europe (1945-1950), 

The Jewish Museum in Frankfurt. 

“Material Ethnic Cleansing and the De-Judaization of Space in One Small Town in Poland 

after the Holocaust”. Paper presented at the conference: Nationalism in the History of the 

Holocaust, Genocide, and Mass Violence, The Hebrew University and the Van Leer Institute, 

Jerusalem. 

“The Perception and Status of Jewish Sites in Poland since the Holocaust”. Paper presented at 

the Eighth Session of the International Forum of Young Scholars on East European Jewry, 

Prague. 



2016 

“Nostalgia and Rupture: Renovating the Jewish Space and the Polish-Jewish Past”. Paper 

presented at the conference: Present-Past. Modern Representations of Polish-Jewish Everyday 

Coexistence in Word, Image and Sound, POLIN Museum, Warsaw. 

 “Sanitizing the Ruins: The Two Lives of the Synagogue in Dąbrowa Tarnowska”. Paper 

presented at the 3rd International Polish-Jewish Studies Workshop: Doikeyt, Diaspora, 

Borderlands. Imagining Polish Jewish Territories, The University of Illinois, Chicago. 
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 צה"ל. -חוץ ועורך חדשות במחלקת האקטואליה של גלי-כתב חדשות  2001-2004

 

 


