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 אליעזר מלכיאל
  (5102 ספטמבר) קורות חיים

 

 פרטים אישיים. 0

 0221בדצמבר  52טבריה,   מקום ושנת לידה: 

 נשוי + חמישה ילדים  מצב משפחתי: 

  21219תקוע, ד.נ. צפון יהודה,                                          כתובת מגורים:

  02-9964449  טלפון בבית: 

 malkiele@outlook.com  דואר אלקטרוני:

 

 השכלה גבוהה. 5

 דוקטוראט בפילוסופיה באוניברסיטה העברית.-: פוסט0222-5111

 דוקטוראט בפילוסופיה באוניברסיטת הרווארד, בהדרכת פרופ' הילארי פטנם.-: פוסט0221-0229

 מהאוניברסיטה העברית. ותבהצטיינ: דוקטוראט בפילוסופיה 1-0221

 מהאוניברסיטה העברית.  בהצטיינות: מוסמך בפילוסופיה 0221

 מהאוניברסיטה העברית.  בהצטיינות: בוגר בפילוסופיה ובמחשבת ישראל 0291

 

 אקדמית-השכלה גבוהה חוץ. 3

 : מסלול להכשרת דיינים בכולל שליד ישיבת הכותל.0290-0291

 בישיבת הסדר.: לימודים תורניים 0212-0291

 

 שירות צבאי. 1

 : שירות מילואים0291-5115

 : שירות סדיר0212-0291

 

 מינויים אקדמיים. 2

 : מורה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית5111-5102

 : מורה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון5111-5101

 בתוכנית התואר השני באמנות, באקדמיה לאמנות בצלאל : מורה5105-5101

 מכללת הרצוג: מורה ב0221-5101

 דמית במכללה לתרבות עברית 'עלמא': מורה וחבר בוועדה האק0229-5112

 במחלקה להיסטוריה ותיאוריה באקדמיה לאמנות בצלאל : מורה5111-5111

 

 הצטיינות, מילגות ופרסים. 1

 דוקטורט )באמצעות האוניברסיטה העברית(-דייוויס לפוסט: מילגת ליידי 0222-5111

 דוקטורט מוועדת המילגות של האוניברסיטה העברית-: מילגת פוסט0221-0229

 : מילגה שנתית של האוניברסיטה העברית לתלמידי דוקטורט מצטיינים0221-0221

 : מילגת הות"ת של המועצה להשכלה גבוהה לתלמידי דוקטורט 0223-0222

 מרצה מצטיין באוניברסיטה העברית :0225

mailto:malkiele@outlook.com
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 עבודות מוסמך ודוקטורט. 1

עבודת דוקטור, "אינטנציונליות וסף האמפיריציזם", בהדרכת פרופסור גלעד ברעלי, שהוקדשה לבחינת 
לאור פילוסופיית הפסיכולוגיה על אודותיה מעמדו של השיח הפילוסופי טיבה של סובייקטיביות ו

 של ויטגנשטיין

מוסמך, "גאולה אימננטית בהגותו של מרטין היידגר", בהדרכת פרופסור ירמיהו יובל, שהוקדשה עבודת 
 לבחינת אידיאל האותנטיות של פילוסוף זה

 

 )לאחרונה( הרצאות. 9

 : "ליברליזם וסברו", בכנס ליברליזם בישראל, אוניברסיטת תל אביב 5102

", בכנס האגודה נוקבות מוסרית ומגלומניהמחשבות קומפטיביליסטיות על 'יכול אחרת', : "5101
 הישראלית לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב

: דיון בון ליר לרגל הוצאת ספרי 'רצון חירות והכרח', בראשות ד"ר פיני איפרגן ובהשתתפות ד"ר 5103
ופרופ' ימימה בן מנחם מהאוניברסיטה העברית, פרופ' משה הלברטל  יוחנן גרינשפון
 יורק-העברית ואוניברסיטת ניו מהאוניברסיטה

5105" :Mysticism from a Wittgensteinian Perspectiveבאוניברסיטת ברוקס באוקספורד:  ", בכנס
Religion Education and Critical Realism Conference, Oxford Brookes University 

