
   7.12.2020תאריך עדכון: 

 קורות חיים 

 פרטים אישיים 

 יצחק ש' רקנטישם: 

  ישראל ארץ לידה:

 1951תשי"א,   שנת לידה:

 

 אקדמית  השכלה

2010 Ph.D.   .תואר שלישי ביהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 

ספר 'מעלה', תלמידיו  בית  - מנויות המסך והציונות הדתית וא נושא המחקר: 

 . שוורץ ופרופ' דוד אלכסנדר- . מנחים: פרופ' ג'ודי באומלוסרטיהם כמקרה מבחן

2000 M.A   :תואר שני בחינוך יהודי )בהצטיינות יתרה(, טורו קולג', ירושלים. התזה

 .". מנחה: פרופ' גבריאל בן שמחוןהתיתכן בישראל טלוויזיה אחרת?"

1983-1985 B.A לימודים לתואר ראשון, ספרות עברית ולימודי יהודי המזרח, אוניברסיטת בר-

  .ילןא

 

 מקצועית לא אקדמית  השכלה

בוגר קורס להכשרת מנהלי בתי ספר, המרכז לפיתוח עובדי הוראה בכירים, משרד   2004-2003

 . החינוך והתרבות, ירושלים

 . בירושלים, כולל תעודת הוראהבוגר בית הספר למנהיגות חינוכית  1998-1997

 .סדנה ליהדות ומדיה, גשר, ירושלים  1984

 שירות צבאי במסגרת ה"הסדר". .מחזור ב'  ,עציון-ישיבת הר 1973-1969

 

 

 תעסוקה אקדמית ומינויים אקדמיים   

 אפרתה -מכללת אמונה  ,דרגת 'מרצה בכיר' )פנימית( 2015

 

 תעסוקה 

 וטקסטים, עורך ובמאי סרטים תיעודיים עצמאיעורך ספרים  ואילך 2003

יועץ מקצועי ועורך סדרת המוזיקה היהודית 'ניגון של הלב' לערוץ מאיר, טלוויזיה  2014-2012

 . 'יס'-'הוט' וב-יהודית ב



 , הסוכנות היהודיתראלינעורך הוצאת  2003-2001

 רושליםחבר צוות מיון המועמדים, בית הספר למנהיגות חינוכית, י 2003-2000

 2יועץ סדרת הטלוויזיה "תיבת תעודה", ערוץ  2000

 מנהל מקצועי 'מעלה', בית ספר לטלוויזיה, קולנוע ואמנויות, ירושלים 2001-2000

 'מעלה', בית ספר לטלוויזיה, קולנוע ואמנויות, ירושלים  מנכ"ל 1996-1990

 יו"ר דירקטוריון חברת ההפקות 'מעלה'  1996-1992

 . 'מעלה', בית ספר לטלוויזיה, קולנוע ואמנויות, ירושלים מנכ"ל 2000-1998

 .ז"ל יחד עם אורי אורבך, ביטאון בני עקיבא בישראלשל "זרעים",  עורך עמית 1990

 "ילדים" העיתון עורך נחלה.  עורך ומנהל בהוצאה לאור 1989-1988

 ספרות ילדים ונוער  רעננה",מנהל " 1990-1989

 , ירושלים  נחלהעורך הוצאת  1990-1988

  1עורך בטלוויזיה הישראלית, ערוץ -מפיק 1984-1975

  1עורך בטלוויזיה הישראלית, ערוץ -מפיק 1988-1985

 ירחון נוער דתי  בעצם",עורך " 1974-1972

 

 הוראה וריכוז אקדמי

 ראש החוג לתקשורת במכללת אורות ישראל     ואילך 2018

 העבודות הסמינריוניות בחינוך במכללת אמונה ומנחה מרכז  ואילך 2011

 הוראה באוניברסיטת בר אילן: שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו  ואילך 2010

 ליווי והנחיה של עבודות סמינריוניות בחינוך: מכללת הרצוג ומכללת אמונה.    ואילך 2009

ת וערכים; אמנותו של הוראת קורסים בממשק חינוך / אמנות / מדיה: תקשור אילךו 2003

  במכללת אמונה המאמין; החזותי ביהדות 

הציבור הדתי בעיני עצמו דרך המצלמה; תקשורת וערכים; ילדים, בני נוער  2001

 .ומדיה; חינוך ואמנויות המסך; עיתונות יהודית וישראלית במכללת הרצוג

קטים בבית  הוראה פרטנית, ליווי עמיתים בכתיבת פרוי  הוראת כתיבה אקדמית:  2001

במכללת   ספר למנהיגות חינוכית והוראת פרונטאלית של קורסים בתחום זה

 . אמונה ובמכון מנדל



ליווי עמיתים וייעוץ בכתיבה במכון מנדל למנהיגות ובתכנית   הנחייה אישית: ואילך 1996

 לטיפוח מנהיגות בצה"ל.  

