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 קורות חיים

 

 :פרטים אישיים

 יוסף שרעבי7 שם

  955659256. ז.מ

E-mail: yosishar@gmail.com  

 

 :השכלה תורנית

 .רמת גן, בר אילן יברסיטתאונ, מכון גבוה לתורה, א"תשע-ט"תשס, ג"תשס -א "תשס

  ,"ארץ חמדה"מכון גבוה ללימודי יהדות , דיינותלקראת הסמכה ל םלימודי, ס"תש -ד "תשנ

 .ירושלים             

 .קרני שומרוןההסדר ישיבת , רבנותלקראת הסמכה ל םלימודי, ג"תשנ -נ "תש

 .ישיבת כרם ביבנה, ט"תשמ -ז "תשמ

 .ישיבת אופקים, ו"תשמ

 

 :אקדמיתהשכלה 

 , הפקולטה למשפטים, (מסלול ישיר)ים משפטבלימודי תואר שלישי , א"תשע -ט "תשס

 .רמת גן, אילן בר יברסיטתונא              

 .רמת גן, בר אילן יברסיטתאונ, הפקולטה למשפטים, תואר ראשון, ד"תשס -ב "תשס

 .ירושלים, מכללת ליפשיץ, לימודי תעודת הוראה, ס"תש -ט "תשנ

 

 תעודות והסמכות

 .לשכת עורכי הדין בישראל, ד"רשיון עו, ה"תשס

 . בר אילן יברסיטתאונ -( בהצטיינות)בוגר במשפטים , LLB, ד"תשס

 .הרבנות הראשית לישראל -" ידין ידין"הסמכה לדיינות , ב"תשס

 (. ארץ חמדה)הרב זלמן נחמיה גולדברג  -" ידין ידין"הסמכה לדיינות  , א"תשס

 .הרבנות הראשית לישראל -" יורה יורה"הסמכה לרבנות , ד"תשנ

 .ד בפתח תקוה"הרב הראשי וראב, ל"הרב משה מלכה זצ -" יורה יורה"ה לרבנות הסמכ, ד"תשנ

 

 פרסומיםמחקרים ורשימת 

 ' עמ, ע"תשה, שערי צדק י" להגדרת גניבה במשפט העברי – כיסוי ביטוחי בנזקי רכב גנוב", ע"תש

  194-136. 

                   המשפט העברי בבתייישום "של הספר ר יובל סיני "עם ד( בחלק השני)מחבר משותף , ט"תשס

 .ט"התשס, "המשפט בישראל   

 מכללת ,המרכז ליישומי משפט עברי, חוות דעת במשפט עברי לשופטים 69-כ, א"תשע -ה "תשס

 (.http://www.netanya.ac.il -ע "מרכז ישמ, המכללהאתר ) נתניה               

 , מחקר בסדרת חוק לישראל, לחוק החוזים 11סעיף , דיני טעות בחוזה במשפט העברי, ח"תשס

 .  נחום רקובר' בעריכת פרופ  
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 .995-911' עמ, (ד"תשס)מגל יד " עדים בפרוזבול", ג"תשס

 .ישיבת קדומים, נ גולדברג"של הרב ז" משפט ערוך"חבר צוות בעריכת הספר , ב"תשס

 .  בקדומיםי המועצה הדתית "שעין במסגרת בית הדין לממונות פסקי ד, ע"תש -א "תשס

 .ירושלים, ארץ חמדה, ד-ת במראה הבזק חלקים ג"תשובות הלכתיות בשו, ס"תש -ד "תשנ

 

 תחומי מחקר

 .מחקר השוואתי בין המשפט העברי למשפט הישראלי, משפט עברי

 .דיני משפחה

 .פני מתן פסק דיןבתיקים העומדים ל, חוות דעת במשפט עברי לשופטים

התערבות משפטית ביישוב משברי נישואין ובמניעתם בהלכה 7 שלום בית7 "נושא הדוקטורט

 ".  ובמשפט

 

 פעילות ציבורית ותורנית 

 השתתפות בכנסים הקשורים לקידום בתי הדין ממונות והמשפט העברי , א"תשע-ג"תשס

  .ועוד, כנסי תורה ומדע, "ניצוצות", הליכות עם ישראל, גזית7 בישראל

 . י המועצה הדתית בקדומים"ד לממונות שע"חבר בי, א"תשע -א "תשס

, ומענה לשאלות הלכתיות( ועוד, רפואה והלכה, חושן משפט)שיעורים בהלכה , א"תשע -ו "תשנ

 .קדומים   

 .איטליה, רומא, בית מדרש לרבנים, הוראה לקראת מבחני הסמכה לרבנות, ו"תשס  -ו "תשנ

 . משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי, (התמחות)ייעוץ ומחקר בהלכה ומשפט עברי , ד"שסת

 . חבר מליאה במועצה המקומית קדומים, ו"תשנ -ה "תשנ

 

 :שרות צבאי

רב צבאי בדרגת סרן , (ד"תשנ)צ "קורס רב, (תותחנים)חובש , שירות מילואים, א"תשע -א "תשנ

 (.שריון, תותחנים)   

 .חובש קרבי, קורס טיס, במסגרת ישיבת הסדר כרם ביבנה, שירות סדיר, נ"תש -ז "תשמ

 


