
 

( 1982( ודוקטור בבלשנות )1978מוסמך בבלשנות מאוניברסיטת ברצלונה ). פרופ' משה  אורפלי

מד וחקר יל 1982קומפלוטנסי במדריד. משנת  ( מאוניברסיטה1980–1978ובהיסטוריה וגיאוגרפיה )

בין השנים אילן. -במחלקה לתולדות עם ישראל ויהדות זמננו ובמכון ליהדות ספרד והמזרח באוניברסיטת בר

( והיה 2009–2005לימד גם באוניברסיטת תל אביב. כיהן כדיקן הפקולטה למדעי היהדות ) 2001–1994

משה חיים לאו. חוקר תולדות יהודי ספרד  מופקד על הקתדרה למנהיגות יהודית בעתות מצוקה על שם הרב

בצי ולו. ערך מספר קותרבותם והתפוצה הספרדית במזרח ובמערב, ופרסם ספרים ומאמרים בנושאים א

פרופ' אורפלי הוא חבר יועץ באקדמיה  2005מחקר והוא חבר מערכת בכמה כתבי עת בארץ ובחו"ל. משנת 

של )אקאדימיקו קוריספונדיינטי( חבר מכותב גם  2015ומשנת  (RAH) המלכותית הספרדית להיסטוריה

האקדמי במכללת צפת ומשנת היה ראש  2018–2012(. בין השנים RAEהאקדמיה המלכותית הספרדית )

קיבל מדליה מיוחדת על מפעל חיים  2019-חבר האקאדימיאה נאסיונאלה דיל לאדינו די ישראל. ב 2020

בהוראה, במחקר ובפרסומים בתחום מורשת יהדות ספרד ופורטוגל בימי הביניים ובעת החדשה מטעם ועד 

 לתרבות הלדינו.עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים בשיתוף הרשות הלאומית 
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Djudaismo Sefaradi en Oriente Medio en la Universidad de Bar Ilan. Durante los anyos 

1994–2001 dio  kursos tambien en la Universidad de Tel Aviv. Entre  otras pozisiones 

kumplio la del dekano de la Fakultad de Estudios  Djudios en la Universidad de Bar Ilan 

(2005–2009), okupo tambien la katedra Rebi Moshe Hayim Lau sovre "Liderazgo en 

Tiempos de Crisis".  Publiko livros i  numerosos artikolos sovre el djudaizmo espanyol i 

la diaspora sefaradi, i es miembro del konsejo konsultativo de varias revistas sientifikas 



en Israel i en el Estranjero. Desde 2005 es Akademiko korrespondiente de la Real 

Academia de la Historia (RAH) i desde 2015 tambien de la Real Academia Española 

(RAE). Durante los anyos 2012–2018 fue direktor akademiko del Zefat Academic 

College, i en el anyo 2020 fue nombrado miembro de la Akademia Nasionala del 
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