שמואל פיינר – קורות חיים דצמבר 2016
]1נתונים אישיים:
שם :שמואל פיינר Shmuel Feiner
דרגה :פרופסור מן המניין
מוסד אקדמי :המחלקה לתולדות ישראל ,הפקולטה למדעי היהדות
אוניברסיטת בר-אילן ,רמת -גן  ,52900ישראל
כתובת פרטית :מצפה נבו  80\1מעלה אדומים 98411
טלפון באוניברסיטה03-5318353 03-5317289 :
טלפון בבית 02-5353979 :טלפון נייד054-5503640 :
שרות צבאי1977-1973 :
מס' תעודת זהות53324075 :
כתובת אלקטרוניתfeiners@gmail.com :
מקום לידה :תל-אביב ,ישראל תאריך23.1.1955 :
מצב משפחתי :נשוי לרבקה ,אב לחמישה ,סב לתשעה

 ]2השכלה אקדמית
שם האוניברסיטה

שנת קבלת התואר

תואר
תואר ראשון

האוניברסיטה העברית בירושלים

1980

תואר שני

האוניברסיטה העברית בירושלים

1984

תואר שלישי

האוניברסיטה העברית בירושלים

1990

 ]3דרגות באוניברסיטת בר אילן:
אחוז משרה

תאריך קבלת הדרגה

דרגה
פרופ' מן המניין

100%

1.4.2001

פרופ' חבר

100%

1.10.1998

מרצה בכיר

100%

1.10.1994

מרצה

100%

1.10.1991

מדריך -ד"ר

50%

1989

 ]4פעילות אקדמית באוניברסיטה ובמסגרות נוספות:
 : -2007יו"ר מכון ליאו בק בירושלים.
 : -2011סגן נשיא מכון ליאו בק הבינלאומי.
( 2012ינואר-יולי) :פרופסור אורח באוניברסיטת פרנקפורט.
( 2012פברואר-מרץ) :פרופ' אורח באוניברסיטת לוצרן.
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( 2011אוגוסט-דצמבר) :פרופסור אורח באוניברסיטת ייל ( Visiting Professor, Judaic Studies
.)Program, Yale University
 :2007-2011חוקר ראשי ,פרוייקט .ISF+GIF
 : –2016חבר מועצת הספרייה הלאומית.
 : -2014חבר ועדת הקבע למדעי הרוח ,המל"ג.
 :2013-2014 ,2011חבר ועדת ההיגוי למרכזי המצוינות ,ות"ת.
 : -2000חבר הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית.
 : -2000ראש הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בפרוסיה באוניברסיטת בר אילן.
 : - 2015חבר המערכת המייעצת Encyclopedia of Jewish Book Cultures
 : -2010חבר מועצת המערכת של Leo Baeck Year Book
Editorial advisory board of the EJGK : -2009

