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 דן ברא"ז –קורות חיים 

 פרטים אישיים: 

 , ירושלים7דירה  4: הפורצים כתובת barasd@post.bgu.ac.il: דוא"ל 250-8349564: טלפון

 (1948: שנת עלייה) : ארה"בארץ לידה 1940: שנת לידה

 אקדמיים עניין תחומי

 מדעי היהדותפילוסופיה של הדת,  אתיקה,-מטא

 השכלה

 אוניברסיטת בן גוריוןדוקטורנט במחלקה לפילוסופיה,  היום-1122

 נושא העבודה: 'אתגרים משותפים לריאליזם במוסר ובדת' -

 מנחים: פרופ' דוד אנוך ופרופ' יהודה גלמן -

 האוניברסיטה העבריתפילוסופיה כללית, מ.א.  1112-1112

 מוסרי' ונעשתה בהדרכתו של פרופ' דוד הד ב'אינטואיציוניזם סקהע עבודת המ.א. -

קורסים בכל תחומי מדעי היהדות )מקרא, תלמוד, היסטוריה של עמ"י, מחשבת ישראל(  –במקביל  -

 קצת ממדעי הדתות )נצרות ואסלאם(ומ

 אוניברסיטת וינהתכנית קיץ ללימוד השפה הגרמנית,  7-901112

 אוסטריה באוניברסיטה העבריתמודי כנית ומלגה מטעם המרכז לליבמסגרת ת -

 )בהצטיינות( מכללת יעקב הרצוגע, "ך ותושב"תנ ב.אד. 1111-1112

 המצויניםכנית סגרת תמב -

 עציון-ישיבת הרהשכלה ישיבתית,  2222-1112

 השלמת רוב מבחני ההסמכה לרבנות -

 ישיבת השומרון –תעודת בגרות  2221-2222

 אילן-אוניברסיטת ברהקפצת כיתה, סיום בגרות ובמקביל לימוד מתמטיקה ב –בכיתה י"א  -

 מחקר מלגות

 במכון הישראלי לדמוקרטיה  עמית מחקר בתכנית זכויות אדם והיהדות 1121-1122

  , אוניברסיטת בן גוריוןלדוקטורנטים מצטייניםמלגת הנגב  1122-1122

  מלגת עמית בקבוצת מחקר מטעם בית הספר למשפטים קרדוזו בניו יורק המשפט ומדעי היהדותתיאוריה של  1122-1121

 אוניברסיטת וינהמלגת נסיעה, מחיה ולימודים לקורסי קיץ בשפה הגרמנית ב המרכז ללימודי אוסטריה 1112
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 ללומדי הוראה מצטיינים עם מלגת שכר לימוד מלאה, מכללת הרצוג תכנית אשכולות 1111-1112

 ת מאמרים בכנסיםהצג

 The Prophecy of the Jurist: Moral, Jurisprudential and Halakhic Intuitionism’, international‘ )התקבל( 701121

conference on ‘Philosophical Investigation of the Hebrew Scriptures, Talmud and Midrash’, 

Shalem Center, Jerusalem 

כנס סיום לתכנית: 'תיאוריה של המשפט ומדעי  'נבואת השופט: אינטואיציוניזם מוסרי, שיפוטי והלכתי', )התקבל( 701121

 , ירושליםמכון ון לירהיהדות', 

אוניברסיטת של האגודה הישראלית לפילוסופיה,  15ההסברי לריאליזם במוסר ובדת', הכנס השנתי ה'האתגר  101121

 חיפה

האגודה הישראלית לפילוסופיה, של  18הכנס השנתי ה, 'האם נסמכות המוסר מהווה בעיה לריאליסט?' 101122

 בירושלים האוניברסיטה העברית

 ירושלים ,ליר מכון ון ,לחוקרים צעירים בנושא 'מצב האמונה' סדנת קיץ ,'בעיית אי ההסכמה במוסר ובדת' 901121

101121 ‘Moral Supervenience Arguments’ – graduate workshop on ‘Practical Ethics in Question’, The 