החוויה הדתית בקולנוע ובטלוויזיה; הפקה; כתיבה   הוראת קורסים בטלוויזיה: 2001-1992

 דוקומנטרית בבית הספר לקולנוע 'מעלה'.

 

 מלגות ופרסים 

)מילגה לשנת    פרס שרת החינוך התרבות והספורט ליוצרים בתרבות יהודית, תשס"ד  1984

 עבודה(.

הרב ישעיהו  ", על ומאת  ועלינו המלאכה לגמורפרס ריינס לציונות דתית על הספר "...  1995

 .שפירא

 

 אקדמיים  סים נבכופעילות הרצאות  

, מכללת  'עתיד -הווה-חינוך יהודי עבר' הרצאה בכנס , האתגר –אוריינות חזותית יהודית     2019

 . 19.2.2019אפרתה,  

הרצאה בקונגרס העולמי   שקיעי שירת המפטירין בראשית המאה העשרים בשאלוניקי, 2017

 . 8.8.2017,  זבאב תשע"ט"ז ה עשר למדעי היהדות, בעהש

הרצאה בכנס 'עולם  זרז של אקטיביזם פוליטי,  –'פרו ישראל', עיתון ציוני בצרפתית   2015

 . 25.2.2015ז' באדר תשע"ה,   ,מתהפך', מכללת אפרתה 

, הרצאה  הערכי של אברהם ש' רקנטי -המיזוג בין לאומיות ודתיות בחזונו הפוליטי 2013

 . 29.7.2013רס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, כ"ב באב תשע"ג, בקונג

, הרצאה בכנס הישראלי השני לחקר רוחניות האם קיימת שפה יהודית בקולנוע הישראלי? 2010

 . 8.3.2010עכשווית, אוניברסיטת חיפה, כ"ב באדר תש"ע,  

לבוש  ', הרצאה בכנס הבינלאומי חומר למחשבה – מוסיקה יהודית בטלוויזיה הישראלית  2003

, אוניברסיטת בר אילן, כ"ד באייר תשס"ג, 'מוסיקה ופיוט בין שמרנות לפתיחות  –ותוך 

26.5.2003 . 

האישה: דימוי,  'הרצאה בפאנל ביום עיון  ,  דימוי ודמות האישה בספרות, באמנות ובטלוויזיה 2001

לוריא, מכללת תלפיות, תל אביב, כ"ג באייר  , עם ד"ר טלי יניב וציפי 'השתקפות ומציאות 

   . 2001תשס"א,  

 ( תפקידים ציבוריים עיקריים ניסיון מקצועי אחר )

 .ולנועשר החינוך ע"ש אורי אורבך ליצירה יהודית בקחבר ועדת השופטים לפרס     2018

שע"י משרד חבר מדור בתי הספר לאמנויות, המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות       2017  –   2010

 . התרבות 



         יושב ראש העמותה וההנהלה, רננות, המכון למוסיקה יהודית   ואילך   2009

 . חבר ועדת השופטים לפרס אמנות הקולנוע, מנהל התרבות, משרד התרבות  2009

חבר הוועדה לבחינת הקריטריונים לתמיכה בבתי הספר לקולנוע ולכתיבה יוצרת, משרד    2009

 . התרבות 

 .חבר בצוות השופטים לפרס התסריט היהודי ע"ש ז' המר, משרד החינוך 2010-2002

 .חבר המועצה הישראלית לקולנוע 2004-2000

 . חבר ועדת מקצוע התקשורת בחינוך הממלכתי דתי 2000-1997

 . חבר המדור לקולנוע במועצה הציבורית לתרבות ולאמנות  2000-1996

 . תקשורת וקולנוע, משרד החינוך והתרבותחבר ועדת המקצוע,    1994

           רננות, המכון למוסיקה יהודית ואילך      חבר הנהלה,  1985

 