 :2009חבר המועצה האקדמית ,הקונגרס העולמי החמשה עשר למדעי היהדות.
 :2008חבר ועדת שופטי פרס ישראל בהיסטוריה.
 :2007עמית קנדי-לי ב Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies
 :2007חבר בקבוצת דת וחינוך ,מרכז סכוליון ,האוניברסיטה העברית.
 :2006חבר ועדת פרס ביאליק לחכמת ישראל.
 : -2006חבר מועצת האיגוד העולמי למדעי היהדות.
 : -2006חבר המועצה המדעית של כתב העת "קשר".
 : -2006חבר מועצת המערכת של , European Jewish Studiesכתב-העת של .EAJS
 :2016-2005חבר הועדה המלווה למילגות רוטנשטרייך במדעי הרוח ,ות"ת.
 :2005חבר הפורום המייעץ לאגף החדש בבית התפוצות.
 :2005-2004עמית במכון ללימודים מתקדמים ,האוניברסיטה העברית (בקבוצה תקשורת ותפוצה
יהודית).
 : 2007 -2004סגן יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית.
 :2004 - 2001ראש המחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן.
 :2004 – 2003יו"ר הועדה להיסטוריה ,הקרן הלאומית למדע ,האקדמיה הלאומית למדעים.
 :2004-2003חבר ועדת הפרס של קרן אבי-חי.
 : 2003חבר ועדת השיפוט בהיסטוריה ופילוסופיה של פרס אמ"ת.
 : - 2005חבר מועצת המערכת של כתב העת "מסכת".
 : 2004חבר הנהלת מרכז ארגוב לחקר ישראל והעם היהודי באוניברסיטת בר אילן.
 :2014 - 2003חבר הנהלת מכון קרליבך באוניברסיטת בר-אילן.
 : 2005 - 2003חבר הועדה לתארי כבוד של סנט אוניברסיטת בר-אילן.
 : - 2002חבר מועצת המערכת של  ,Yearbook of the Simon Dubnow Instituteלייפציג.
 : 2011 - 2002חבר מועצת מרכז זלמן שזר.
 : - 2001חבר הנהלת מכון לאו בק לחקר יהדות גרמניה.
 :2000עמית מחקר (ספטמבר  )2000ב .University College London
 : 2000-1999חבר ועדת המשמעת לסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן.
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 : 2006 - 1998חבר מערכת הפרסומים של מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
 : - 1999חבר הנהלת הקתדרה והמכון לחקר הציונות הדתית באוניברסיטת בר-אילן.
 : - 1999חבר ועדת המקצוע להיסטוריה ,החינוך הממלכתי-דתי ,משרד החינוך והתרבות.
 :2010 - 1998חבר הנהלת המרכז לחקר האשה ביהדות ,אוניברסיטת בר-אילן.
 :1999 - 1990מרכז הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בפרוסיה ,חבר הנהלת הקתדרה ,עורך
סדרת הרצאות הקתדרה ,אוניברסיטת בר-אילן.
 :2001-1993חבר מועצת מכון לאו בק בירושלים וממלא תפקידים נוספים במסגרתו (חבר ועדת
הפרסומים והמחקרים ,חבר ועדת הפרסים והמילגות).
 :2000 -1995חבר הועד המייעץ של הפרויקט "מחקרים ותעודות לתולדות החינוך היהודי בגרמניה",
אוניברסיטת המבורג ,גרמניה.
 :1998עמית (ספטמבר  )1998בקבוצת המחקר על ההשכלה במרכז ללימודי יהדות ,פילדלפיה,
אוניברסיטת פנסילבניה.
 :1998-1997עמית במכון ללימודים מתקדמים ,האוניברסיטה העברית בירושלים (בקבוצת המחקר
על האורתודוקסיה היהודית).
 :1997-1996עמית הארי סטאר במכון ללימודי יהדות ,אוניברסיטת הרווארד ,ארה"ב ( Harry Starr
.)Fellow, Harvard University
 :1992מרצה אורח להיסטוריה יהודית מודרנית ,מוסקבהThe Russian State Humanities ,
 ,Universityפרויקט יודאיקה ,יווא( JTS ,ספטמבר-אוקטובר).
 ]5מלגות ופרסים:
Humboldt Research Award, Alexander von Humboldt Stiftung, Germany :2011-2012
 :2010פרס שזר בחקר ההיסטוריה היהודית לשנת תש"ע ,על הספר "שורשי החילון".
Meyer-Struckmann-Preis, Philosophische Fakultät, Heinrich Heine Universität :2007
Düsseldorf, Germany
 ,Koret Jewish Book Award in History (The Koret Foundation, USA) :2004על הספר
The Jewish Enlightenment
 :2006-2004מילגת מחקר מקרן פוזן לפרוייקט חילון וכפירה במאה ה.18 -
 :2002פרס פרנקפורטר ,אוניברסיטת בר אילן ,על הספר "מהפכת הנאורות".
 :1997-1996מילגת הארי סטאר ,Center for Jewish Studies ,אוניברסיטת הרווארד ,ארה"ב.
 :1996פרס ע"ש ויז'ניצר לספר הטוב ביותר בהיסטוריה יהודית לשנת תשנ"ה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,על הספר "השכלה והיסטוריה".
 :1994-1991מילגת אלון ,המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
 :1991פרס פרידן למחקר בתולדות היהודים באירופה בעת החדשה.
 :1990פרס יפרוימקין למחקר בתולדות היהודים במזרח אירופה.
 :1989פרס ג'אס ,המכון למדעי היהדות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
 :1988פרס טראמר למחקר בתולדות יהדות גרמניה ,מכון לאו בק בירושלים.
 :1990-1988פרס וארבורג ,המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית בירושלים.
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 :1989-1986מילגות מקרן הזכרון לתרבות יהודית ,ניו-יורק.
 ]6מענקי מחקר:
 :2011-2007הקרן הלאומית למדע  ISFלפרוייקט קהיליית ההשכלה (בשיתוף פרופ' ז .שביט ,תל
אביב)
 :2010-2008קרן  GIFלפרוייקט רפובליקת ההשכלה (בשיתוף פרופ' ז .שביט ,תל אביב ופרופ' כ.
שולטה ,פוטסדם).
 :2006-2004קרן  GIFלפרוייקט "ספריית ההשכלה" (בשיתוף פרופ' ז .שביט ,תל אביב ופרופ' כ.
שולטה ,פוטסדם).
 :2005-2004מענק מחקר מקרן למדא לפרוייקט תולדות החילון במאה הי"ח.
 :2002מענק מקרן פוזן לתרגום הספר מהפכת הנאורות לאנגלית.
 :2002מענק מקרן ליטאור לתרגום הספר מהפכת הנאורות לאנגלית.
 :1998מענק מטעם קרן קורת ( ,)Koretארה"ב ,לפרסום הספר "השכלה והיסטוריה" בתרגום אנגלי.
 :1997מענק פנים מרשות המחקר (בשיתוף פרופ' טובה כהן) ,בר-אילן
 :1999-1991מענקי מחקר ,הקתדרה לתולדות היהודים בפרוסיה ,בר-אילן.
 ]7ארגון כנסים מדעיים:
 : 2013חבר ועדת הכנס הבינלאומי החמישי למחקר ההשכלה ,מגלי טמירין 200 :שנה להשכלת
גליציה.
 :2011יו"ר הועדה האקדמית ,כנס בינלאומי בנושא הלמדנות ,מכון ון ליר בירושלים 29-28 ,בדצמבר.
 :2011ארגון עם  Prof. Christian Wieseמאוניברסיטת פרנקפורטThe 4th International Conference ,