Hebrew University and University of Toronto, Jerusalem 04/2010 

 חברויות אקדמיות

 עמית מחקר בתכנית 'זכויות אדם והיהדות' – הישראלי לדמוקרטיה המכון -1122

 'תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות' )ראו להלן בניסיון המקצועי(בקבוצת דיון ומחקר:  עמית –מכון ון ליר  1122-1121

 עמית בספרית המכון –מכון ון ליר  1122-1121

כחלק  'לוגיקה במטאפיסיקה ומטאפיסיקה בלוגיקה'לימוד בנושא חבר בקבוצת  –האוניברסיטה העברית  1122

 מפרויקט 'חברותא' לדוקטורנטים באוניברסיטה העברית

 מקצועיניסיון 

 בנושא 'תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות'וכנס שנתי  קבוצת מחקררכז  –מכון ון ליר  1122-1121

יורק וביה"ס -שעל יד ישיבה אוניברסיטה, ניו התכנית בשיתוף עם ביה"ס למשפטים קרדוזו -

סטון )קרדוזו( ופרופ' אריה -אביב ומועברת על ידי פרופ' סוזן לאסט-למשפטים באוניברסיטת תל

 אביב(-אדרעי )תל

 התכנית כוללת סמינר בתיאוריה של המשפט וכנס בינלאומי בסוף כל שנה -

 הוראת תלמוד ופילוסופיה –באוניברסיטה העברית  'חברותא'בית מדרש  1119-1121

 עמית בבית המדרש -

 כתב העת 'טללים'עורך  -

 (0229-0212) עיונים בשאלת מציאות האל' –סדרת שיעורים: 'על אמונה וכפירה  -

 (0212-0211מתח, תלות והפריה' ) –סדרת שיעורים: 'דת ומוסר  -

http://limudbchevruta.wiki.huji.ac.il/index.php/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A7%D7%94
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 בתכנית הקיץ מרצה –יורק( -)בית מדרש לנשים במנהטן, ניו  'דרישה' 1121-1122

. היסודות 6. דת ומוסר במסורת היהודית. 0. אמונה וכפירה. 1 :0212קורסים שהועברו בקיץ  -

 ילוסופיים של תהליך הגיור החז"ליהפ

. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר 0. תכלית החיים במקורות היהדות. 1: 0211בקיץ  קורסים שהועברו -

 מן התורה? 

 ההיגיון' אצל פרופ' אורון שגריר קורס 'מבוא לתורתב הוראה עמית - האוניברסיטה העברית 1112-1121

 ישראלהוראת פילוסופיה ומחשבת  - בית אבי חי'חברים במרכז', בית מדרש  1112-1121

אוניברסיטה העברית ובית ספר רוטברג לתלמידי חו"ל באילן -אוניברסיטת ברהמרכז ללימודי יסוד ביהדות ב 1112-1122

 רפאל שוח"ט )מספר פעמים בכל שנה(מרצה מחליף במחשבת ישראל לד"ר 

 מורה לתנ"ך ולמתמטיקה -)סניף ירושלים(  אביב-תיכון תל 1119-1112

 מוד בכתבי הפילוסוף עמנואל קאנטהנחיית קבוצת לי - 'עין פרת'המדרשה למנהיגות יהודית  1119

 רכז בית המדרש ומנחה –)לעולים( באוניברסיטה העברית  'חברים'בית מדרש  1117-1119

 רכז מתנדבים ארצי – עם'-'שבותמכון  1112-1117

מתנדבים( לליווי העולים החדשים מאתיופיה בתהליך  522 -וריכוז פרויקט מתנדבים ארצי )כ הקמה -

 שיבתם ליהדות )בתיאום עם הסוכנות היהודית ובתי הדין המיוחדים לגיור(

 באתיופיה  קצרהחינוכית ת שליחו -

 שירות צבאי

 בחיל השריון במסגרת ישיבת הסדר שירות 1111-1111

 שפות

  : גרמניתשפת מחקר : עברית, אנגליתת אםושפ


