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 קורות חיים

 2021אפריל : תאריך עדכון      : חדד אליעזרשם

 

 פרטים אישיים .1

 eliezer.hadad@mail.huji.ac.ilמייל: 

 

 גבוהה השכלה .2

 תארים .א

תקופת  שם המוסד תואר שנת סיום

 לימודים

 מכללת הרצוג ומכללה ירושלים ב. אד. 1996
1985-1983 ,

1996 

 1999-1997 העבריתמחשבת ישראל, האוניברסיטה  מ. א. 1999

 2007-2002 מחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית דוקטור 2008

 פוסט דוקטורט .ב

 לימודים נוספים .ג

תקופת  שם המוסד תואר שנת סיום

 לימודים

1985 
לימודי ישיבה 

 ורבנות

-עציון, אלון שבות גוש-ישיבת הר

 עציון
1985-1981 

 

 דרגות אקדמיותומינויים   .3

 תפקידדרגה/ והמחלקהשם המוסד  שנים

 מרצה המחלקה למחשבת ישראל במכללת אונו.  2009-2008

 מרצה המחלקה לתנ"ך  במכללת ליפשיץ  2015-2000

 חוקר המכון הישראלי לדמוקרטיה 2017-2007

 מרצה זכויות אדם ויהדות, המכון הישראלי לדמוקרטיה 2019-2014

 מורה מן החוץ העברית המחלקה למחשבת ישראל, האוניברסיטה 2019-2011

 מרצה בכיר המחלקה למחשבת ישראל ותנ"ך במכללת הרצוג 2021-2014

 

  תפקידים במנהל אקדמי .4

 תפקיד שם המוסד והמחלקה שנים

 ראש חוג המחלקה לתנ"ך, מכללת ליפשיץ 2015-2010
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 חבר ועדת משמעת, מכללת הרצוג 2019-2012

 חבר הרצוגועדת קידום מוסדית, מכללת  2019-2012

 מרכז התכנית תכנית התואר השני במחלקה לתנ"ך, מכללת הרצוג הווה-2012

 

 תפקידים ופעילויות מחוץ למוסד .5

 שיפוט מאמרים .א

 תפקיד שם המוסד והמחלקה שנים

שיפוט  שנתון המשפט העברי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית 2014

 מאמר

שיפוט  מגדים, מכללת הרצוג 2017

 מאמר

הפרויקט 'פשט' בהקשר: טרמינולוגיה עברית פילוסופית ומדעית מוקדמת בהקשר.  2018

 hamburg.de/-https://peshat.gwiss.uniאוצר מילים ברשת: 

שיפוט 

 מאמר

שיפוט  מגדים, מכללת הרצוג 2019

 מאמר

שיפוט  הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתשנתון המשפט העברי,  2019

 מאמר

שיפוט  מגדים, מכללת הרצוג 2020

 מאמר

 

 חברות בארגונים אקדמיים .ב

 תפקיד שם המוסד והמחלקה שנים

2009 ,2013 ,

2017 

חברות בארגון  וד העולמי למדעי היהדותגהאי

 אקדמי

2013 ,2019 The Society of Biblical Literature (SBL)  חברות בארגון

 אקדמי

חברות בארגון  (IASR) האגודה הישראלית לחקר הדתות  2019

 אקדמי

2018 ,2021 National Association of Professors of Hebrew 

(NAPH) 

חברות בארגון 

 אקדמי

 

 חברות בקבוצות מחקר .ג

 תפקיד שם המוסד והמחלקה שנים

 עמית מחקר ליר בירושלים-הפילוסופיה של ההלכה: מכון ון 2009

https://peshat.gwiss.uni-hamburg.de/
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 מחקר עמית הפורום למקרא: מכון מופת 2013-2009

 עמית מחקר סדנה בנושא משפט ושוויון: המכון הישראלי לדמוקרטיה 2016

 עמית מחקר סדנה בנושא מדינת לאום: המכון הישראלי לדמוקרטיה 2018-2016

 עמית מחקר סדנת ריבונות ודת: המכון הישראלי לדמוקרטיה  2018

 מחקרעמית  אילן-קבלה והלכה: הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר 2020

