
 יוסף קפלן' פרופ

 קורות חיים

 

 פרטים אישיים .1

 

 28.1.1944: תאריך לידה

 ארגנטינה , בואנוס איירס: מקום לידה

  1962: שנת עלייה

 ישראלית : אזרחות

 ילדים  4; נשוי: מצב אישי

 

 השכלה אקדמית .2

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, א בהיסטוריה של עם ישראל וסוציולוגיה"ב

 )1967 :שנת קבלת התואר(

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, א בהיסטוריה של עם ישראל"מ

 )בהצטיינות יתרה; 1972: שנת קבלת התואר(

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, )היסטוריה של עם ישראל(ר בפילוסופיה "ד

 )בהצטיינות; 1979: שנת קבלת התואר(

 

 מעמד אקדמי באוניברסיטה העברית בירושלים  .3

 

 אסיסטנט בחוג להיסטוריה של עם ישראל 1971-1975

 מדריך בחוג להיסטוריה של עם ישראל 1975-1979

 מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל 1979-1982

 מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל 1982-1986

 חבר בחוג להיסטוריה של עם ישראל' פרופ 1986-1992

 עם ישראלמן המניין בחוג להיסטוריה של ' פרופ 1992 -מ

 ריק'ש ברנרד צ"מכהן בקתדרה לתולדות עם ישראל ע 1988 -מ

 

 ל"פעילות במוסדות אקדמיים בחו .4
 

 ארגנטינה, אורח באוניברסיטה הלאומית בבואנוס איירס' פרופ 1983ספטמבר -אוגוסט
 

 מקסיקו, אורח באוניברסיטה איברואמריקנה' פרופ               1983אוקטובר 
 
 ארגנטינה, אורח באוניברסיטה הלאומית בבואנוס איירס' פרופ  1984אוגוסט -יולי
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 מקסיקו, אורח באוניברסיטה איברואמריקנה' פרופ      1988פברואר 
 

 ,אורח במחלקות להיסטוריה ולימודי יהדות' פרופ 1990דצמבר -ספטמבר
 ב"ארה, ניו הייבן, אוניברסיטת ייל                                   

 
 )NIAS(הולנד , עמית במכון ההולנדי ללימודים מתקדמים בוואסנאר    1991יוני -רפברוא

 
         Ecole des Hautes Etudes, Paris, Directeur d’études invité       1992פברואר -ינואר

  
 אוקספורד', וולפסון קולג, )Visiting Scholar(חוקר אורח    – 1996ספטמבר 
 1997אוגוסט 

 
 אוניברסיטת לונדון, אורח' גולדשמידט פרופ  - 1996ר אוקטוב
 1997אוגוסט 

 
 ,Ecole Pratique des Hautes Etudes,  Paris        1999מארס 

                                    Directeur d'études envité  
                                       

 אוניברסיטת, כון ללימודים מתקדמים במדעי היהדותעמית אורח במ         2000פברואר 
 ב"ארה, פילדלפיה, פנסילבניה                          

 
 Visiting Fellow – All Souls College, Oxford               - 2000ספטמבר 

 2001יוני 
 
 

 פעילות במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית .5
 

 הפזורה הספרדית: בקבוצת מחקר בנושאעמית    - 1986אוקטובר 
 1987ספטמבר 

 
 )אביטבול' מ' יחד עם פרופ(וראש קבוצת מחקר , עמית אורח  - 1991אוקטובר 
 גירוש ספרד ותוצאותיו: בנושא     1992ספטמבר 

 
 :בנושא) הד' מ' יחד עם פרופ(עמית וראש קבוצת מחקר    - 1998פברואר 

  של רגשותהיסטוריה                      
 
 

 פרסים ומלגות .6
 

 מילגת ורבורג במכון למדעי היהדות - 1973-1975
 

 מילגת אלון - 1979-1982
 

 "מנצרות ליהדות"פרס וישניצר מטעם האוניברסיטה העברית על הספר  - 1983
 )ג"ירושלים תשמ(                              

 
 "ם חדשיםמנוצרים חדשים ליהודי"פרס בן צבי על הספר  - 2003

 )ג"ירושלים תשס(                               
 

 הישראלית למדעיםהלאומית אקדמיה הנבחר להיות חבר  2004  ביולי  .7
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 תפקידים באוניברסיטה העברית .8
 

