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ת .לידה :י' מרחשון תשכ"ב ()20.10.1961
נשוי  6 +ילדים
שרות צבאי:


 36חדשים בגולני



מילואים ביחידת חי"ר (עד שנת )2002

השכלה:


ישיבת הר עציון ,ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים.



סמיכה לרבנות אזורית ,הרבנות הראשית (שנת תשנ"ג).



אוניברסיטה העברית בירושלים ,תואר ראשון (תלמוד והיסטוריה של עם ישראל),
תשמ"ו.



אוניברסיטת בר אילן ,תואר שני בתלמוד ,תשנ"ז  .נושא המחקר" :מצוות חדש בחו"ל".
הצטיינות יתרה.



אוניברסיטת בר אילן ,תואר שלישי ,תשס"ב .נושא המחקר" :עיונים במשנתו ההלכתית
של הרב עובדיה" .הצטיינות.



מכון להכשרת מורים ,מכון הרצוג (תעודת הוראה בתושב"ע על יסודי  ,תשמ"ז.

נסיון בעבודה:


חינוך והוראה בתיכון של הקיבוץ הדתי :תשמ"ז -תשנ"ו.



רבנות בקיבוץ סעד :תשנ"ג –תש"ס.



שליחות חינוכית באירופה ,רב של תנועת בני עקיבא :תשנ"ז – תשנ"ח.



רב קהילת הרמב"ן ,שכונת קטמון בירושלים :החל משנת תשס"א.



רב בית הספר התיכון התורני ע"ש הימלפארב בירושלים :תשס"א  -תשס"ו.



רב בית הספר התיכון פלך בירושלים :תשס"ג – תש"ע.



ראש בית מדרש בית מורשה בירושלים :תש"ס – תשע"ב.



ראש בית המדרש לצדק חברתי ,בשיתוף בית מורשה ומעגלי צדק :החל משנת תשס"ו.



מרצה באוניברסיטת בר אילן :תשס"ד  -תשס"ו.



ראש פרויקט זכויות אדם ביהדות ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ב – תשע"ה.



מקים ועומד בראש מיזם  – 929תנך ביחד (החל משנת תשע"ה).

יבול ספרותי:
 .1מרן עד מרן – משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף ,תל אביב 2005
 .2חכמים חלק א (ימי המשנה) ,תל אביב 2006
 .3חכמים חלק ב (מחורבן ועד מרד בר כוכבא) ,תל אביב 2007
 .4חכמים חלק ג (ימי הגליל) ,תל אביב 2008
 .5חכמים חלק ד (ממשנה לתלמוד) ,תל אביב 2012
 .6אתנחתא קריאות בפרשת השבוע ,תל אביב 2009
 .7ירמיהו – גורלו של חוזה ,תל אביב 2010
 .8אסתר – קריאה במגילה ,תל אביב 2011
 .9ישעיהו – כציפורים עפות ,תל אביב 2013
 .10שמואל – בקודש חזיתיך ,תל אביב 2014
ספרים בעריכה שלי
 .1עקידת יצחק לזרעו"  -אסופת מאמרים בנושא עקידת יצחק( ,בעריכה שלי) ,הוצאת
הקרן להנצחת יצחק הירשברג ,תשס"ג.
.2

עם לבדד ,אסופת מאמרים בנושא יחסי ישראל ותפוצות בעת החדשה ,לכבודו של
נפתלי לביא (בעריכה שלי) ,הוצאת ידיעות אחרונות ,תשס"ו.

" .3בצדק אחזה פניך" – עניים ועוני ,בין תמיכה לצמיחה ,הוצאת בית מורשה וידיעות
אחרונות ,תש"ע.
ועוד עשרות מאמרים בכתבי עת ובעיתונות.