 

 השתתפות בכנסים .6

 השתתפות פעילה .א

 תפקיד נושא ההרצאה מקום הכנס שם הכנס תאריך

ביוני  25

2008 

כנס בנושא "הלכה ציונית" במכון 

 הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי 

לדמוקרטיה, 

 ירושלים

'היחס ללא יהודים 

 בהלכה הציונית'

 מרצה

6-2 

לאוגוסט, 

2009 

קונגרס העולמי השישה עשר ה

 למדעי היהדות

האוניברסיטה 

 העברית, ירושלים

'ושוב על דרך הרוב 

 ברמב"ם'

 מרצה

ביוני,  6

2010 

כנס 'הלכות דמוקרטיה 

והליכותיה' במכון הישראלי 

 לדמוקרטיה

המכון הישראלי 

לדמוקרטיה, 

 ירושלים

'זכותם של נכרים 

 לבחור ולהיבחר'

 מרצה

29-28 

בדצמבר, 

2010 

'הלכה כהתרחשות', הכנס 

הבינלאומי הרביעי בתחום 

 הפילוסופיה של ההלכה

'המעשה כמעצב  ליר, ירושלים-מכון ון

תודעה: הערות 

ויטגנשטייניות על 

 שיטת הרמב"ם'

 מרצה

באוגוסט,  1

2013 

קונגרס העולמי השישה עשר ה

 למדעי היהדות

האוניברסיטה 

 העברית, ירושלים

'בקורתו של הרמן 

כהן על האתיקה 

האוניברסלית 

ופתרונה ב"דת 

 התבונה"'

 מרצה

*10-6 

באוגוסט, 

2017 

קונגרס העולמי השבעה עשר ה

 למדעי היהדות

האוניברסיטה 

 העברית, ירושלים

'פירוש הרמב"ם 

ל"מעשה לבנת 

 הספיר"

 מרצה

*27-25 

לספטמבר, 

2017 

בכנס צובה השמיני למשפט עברי 

 משפט עברי ותורת הזכויות –

מלון צובה, הרי 

 ירושלים

'"ואהבת לרעך כמוך" 

 מול הצו הקטגורי'

 מרצה

 מרצההגר כמושג "ראשית" היברו יוניון קולג',  An International Conferenceבמאי,  8-7*
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2018 on the Actuality Of Hermann 

Cohen In Israel at the 

Occasion of the 100th 

Anniversary of Cohen's Death 

במשנתו של הרמן  ירושלים

 כהן"

*27-25 

 2018ביוני, 

The National Association of 

Professors of Hebrew and The 

University of Amsterdam, 

2018 International 

Conference on Hebrew 

Language, Literature and 

Culture 

אוניברסיטת 

 אמסטרדם

'פירוש הרמב"ם 

לסיפור על "אצילי בני 

ישראל" )שמות כד, 

11-9)' 

 מרצה

*8-7 

באפריל, 

2019 

Approaches to Holiness: 

Third Annual Conference – 

The Israeli Association for the 

Study of Religions 

האוניברסיטה 

 העברית בירושלים

'קדושה: חוויה 

בין הרב  –ותבונה 

סולובייצ'יק לרב 

 ליכטנשטיין'

 מרצה

*16-14 

 2019ביולי, 

Twenty-sixth 

International annual 

conference on Jewish Studies 

(Sefer) 

(Izmailovo-Beta 

Hotel) Moscow 

`Religion of 

Reason' - Between 

Particularism and 

Universalism 

 מרצה

*24-20 

 2021ביוני, 

2021 International 

Conference on Hebrew 

Language, Literature and 

Culture 

York University & 

the Israel and 

Golda 

Koschitzky Centre 

for Jewish 

Studies 

with support 

from The 

University of 

Texas at Austin 

 כנס בזום((

'הכרע הדעת' ו'הדעת 

נוטה' במשנה תורה 

 לרמב"ם

 מרצה

 

 ארגון כנסים .ב

 

 תפקיד נושא ההרצאה מקום הכנס שם הכנס תאריך

 ארגון הכנס'שתי בחינות בנסי מכללת ליפשיץ, 'על נסיך שבכל יום במרץ,  11
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-הנס במבט רב –עמנו'  2010

