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נתונים אישיים:
שם בעברית :עדיאל שרמר
דואר אלקטרוניadiel.schremer@biu.ac.il :
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.2

דרגה נוכחית :פרופסור מן המניין
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השכלה
תואר

תואר ראשון
תואר שני (מסלול ישיר)
תואר שלישי (בציון
מעולה)
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שם האוניברסיטה

בלועזיתAdiel Schreme :

היקף משרה נוכחי100% :

שנת קבלת התואר

מחלקה

האוניברסיטה

היסטוריה של עם

העברית

ישראל ותלמוד

האוניברסיטה

היסטוריה של עם

העברית

ישראל

האוניברסיטה
העברית

היסטוריה של עם
ישראל

1989
1991
1996

נושא עבודת המסטר( :מסלול ישיר לדוקטורט)
שם המנחה :פרופ' משה דוד הר
נושא עבודת הדוקטור :נישואים והקמת משפחה ביהדות בבל בתקופת התלמוד
שם המנחה :פרופ' משה דוד הר
אושרה :מרץ ( 1996בציון 'מעולה')
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דרגות קודמות באוניברסיטת בר אילן

דרגה

אחוז משרה

תאריך קבלת הדרגה

מדריך

50%

1992

מדריך-דוקטור

50%

1997

מרצה בכיר

100%

1999

פרופ' חבר וקביעות

100%

2003

הדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים
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א .תלמידי מוסמך
 )1גיא דבורה ()2008
ב .תלמידי דוקטור
 )1מריאנה רוח-מדבר ()2007
 )2איתמר ברנר ()2010
 )3נעמה דינור ()2014
 )4גיא דבורה
 )5יעל אחימן
ג .פוסט דוקטורט
 )1ד"ר שנה שיק ()2012
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מלגות ופרסים:
1987
1988
1995-1993
1995/6
1996/1997
2000-1998
2000/1999
2001
2004
2008
2009/2010
2011
2015

רשימת הדיקן ,הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית
פרס אפשטיין ,החוג לתלמוד ,האוניברסיטה העברית
מילגת ות"ת
פרס ורבורג ,המכון למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית
פרס ורבורג ,המכון למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית
מילגת אלון (מחזור י"ז)
פרס אורבך ,הקרן לזכרון יהודי
פרס רוזן-צבי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
פרס איש-שלום ,יד יצחק בן-צבי ,ירושלים
Short-term fellow, Center for Judaic Studies, University of
Pennsylvania
Inaugural Fellow, Tikvah Program for the Study of Law and
Jewish Civilization, NYU School of Law

פרס "ברונו" למדענים מצטיינים ,קרן רוטשילד
עמית מחקר ,המכון הישראלי ללימודים מתקדמים
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זכיה במענקי מחקר:

.9

 .1הקרן הלאומית למדע ,מענק מס'  ₪ 45.000 ,407/07לשלוש שנים,2007-2009 :
חוקר יחיד ללא שותפים.
 .2הקרן הלאומית למדע ,מענק מס'  115,000 ,49/14ש"ח לשלוש שנים,2015-2017 :
ביחד עם ד"ר ביני קצוף.
ארגון כנסים מדעיים:

.10

.11

.12

" .1משפט ,הלכה וזהות חברתית" ( 24-21ביוני)2004 ,
" .2המהפכה של חז"ל" ( 20-17ביולי)2005 ,
" .3משבר ושברו :תגובות למשברים בהיסטוריה היהודית – הלכה ,משפט ,תרבות
וחברה" ( 26-23ביולי)2006 ,
מקומות עבודה קודמים
 - 1988-1990בית המדרש לרבנים באמריקה (עריכה והבאה לדפוס של ספרות
מדעית)
 - 1990-1993האוניברסיטה העברית (מורה עוזר)
תחומי התמחות מדעיים:
 .1היסטוריה חברתית של עם ישראל בימי בית שני ,המשנה והתלמוד
 .2כתות וזרמים ביהדות
 .3מחשבת חז"ל
 .4תיאוריות של המשפט ומחקר היסטורי של ההלכה
מידע נוסף:
* ראש מרכז הלפרן למחקרי תודעה במסורת היהודית ,אוניברסיטת בר-אילן
* חבר וועדת המערכת של Journal of Ancient Judaism Supplement Series
* חבר בקבוצת המחקר "( "Jewish Culture in the Ancient Worldתרבות יהודית
בעולם העתיק) מיסודה של הקרן למדעי הרוח
* חבר באיגוד ההיסטוריונים של העת העתיקה ()Association of Ancient Historians
* חבר באיגוד הבינ"ל לחקר הדת ,הספרות והתרבות ()ISRLC

