
 

גוריון בנגב. -גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-חבר סגל במכון בן. ד"ר אביעד מורנו

בעבר היה עמית כ"ץ באוניברסיטת פנסילבניה, עמית פרנקל באוניברסיטת מישיגן, עמית קריטמן 

אביב. מחקריו מתמקדים ביהודים דוברי -דוקטורנט באוניברסיטת תל-גוריון בנגב ופוסט-באוניברסיטת בן

וקו ובפזורותיהם בישראל ובעולם. כתב למעלה מעשרים מאמרים ספרדית )וחכיתיה( בצפון מר

וציבוריים, וספר בהוצאת מכון בן צבי שכותרתו "אירופה ממרוקו: הפרוטוקולים של הנהגת  אקדמיים

מלגת אלון מטעם הות"ת, "פרס הרשות הלאומית  ד"ר מורנו הוא זוכה(. 2015קהילת יהודי טנג'יר" )

עבודת הדוקטור שלו "אתניות בתנועה: רשתות חברתיות  אשית דרכם".לתרבות הלאדינו לחוקרים בר

באוניברסיטת בן גוריון  2014-אושרה ב 2010-1860בהגירתם של יהודי צפון מרוקו לוונצואלה ולישראל, 

שונות,  מורנו משמש כחבר וכיועץ בוועדות .2016וזכתה בפרס בן הלפרן לעבודת הדוקטורט הטובה בשנת 

במסגרת זו קידם את  (JPress)" הפיתוח של פרויקט הדיגיטציה "עיתונות יהודית היסטורית וביניהן בצוות

 .2016הקמת מדור עיתונות הלאדינו בשנת 

 

 Doktor Aviad Moreno. Es personal dosente del Instituto de Investigasion Ben-

Gurion de la Universidad Ben-Gurion del Negev. Fue investigador postdoktoral en el 

Centro Herbert D. Katz de Estudios Djudios de Posgrado  de la Universidad de 

Pennsylvania, miembro del Instituto Frankel de Estudios Djudaikos de Posgrado de la 

Universidad de Michigan, bekario postdoktoral de la Eskuela Kreitman de Estudios 

Superiores de la Universidad Ben-Gurion i bekario postdoktoral de la Universidad de 

Tel Aviv. Sus temas de investigasion son los djudios de avla espanyola (i haketia) del 

norte de Maroko, i tambien su eksperiensia en Israel i en otras partes del mundo. Entre 

sus publikasiones se enkuentran mas de vente artikolos akademikos i de divulgasion, i 



el livro Europa desde Marruecos: las actas de la Junta de la Comunidad Judía de 

Tánger  ( publikado por el Instituto Ben Zvi en 2015. Su tesis doktoral, "Etnisidad en 

movimiento: redes sosiales en la emigrasion de djudios del norte de Maroko a 

Venezuela  i Israel, 1860–2010" (2015) resivio el Premio Ben Halpern 2016 a la mijor 

tesis doctoral en Estudios de Israel. Resivio  la Beka Alon i el Premio de la Autoridad 

Nasionala del Ladino para djovenes investigadores. Moreno es miembro de varios 

komites, inkluido el archivo digital JPress "Historical Jewish Press", en el ke promovio 

el establesimiento de la Seksion de Prensa Ladino en 2016. 
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