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 קורות חיים 
 
 

 צאצאי הרב חיים דילהרוזה, –דור שמיני בישראל, נצר למשפחת דילהרוזה מירושלים  

 מקובלי ישיבת בית אל בחבורת הרש"ש והחיד"א.חשובי מ

 

 שירתה בצה"ל כמאבחנת פסיכוטכנית.

 בת למשפחה שכולה מאז שחייו של אביה, סא"ל זיגמונד הלד ז"ל,  

 עו באבם במלחמת שלום הגליל.נגד

 

ספרות השוואתית  בלאחר שסיימה בהצטיינות את התואר הראשון בספרות אנגלית ו

המשיכה ללימודי התואר השני והשלישי בלשונות היהודים   ,באוניברסיטה העברית בירושלים

יצירה  משמעות הבוסקת ע  בהדרכת פרופ' דוד בוניסמ.א. שלה -וספרויותיהם. עבודת הגמר ל

בהדרכת פרופ'                         עבודת הגמר שלה לתואר שלישי  יהודית. ספרדיתבספרותית ה

-בואי, אספר לך / ב'ין, טי קונטארי: עיון רב כספר ור ה אתרארוקם -אשר ופרופ' גלית חזן-משה בר

,  מכון בן צבי , יהודית (לאדינו)-תחומי בסיפורים אישיים של מספרות עממיות דוברות ספרדית 

 .ירושלים תשס"ט

 

על הלשון, הזהות, התרבות והספרות  בכתבי עת אקדמיים בישראל ובעולם מגוון מאמרים רסמה פ

 .  , וכן על שואת היהודים הספרדים, המולדת הדיגיטלית ועודהספרדית היהודית שבכתב ובעל פה
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שעתיד לראות אור במסגרת  כרך היישוב הישן בארץ ישראלעורכת יחד עם פרופ' ירון בן נאה את 

 סדרת ספרי קהילות ישראל במזרח של מכון בן צבי. 

 

רבות וספרות ספרדית יהודית באוניברסיטה העברית  היתה חוקרת ת 2019-1997בין השנים 

טוריה של עם ישראל,  לשון עברית ולשונות היהודים,  להיסבחוגים בירושלים, שם גם הרצתה 

 ספרות עברית ופולקלור. 

 

את עבודתה המחקרית והיצירתית בכינוסים ובהרצאות אורח באוניברסיטאות מובילות  הציגה

 .  ובאוסטרליה בארצות הברית בברזיל

 
 בכנסת. לפעילות לזכר השואה וסיוע לניצוליה   ת העמותה הפרלמנטארי חברת 

 
 

    .רשות הלאומית לתרבות הלאדינו יועצת ל 
 
 

 . האקדמיה הלאומית ללאדינו בישראלחברת 
 

בהוצאת הפקולטה למדעי  , נשים בעולם היהודי, כתב עת למחקר והגות   -מסכת  מערכת רת חב

 אוניברסיטת בר אילן.הרוח ב

 

עוזרת מחקר לפרופ' חביבה פדיה וחברה ומרכזת אקדמית של קבוצת  היתה    2008-2006בין השנים 

 ושלים.ליר ביר -בהנחייתה במכון ון מאנדלוסיה ועד בבל: הפיוט כצוהר  תרבותי  המחקר

 

בין תרגומיה  .  עוסקת בתרגום לעברית מאנגלית ומספרדית יהודיתהיא פעילותה המחקרית צד ל

-לפרסום בהוצאת אוניברסיטת סאו הקבלשהת ארגון יצירת המשורר הברזילאי מואסיר אמנסיו 

 ועוד. , קולות משאלוניקי היהודית , ספרו של דוד בוניס  ברזילשב פאולו

 

בנוסף לספרי .  ספרדית יהודיתמשוררת שמשלבת בשירתה עברית ומיכל הלד דילהרוזה היא 

  זמן הרימון (ירושלים תשס"ט) ו  מרחפת על פני המים (ירושלים תשע"ח),  על אדן החלום  –שיריה 

בישראל לשירה אנגלית בכתבי עת בלאדינו ובבעברית, א מרבה לפרסם יה –) תל אביב תשס"ו(

 ובעולם.

 
 ר, קליגרפיה ויצירה בחומרים שונים.פלסטית: ציועוסקת גם באמנות 