 ל"בית הספר רוטברג לתלמידים מחו, ראש התוכנית הארבע שנתית  - 1978אוקטובר 
 1986ספטמבר 

 
 ראש המרכז לחקר יהדות הולנד   2005 - 1985 

 
 חבר ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח - 1985אוקטובר 
 1987ספטמבר 

 
 חבר ועדת המחקר של המכון למדעי היהדות   - 1985אוקטובר 
 1987ספטמבר 

 
 ל"בית הספר רוטברג לתלמידים מחו, ראש היחידה למדעי הרוח   - 1986אוקטובר 
 1990ספטמבר 

 
 חבר ועדת ההוראה של המכון למדעי היהדות - 1987אוקטובר 
 1989ספטמבר 

 
 ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל  - 1988אוקטובר 
 1990ספטמבר 

 
 )חברה ומשפטים, מדעי הרוח(חבר הועדה לתלמידי מחקר      - 1992אוקטובר 
 1996ספטמבר 

 
 וחי הרהפקולטה למדע, ראש הועדה ללימודים מתקדמים  - 1993אוקטובר 
  1996ספטמבר 

 
 – 2001 אוקטובר

 ראש בית הספר להיסטוריה      2005נובמבר  .9
 
 

 תפקידים אקדמיים נוספים .10
 
 ,"פעמים"חבר מועצת המערכת של כתב העת  1987 -מ

        ירושלים, מכון בן צבי                         
 

 חבר הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית  - 1989ינואר 
 2003דצמבר 

 
 )ליידן (Brillחבר המערכת של סדרת הספרים של הוצאת     1991 -מ

 בלימודי יהדות            
 

 ,המכון למדעי היהדות, "תרביץ"חבר המערכת של כתב העת  1992אוקטובר 
  העברית בירושליםהאוניברסיטה   1996ספטמבר 

 
 
 חבר הנהלת מרכז זלמן שזר    1992 -מ 
 
 היסטורית הישראליתהחברה הר "יו       - 1992 רץמ

 2000ינואר 
 
  ,"ציון"ר מועצת המערכת של כתב העת "יו  1993ספטמבר מ

 החברה ההיסטורית הישראלית, רבעון לתולדות עם ישראל 
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 רכיון המרכזי לתולדות עם ישראלר ההנהלה האקדמית של הא"יו   - 1996 רץמ         
 2004 ץמר
 

 של הסדרהחבר בועדת המערכת    1997מאז 
                           Studi e Testi per la Storia della Tolleranza in Europa nei Secoli 

                            XVI-XVII, Firenze 
 

 ,רבעון לתולדות עם ישראל, "ציון"חבר המערכת של    -1997אוקטובר 
 החברה ההיסטורית הישראלית         2005דצמבר 

 
 Studia Rosenthaliana, Amsterdamחבר מועצת המערכת של               1998-מ
 

 חבר ועדת הפירסומים של מרכז זלמן שזר    - 1998ינואר 
 2001דצמבר 

 
 "ריההיסטו"חבר מועצת המערכת של כתב העת       - 1999מינואר 

 
 Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg -חבר הסנט של ה    - 2000ינואר 

 2003ספטמבר 
 

 ר האיגוד הבינלאומי של חברות היסטוריות "יו       2001-מ
 לחקר תולדות עם ישראל                        

 
 Memorial Foundation for Jewish -חבר ועד הנאמנים של ה     2001-מ

                             Culture 
 
 Jahrbuch des Simon Dubnowכת של חבר מועצת המער    2002 -מ

                            Instituts, Leipzig 
 
 Zutot: Perspectives on Jewishחבר מועצת המערכת של המאסף       2002-מ

                          Culture (Dordrecht, The Netherlands) 
 
 ם שטרן מטעם החברהש מנח"עורך סדרת ההרצאות בהיסטוריה ע  2002 -מ

 )בגירסה העברית(ההיסטורית                          
 

 ר הנהלת מרכז זלמן שזר"סגן יו       2004מפברואר 
 
 

    Sefarad (Madrid, Spain)חבר מועצת המערכת של כתב העת              2006       מינואר 
      

   
 

          
 
 משרות ועבודות נוספות .11

 
 ציון דינור-בן' עוזר מחקר ומזכיר המערכת המדעית של הפרופ  1967-1973

 
 עורך באנציקלופדיה יודאיקה  1968-1972

 
 ש חיים גרינברג"מורה בבית המדרש למורים עבריים בגולה ע  1974-1979

 
 

              


