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 תארים אקדמיים

דוקטור: האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא העבודה: "'האין זה עולם הפוך?':  1996-1992

דרשותיהם ותהליכי הרצף והשינוי בדרשותיהם של רבנים   פרקים בתולדות חייהם,

 (".1924-1881בתקופת ההגירה הגדולה )אמריקאים אורתודוקסים 

 מוסמך: האוניברסיטה העברית בירושלים )במסגרת המסלול הישיר(.  1994

 מסלול ישיר לתואר שלישי, האוניברסיטה העברית בירושלים. 1991-1990

  סוציולוגיה, אנתרופולוגיה   –בוגר: האוניברסיטה העברית בירושלים  1990-1987

 ינות(.ומחשבת ישראל )בהצטי   

 

 הוראה ועבודה

 אילן.-המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר  -1997

 המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים.  2002-1999

 גוריון. -המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת בן 1999-1997

  מזכיר, קבוצת מחקר על אורתודוקסיה, המכון ללימודים מתקדמים,   1998-1997

 האוניברסיטה העברית בירושלים.   

 

 מלגות, פרסים ומענקי מחקר

 הקרן הלאומית למדע, תמיכה בפרסום ספר, עמרם בלוי.   2017

 הקרן הלאומית למדע, "עמרם בלוי: ביוגרפיה".  2016-2013

 ילן.א- מרצה מצטיין אוניברסיטת בר  2013

 .אילן-קרן יהושע וברכה ברזילי למחקרים ביבליוגרפיים, אוניברסיטת בר  2007

 שנתי, מכון ון ליר בירושלים. -מענק רב 2006-2001

 אילן. -המרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר  2001

 מרכז הדסה לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת ברנדייס.   1999

 

 קרמלגות פוסט דוקטורט ועמית מח

 המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם, ירושלים.   2008

 מכון ון ליר בירושלים.  2008-2000

 המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם, ירושלים.   2000

 אביב. -מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, תל 2000-1999

 שבע. -גוריון בנגב, באר-קרייטמן, אוניברסיטת בן 1999-1997

 הארי סטאר, אוניברסיטת הרווארד, קיימברידג', מסצ'וסטס.  1997-1996

 עמיתי הרצל, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים.  1996-1995

 

 מלגות ופרסים )דוקטורט(

mailto:kimmy.caplan@biu.ac.il


 קרן הזיכרון לתרבות יהודית.  1996-1994

 הקרן ע"ש טוביה מייזל, האוניברסיטה העברית בירושלים.   1993

1993  American Jewish Archives .'היברו יוניון קולג , 

 אביב. -הקרן ע"ש דב סדן, אוניברסיטת תל  1993

 (.1993-1992המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים )למעט  1996-1990

 רשימת הדיקן ופרס הדיקן )מדעי הרוח(, האוניברסיטה העברית בירושלים.  1990-1988

 

 מנהלייםו אקדמייםמינויים 

 תולדות ירושלים וסביבותיה, משרד המדע והטכנולוגיה. -חבר ועדת היגוי, מרכז ידע 2021-2019

 אילן.-ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר  2020-2015

 .אילן-לחקר השואה, אוניברסיטת בר חבר הנהלת המכון  2019-2015

 . עיונים בתקומת ישראלת חבר מערכת הפרסומים, כתב הע 2020-2012

 .Association for Jewish Studies-חבר הנהלת ה 2018-2012

 .גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר-חבר מערכת הפרסומים, מכון בן 2016-2012

 חבר הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית. 2019-2011

 . זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושליםחבר וסגן יו"ר ועדת כנסים ואירועים, מרכז   2015-2011

חבר הנהלת המרכז ע"ש שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל, אוניברסיטת   2013-2011

 .אילן-בר

 

 תחומי עניין מחקריים

היסטוריה דתית של העת החדשה ויהדות זמננו )זרמים דתיים בחברה היהודית, דת עממית, הדרשה 

 וספרות הדרוש(. 


