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 ).7/2011(אישור הצעת המחקר:  וד"ר יצחק ברנד

  . תואר שני מחקרי בהצטיינות בפילוסופיה ותלמוד באוניברסיטה העברית, ירושלים: 2006-9

  לרבנות של הרבנות הראשית לישראל. הסמכה :2007

  של ישיבת הר עציון.לימודים תורניים גבוהים במסגרת הכולל הגבוה : 2004-2005

תוכנית המצויינים של מכללת  -ותעודת הוראה במסגרת 'אשכולות'  B.EDתואר . :2001 - 2003

  עציון. התמחות בתורה שבעל פה ומחשבת ישראל. -יעקב הרצוג שע"י ישיבת הר

  לימודים תורניים בישיבת הר עציון, אלון שבות. :1997-2003

  י"ב. -ים, כיתות ז -לימודים תיכוניים ישיבת בנ"ע אדר"ת, בת :1992-1997

  עבודהב. 

2007-2011 :  

  ר"מ במדרשת עין הנצי"ב.

  .בישיבת מעלה גלבוע פילוסופיה יהודית ופילוסופיה של ההלכההוראת 

2009-2010:   

  קת בכתיבה של הגות יהודית במכון ון ליר בירושלים.עמית בקבוצה העוס

  הוראת גמרא והובלת בית המדרש לנשים 'נהרדעא', שע"י מדרשת עין הנצי"ב.

  הוראת מקרא במכינת העמק ב'תל תאומים'. 

  הוראת תלמוד בבית המדרש 'רוח חדשה', חיפה.

  עורך תוכן בהוצאות 'תבונות' ו'מגלי"ם'. 

  בבית המדרש לנשים של תנועת 'אמונה'. הוראת מחשבת ההלכה :2009

  : הנחייה בבית המדרש 'במעל"ה' שע"י ישיבת מעלה גלבוע.2008

  .הוראת תלמוד במדרשה הגבוהה למנהיגות חברתית 'עין פרת' באלון: 2006

], ומרכז פרוייקט הוראה בנושא היחס לנכרי במסורת I.C.C.I' [/קד"םחוקר במכון ': 2005-2006

  ישראל.

  תיבת טור שבועי באתר בית המדרש הוירטואלי, שע"י ישיבת הר עציון.כ: 2004

  שבות', כתב העת של ישיבת הר עציון.- עורך ראשי של 'עלון :2002 -  2004

  הוראת מחשבת ישראל; הוראה והגשה לבגרות במשנה באולפנת אורות עציון  :2003

  י"ב). - (כיתות י"א      

  ת במסגרת מדרשות רמות שפירא ועמיעד, בנושאיהדרכת קבוצות תיכוניו :2001 -  2003

  יהדות וציונות.

); 'והלכה כבית הלל' (תבונות, 2009); 'זבחי חולין' (ישיבת הר עציון, 2009: 'ירושלים' (מגלי"ם, עריכה

  ).2009); 'להבת אש קודש' (תבונות, 2008), 'אנוש כחציר' (תם, 2008



  ג. פרסים ומלגות

  מילגת קרן תקוה, בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק.: 2012

  מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטת בר אילן.: 2011

תוכנית המצויינים של משרד החינוך  -מלגת שכר לימוד מלאה, במסגרת 'אשכולות'  :2001 - 2003

  ומכללת הרצוג. 

  רים.פרס ע"ש קרן זילברשטיין לכותבי מאמ :2002

  ד. שירות צבאי

  . שירות במסגרת מסלול ההסדר.890לוחם בחטיבת הצנחנים, גדוד  :1999-2002

  דרגת שחרור: סמל.

  ה. פרסומים

'הריטואל הלשוני בהלכה: בין הבנייתו הנורמטיבית של הריטואל לאופני ביצועו הריאליים',   .א

 רסם].דברי הכנס הרביעי לפילוסופיה של ההלכה, מכון ואן ליר, [טרם פו

על סמכות חכמים ואחריות אישית בחברה הדתית לאומית',  -'חירות, סמכות, אחריות   .ב

 הקיבוץ הדתי ונאמני תורה ועבודה, אלול תש"ע.

 .217-250בין טומאה לזרות', בתוך: מאמר הזבח, תבונות תש"ע, עמ'  -'הערל   .ג

ן תש"ע, על סמכות חכמים וחירות אישית, עלון פרשת השבוע 'עת לדרוש', י"א ניס  .ד

26/3/2010. 

בין יצירה להתגלות, מוסף שבת של מקור ראשון, י"ג אדר תש"ע,  –'קיימו וקיבלו היהודים'   .ה

27/2/2010. 

 .18/2/2010יהדות,  nrg, 'פרשת אלון: האם עוד אפשרית אמונת חכמים'  .ו

'מימדיו השונים של מושג הבעלות' [מדור הדף היומי], מוסף שבת של מקור ראשון, ט"ו   .ז

 .30/1/2010תש"ע, שבט 

 מגמות הפוכות בהגדה אחת, מקור ראשון, מוסף שבת, גיליון ערב פסח, י"ג בניסן תשס"ח.  .ח

 'לחצות את קו התועלת והאהבה', שם, י"ד חשון תשס"ח.  .ט

 תגובה למשה מאיר, שם, אלול תשס"ז. -'דיכוטומיה מעקרת'   .י

 , אייר תשס"ו.166'יעדם ויעודם של מתנות כהונה', עלון שבות   .יא

 חסידי אומות העולם בשיטת הרמב"ם', דף קשר, תשס"ו.'  .יב

, אדר 997'האם נזירות היא מצוה התלויה בארץ?', דף קשר לתלמידי ישיבת הר עציון, גליון   .יג

 א' תשס"ה.

 , טבת תשס"ה.989'גבורות לרב עמיטל / הדרן למשנה תורה', שם, גליון   .יד

 ס"ד., חשוון תש163'יסוד חיובם של עדים זוממים', עלון שבות   .טו

 , אדר א' תשס"ג.901'חרות על הלוחות', דף קשר לתלמידי ישיבת הר עציון, גליון   .טז

 , אלול תשס"ב.161'גדרי זכין ושליחות ביחס לדיני שכירות פועלים', עלון שבות   .יז

 , טבת תשס"ב.841'עג(י)ל הזהב', דף קשר לתלמידי ישיבת הר עציון, גליון   .יח

 , מרחשוון תשס"ב.833ן המשמעות הלאומית', שם, גליו - 'העקידה   .יט

 , אדר תשס"א.800'עגל משכן ופרה אדומה', שם, גליון   .כ

 , אלול תשנ"ט. 719'על אלוקים אדם ועולם', שם, גליון  .כא