 on the Haskalah Studiesבנושא השכלה ודת ,פרנקפורט 3-6 ,ביולי .2011
 :2011ארגון תערוכה וכנס פתיחת התערוכה Cultural Revolution in Berlin, Jews in the Age of

 ,Enlightenmentבשיתוף המרכז ללימודי יהדות בירנטון והספרייה הבודליאנית ,אוקספורד14 ,
בפברואר .2011
 :2010שותף בארגון הסדנה הבינלאומית על ספריית ההשכלה ,אוניברסיטת תל אביב 4-6 ,באוקטובר
.2010
 :2010חבר ועדת הכנס של החברה ההיסטורית הישראלית זהות ומרחב ,האוניברסיטה הפתוחה8 ,
באפריל .2010
 :2009שותף בארגון הכנס הבין לאומי אודות ברטה פפנהיים ,מכון ליאו בק בירושלים ומכון ון ליר,
ירושלים ,פברואר .2009
 :2006שותף בארגון הכנס הבין לאומי  Early Modern Culture and Haskalahבמכון דובנוב
בלייפציג ,יולי .2006
 :2004ארגון כנס חוקרים בין-לאומי בנושא עיון מחדש בהיסטוריוגרפיה של יעקב כ"ץ ,הקתדרה
לתולדות היהודים בפרוסיה באוניברסיטת בר אילן ומרכז זלמן שזר בירושלים ,פברואר .2004
 :2000ארגון הסמינר הבין לאומי השני למחקר ההשכלה בנושא :שיטות ותובנות חדשות במחקר
ההשכלה ,אוניברסיטת בר אילן ,אפריל .2000
 :2000חבר הועדה האקדמית להכנת הכנס מהתבוללות לתחיה (הפקולטה למדעי היהדות והמרכז
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לזהות יהודית) באוניברסיטת בר אילן.
 :2000חבר הועדה המארגנת של הכנס הבין לאומי מיגדר מקום וזכרון ,בר אילן.
 :2000חבר הועדה המארגנת של הכנס הבין לאומי על ההיסטוריוגרפיה היהודית בשנת אלפיים
שהתקיים באוניברסיטת מינכן ,גרמניה ,יולי .2000
 :1999ריכוז ארגון כנס בין לאומי באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף אוניברסיטת הרוורד בנושא
"פוליטיקה יהודית והנהגה פוליטית בפרספקטיבה היסטורית".
 : 1994ארגון (בשיתוף פרופ' דוד סורקין ,אוניברסיטת מדיסון ,ויסקונסין ,ארה"ב) הסמינר הבין-
לאומי "פרספקטיבות חדשות על ההשכלה" ,שהתקיים ביולי  1994במרכז ללימודי יהדות,
אוניברסיטת אוקספורד ,בריטניה.
 :1994חבר הועדה המדעית של הכנס הי"ח של החברה ההיסטורית הישראלית בנושא :חינוך
והיסטוריה ,שהתקיים ביולי .1994
 :2004-1992מארגן הרצאות האורח הבין-לאומיות של הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים
בפרוסיה ,בר-אילן.
 :1991היהודים בפרוסיה  -שאלות של זהות ,כנס בין-לאומי לרגל כינון הקתדרה ע"ש בראון לתולדות
היהודים בפרוסיה ,בר-אילן.