 לכבוד פרסומו של הספר בערב במרכז יד בן צבי,הרצאה  ,"על הספר 'לעצם החילוניות': "5105

סמינר מחלקתי במחלקה הרצאה ב; "ראות בדיון בחופש הרצון-חזון ושאר נקודות ,תחזית": 5101
 לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון

5112: “Pain and the concept of pain”, Perspective on Pains, Pain and Knowledge Workshop, 

Scholion Interdisciplinary Research Center in Jewish Studies, The Hebrew University 

: 'על ביקורת, זהות והונאה עצמית: עיון בביקורת התרבות של עדי אופיר', הרצאה במכון בן גוריון 5111
 לחקר ישראל, שדה בוקר

 

 )לאחרונה(  הוראה. 2

 :אקדמית. א

 : קריאה בחקירות פילוסופיות של לודביג ויטגנשטיין )אוניברסיטת בן גוריון(5101

 (בן גוריון)אוניברסיטת אתיקה ניקומאכית של אריסטו : 5101

 )מכללת הרצוג( תולדות הפילוסופיה בעת החדשה: 5111-5101

 )מכללת הרצוג( תולדות הפילוסופיה בעת העתיקה: 5111-5101

 (ה העבריתאוניברסיטה) של היגל פנומנולוגיה של הרוחקריאה ב: 5101-5102

 (ה העבריתאוניברסיטה) סוגיות במטפיסיקה: 5101-5102

 (בן גוריון)אוניברסיטת סוגיות בפילוסופיה של צ'רלס טיילור : 5101-5102

 (בן גוריון)אוניברסיטת : קריאה בספר נפש ועולם' של ג'ון מקדוול 5101-5102

 (האקדמיה לאמנות בצלאל, תוכנית לביקורת ולאוצרות, תואר שני): הפילוסופיה של התפיסה 5101-5101

 )אוניברסיטת בן גוריון( חירות רצון והכרח: 5103-5101

 (ה העבריתאוניברסיטה)חשיבה אנליטית ומקורות היהדות )בשיתוף עם ד"ר משה מאיר(, : 5105-5103

5111 :Jewish Medieval Philosophy  ,המכון האירופי ללימודי יהדות((PAIDEIAשטוקהולם ,) 

 Towards Mystery, in the wake of Rabbi (A) יורק, שני קורסים:-, ניו'דרישה'המכון לחינוך יהודי  :5111

Nachman's Journey to Eretz Yisrael. (B) Better to be simple-minded and believe in 

falsehoods, than be wise and  forsake all - Rabbi Nachman from Breslav 
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 :אקדמית-חוץ. ב

מרכז ומנחה תוכנית להעשרה פילוסופית ותרבותית לאברכים המתכשרים לתפקידי הנהגה, בכולל 'גלי : 5119-5102

 מסכתא', מבשרת ציון ויפו

פילוסופיים; בחסות האגודה לדיאלוג ערבית, סביב טקסטים -לימוד דיאלוגית יהודית-: מנחה קבוצת5103-5102

 דתי-בין

 
  פעילות במכוני מחקר. 01

 : עמית מחקר במכון שלום הרטמן, ירושלים0221-5111

 : עבודת מחקר במכון למשפט עברי שבמשרד המשפטים, ירושלים0291-0292

 

  פרסומים. 00

 :א. ספרים

ירושלים: הוצאת  .0-302פילוסופיות, סעיפים ממשמעות לשימוש: פירוש לחקירות )בשלבי עריכה( : 5101
 כרמל )הסדרה החדשה לפרשנות ותרבות(

 סדרת פרשנות ותרבות ,אוניברסיטת בר אילןרמת גן: , חירות והכרח ,רצון :5103

, סדרת יהדות כאן ועכשיו, ידיעות מסע אל הסוד: בעקבות מסעו של רבי נחמן לארץ ישראל: 5111
 אחרונות, תל אביב 

, סדרת יהדות כאן ועכשיו, חכמה ותמימות: פירוש לכמה תורות וסיפורים של רבי נחמן מברסלב: 5112
 ידיעות אחרונות, תל אביב 

 , מאגנס, ירושליםכוונה תחושה רגש: סובייקטיביות ודרכי הבהרתה הפילוסופיות: 5111

 ב. מאמרים:

