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 קורות חיים: יהודה ברנדס

 פרטים אישיים

 9647037 ,ירושלים ,21שחראי כתובת: 

  ;052-8610074נייד:  ;02-6480497 ':טל

 02-9937310טל': 

 brandes@herzog.ac.il :דוא"ל

 055642789 :ת"ז

 אביב, ישראל (, תל1959תשי"ט ) יליד שנת

 השכלה אקדמית

1984  B.A – החוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים 

1989 M.A –  :כתב יד "החוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא עבודת הגמר

 . מנחה: פרופ' יעקב זוסמן"הירושלמי של בעל מתנות כהונה

2003 Ph.D –  :ראשיתם של כללי הפסיקה"האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא הדיסרטציה" .

 מנחה: פרופ' יעקב זוסמן

 השכלה תורנית ופדגוגית

 תעודת הוראה, מכללת הרצוג להכשרת מורים 1992

 הסמכה לרבנות, הרבנות הראשית לישראל  1999

 עיקרית תעסוקה

 , אלון שבות'הרצוגמכללת 'מרצה לתלמוד ולחינוך,  ואילך  1992

 (2018)החל משנת  פרופסור חברדרגה נוכחית: 

 , ירושלים'בית מורשה'ראש בית המדרש,   2014–1998

 ., ירושלים'סודן של מכללות הרצוג וליפשיץימכללת הרצוג, מי' נשיא ואילך 2014

 תעסוקה נוספת 

 'מפעלים חינוכיים – גשר'מחקר והוראה,  1982

 מדרשה ליהדות, עפרהרכז הדרכה,  1983–1982

 מורה ומחנך, ביה"ס התיכון התורני ע"ש הימלפרב, ירושלים  1997–1982

 , האוניברסיטה העברית, ירושליםע"ש מנדל' המכון למדעי היהדות'מורה לתלמוד,   1991–1984

 ראש בית מדרש, ביה"ס התיכון התורני ע"ש הימלפרב, ירושלים  1991–1987

 ירושלים  ',מעלה' יזיהולקולנוע ולטלומרצה, ביה"ס  1997–1990

 מנהל, ביה"ס התיכון התורני ע"ש הימלפרב, ירושלים  1997–1992

 'ישיבת שיח יצחק'מרצה,  1999–1996

 , האוניברסיטה העברית, ירושלים'בית הספר לחינוך'מרצה מן החוץ,  1997

 , ירושלים'בית הספר לעובדי הוראה בכירים'מרצה,   2003–1999

 הוראה מקוונת לקהילות יהודיות בגולה, מרכז אירופה  –"ללמוד"  2012

 'מכללת לנדר'מרצה,   2013

 'עמותה לתורה יוזמה ודרכים בחינוך יהודי –עתיד 'מרצה,   2006–2005

 , מבשרת ירושלים'בית המדרש לחינוך ולהוראה, מר"ץ'מרצה,  2008–2006
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 בס"ד

 )סמינר דוקטורנטים( 'המכון הישראלי לדמוקרטיה'מרצה,  2017 -2014

 

 מחקר

 'גשר מפעלים חינוכיים')קולנוע יהודי(,  'גשר הפקות' תחקיר וכתיבה, 1982

 'זכויות אדם ויהדות' חוקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרויקט 2018 - 2010

 'מדע תורתך' חוקר, המכון הגבוה ללימודי יהדות שפ"ע, פרויקט  2014 – 2012

 יםכתיבת תכניות לימוד

שנתית להוראת מחשבת ישראל בחטיבה העליונה, ביה"ס התיכון ־תכנית לימודים תלת 1990

 התורני ע"ש הימלפרב

תחומית )באישור משרד החינוך, מוכרת לבגרות(: היסטוריה, ספרות, -תכנית לימודים בין 1992

ביה"ס , ת השלד, היגוי צוותי הכתיבה וביצוע התכניתימחשבת ישראל ומקצועות נלווים, בני

 התיכון התורני ע"ש הימלפרב 

 תכנית לימודים בתלמוד לחטיבה העליונה, ביה"ס התיכון התורני ע"ש הימלפרב 2000

רטים לתכנית ליבה בהוראת תושב"ע", פרויקט משותף של דזמה ליצירת סטנו"י חבר צוות, 2013

ומשרד  'גמרא ברורה'המסמך הותאם על ידי מכון  2015)בשנת  'קרן מנחם'ו 'גמרא ברורה'

 (.בתי ספר 750–מ יותרהחינוך לשימוש במוסדות חינוך בישראל, והתכנית מיושמת כיום ב

בית מאיר: , מדריך לר"מים על הוראת מסכת סנהדרין: ", בתוךתורת היחסות המוסרית 2015

 ה., תשע"מרכז ישיבות בני עקיבא

 ן והוראהיתחומי עני

כללי הפסיקה; דרכי פסיקת ההלכה ופילוסופיה  ;ואגדה הוראת תלמוד; דרכי פרשנות התלמוד; שילוב הלכה

 .דתי־של ההלכה; הוראת מחשבת ישראל; הגות ומעשה בחינוך הממלכתי

 ציבוריים תפקידים 

 יו"ר המליאה – 2013; משנת 'תנועת בני עקיבא בישראל'חבר מליאת ההנהלה הארצית של  ואילך 1985

 המרכז לציונות דתית – 'מעלה'חבר הנהלה ב ואילך 2002

 חבר במועצה הרוחנית של רשת אמי"ת ואילך 2003

 "ההגות הציונית", משרד החינוך והתרבות, חבר ועדת ליווי לפיתוח יחידת לימוד בנושא 2006

 המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנות ולפיתוח תכניות לימודים

 'האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים'חבר ועדה של היזמה למחקר יישומי בחינוך,  2013–2011

 משרד החינוך, ירושלים ,חבר ועדת המקצוע להוראת מחשבת ישראל בחינוך הממ"ד ואילך 2012

 "תורה מציון"( "ללמוד" )קרן פינקוס ורשת ועדה המייעצת של תכניתוחבר ה ואילך 2013

 "בית הלל" חבר בית המדרש ההלכתי של ואילך 2013

 ועדת ההיגוי של "פורום דב לאוטמן", למדיניות החינוךחבר  ואילך 2014

 חבר מועצת רבני צהר ואילך 2014

 ועדת אות הנשיא לחינוך לשותפות, משרד החינוך ובית הנשיא, ירושלים 2015

 'יסודות המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה'יו"ר,  ואילך 2016

 חבר הנאמנים של קרן פרס יושב הכנסת לאיכות חיים 2020

 ועדה מייעצת, מכון מופ"תחבר  2020

 