 תחומי

 התורה ירושלים

29-28 

בדצמבר, 

2010 

הכנס הבינלאומי 

הרביעי בתחום 

 הפילוסופיה של ההלכה

ליר, -מכון ון

 ירושלים

חבר הוועדה  'הלכה כהתרחשות'

 המארגנת

 ,ליוני 25*

2014 

במקורות 'היחס לאחר 

 היהודיים'

המכון הישראלי 

לדמוקרטיה, 

 ירושלים

-היחס לאזרחים לא

יהודים במדינה 

 יהודית

חבר הוועדה 

המארגנת ויו"ר 

 מושב בכנס

*12-11 

בפברואר, 

2018 

קונגרס הישראלי ה

הראשון על יהדות 

 ודמוקרטיה

בנייני האומה 

 בירושלים

זכויות מיעוטים 

 במדינה יהודית

הכנת מקורות 

לשולחן כבסיס 

 עגול

 

  הרצאות מוזמנות .7

 

 הצגה / תגובה שם הפורום מקום ההרצאה תאריך

האוניברסיטה  2011בדצמבר,  12

 העברית בירושלים

גבולות  –'תורת המלך' 

השיח: צלם אלוהים, דת 

 ומוסר

הרצאה: היחס ליהודים 

 במקורות היהודיים

 12, 2009בנובמבר  26

 24, 2012בדצמבר 

 2015בדצמבר 

במכללה למדינאות 

 ירושלים

תכנית המצטיינים לזהות 

 ומדיניות

היחס למיעוטים הרצאה: 

 במקורות היהודיים

מכון הישראלי ה 2017בספטמבר  4*

 לדמוקרטיה

סדנה משותפת לרבנים 

 ואנשי אקדמיה

'יחס הפוסקים הרצאה: 

בימינו למיעוטים במדינת 

 ישראל'

 

 הוראה .8

 מבחר קורסים מן השנים האחרונות .א

 

 מוסד תואר סוג הקורס שם הקורס השנה
מספר 

 הסטודנטים

 דוקטורנטים סמינר זכויות אדם ויהדות 2020-2014
המכון הישראלי 

 לדמוקרטיה

6 

2021-2014 
מעבדות לחירות: מקרא, 

 תושב"ע ומחשבת ישראל

-קורס רב

 תחומי
 מכללת הרצוג תואר שני

20-15 

 15-10 מכללת הרצוג תואר שני שיעור תורהספר דברים כמשנה , 2015
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2017 ,

2019 ,

2021 

2014 ,

2016 ,

2018 ,

2020 

 מכללת הרצוג תואר שני שיעור ספר ויקרא

15-10 

2021-2014 
עיונים בספר מורה 

 נבוכים לרמב"ם
 שיעור

תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

30-20 

2020-2011 
קריאה במורה נבוכים 

 לרמב"ם

שיעור 

 מבוא

תואר 

 ראשון

האוניברסיטה 

 העברית

40-20 

2016 ,

2018 ,

2020 

 שיעור סוגיות במחשבת הרמב"ן
תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

10 

2017 
סתירות והסתרות 

 ברמב"ם
 סמינר

תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

10 

 סמינר הרמן כהן: מאתיקה לדת 2019
תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

12 

2019 ,

2021 

ריה"ל: בין שירה 

 לפילוסופיה
 שיעור

תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

7-5 

2017 
דרכי פרשנות המקרא 

 בדורנו
 שיעור

תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

15-10 

 שיעור פרשנות ראב"ע למקרא 2018-2017
תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

10 

2019-2021 
האזרח והגר: סוגיות בין 

 דת ומדינה

שיעור 

 מבוא

תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

25-7 

 שיעור יסוד היהודיארון הספרים  2021-2017
תואר 

 ראשון
 מכללת הרצוג

30-20 

 

 נסיון מקצועי .9

 מחנך ומורה בבית ספר התיכון האזורי קבוצת יבנה. 2000-1987

 ר"מ בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים. 2007-1996