 סה, ניסן תשע"ו עיון", תשובה לדליה דראי": 5101

אל העצמי:  בתוך ,"מאוד להשליך עצמו על השם יתברך: נפרדות, היכללות ומה שביניהןטוב ": 5101
 , הוצאת ראובן מס, ירושליםבעריכת דבורה נוב וברוך כהנא, תהליכי אינדיבידואציה ומעברי חיים

 עיון, No Religion without Idolatery: "עבודת הסימנים הזרה", תגובה לספרו של גדעון פרוידנטל 5101
 215-229, עמ' סג

 החילוניות של פילוסופי ניתוח: החילוניות לעצם) "ספרו של גדעון כ"ץ לע -- לעצם החילוניות: "5103
 311-311, עמ' סא עיון(, א"תשע ירושלים, צבי בן יצחק יד, הישראלי בהקשר

 22, גיליון דעות: "מה בין השאלה 'מה זה אומר לי' לשאלה 'מאי אהניה לי רבנן'?", 5103

   13עכשיו : "עיניים נוצצות" )קריאה בסיפור של אתגר קרת לאור מאמרים של רבי נחמן מברסלב(, 5103

 5100, אב תשע"א אוגוסט 25 דעות, "על המחלוקת ועל השלום: "5100

 5100, ניסן תשע"א, אפריל 1, גיליון מחר ",אחריות: "5100

 (, שלם, ירושלים התשע"א00-13המודרניות' )עמ' : מבוא לספרו של צ'רלס טיילור 'מועקת 5100

מפגשים  -העולם יש לו לב )עורכים(:  דעאל רודריגזו משה נחמני", בתוך ידום וישתוק"ישמע בזיונו : 5100
 , ידיעות ספרים, תל אביבעם רבי נחמן מברסלב

 אקדמות כג : "הזהירים והתמימים: תגובה למאמרו של חיים נבון",5112

ביקורת וסקירה של הספר 'מגילת סתרים: חזונו המשיחי  א",עולמו של ר' נחמן שורה הפלל : "ע5111
  1.00.11אילן, הצופה, -בר, צבי מרקהסודי של ר' נחמן מברסלב', מאת ד"ר 

 51 דימוי: "על הגות ושירה": 5112

 יד  אקדמות : "אינדיווידואליזם: על אידאליות וייחוד אישי",5111
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הפקולטה למשפטים \ספרים: אבי שגיא, 'אתגר השיבה אל המסורת', מכון שלום הרטמן: סקירת 5111
 נ"ג, תשרי תשס"ה  עיון הקיבוץ המאוחד תשס"ג, אילן,-אוניברסיטת בר

בפילוסופיה של הקיום  מועקה וגאולה: אסופת מאמריםבתוך  : "מיסטיקה במבט ויטגנשטייני",5113
 אוניברסיטת בן גוריוןחפץ(, -בעריכת י' לוריא )עזרו: י' לוין וד' פרייבך, האנושי

 02 ,ארץ אחרתטיול במחוזות הדימיון",  : "האמת חוזרת לאופנה:5113

 512-531, עמ' 25: "תבונה, מעורבות וריחוק: תגובה לביקורת", עיון 5113

, ות על תרבות ישראלית בעת הזאתעבודת ההווה: מס: "על ביקורת, זהות והונאה עצמית, עיון ב5113
 5113, ינואר אלפיים מאת עדי אופיר",

 , גליון העשוראקדמות: "אל תהי צדיק הרבה", 5110

 02וי דימ: "'רצוא' ו'שוב' ברבי נחמן", 5110

 395-313, עמ' 19עיון : "המושגיות של כאב", 0222

האוניברסיטה , שנתון המשפט העברי : "אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הראי"ה קוק",0221
 .012-505עמ'  ,(0221תשנ"ז )-כרך כ, תשנ"ה, העברית, ירושלים

 , רמת גןמסדה, )ספר ילדים(, יותם נורא כועס: 0222

, קובץ שלישי בסדרת סדנאות במשפט עברי, בעריכת פרופ' נחום רקובר, ספרית איכות הסביבה: 0291
 המשפט העברי, משרד המשפטים


