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  עבודה וניסיון מקצועי:
  היום - 2004  ,ישיבת הכותל

 תשע"ב ראש תכנית להכשרת אברכים לשליחות בחו"ל) -( 
 "יהודית  פילוסופיהשיעורי עיון בגמרא, הלכה (סוגיות אקטואליות) ומעביר  :)תכנית לבני חו"לעיקר בב( מר

  )והרב סולוביצ'יק מב"םמחשבת הרכמו (
 לגיוס תלמידים נציג הישיבה 

  
  היום -  2007, ג'רוזלם פוסט

 מוסף לשבתמדור 'ב )דת ומדינה, הלכה ומדע, נשים ביהדותכמו ( עכשווייםבענייני הלכה ונושאים  בעל טור'  
 מכל רחבי העולם דתיים, מסורתיים, וחילונים  יהודיםמ עונה שאלות 
  הוצאת קורן (ע"י  2014לאור בחורף  צאתל מאמרים אמור 130של אוסף(Magid Press   

  

  היום – High School Students-The Tikvah Seminars for Post, 2010, קרן תקווה
 על "השפעת התנ"ך -ו" "אתיקה יהודית וערכים עכשויים במדינת ישראל יםמייסד וראש תכנית בנושא

 תלמידים מחו"ל שלומדים בארץ 30לקבוצת נבחרת של תחומי" -תרבות יהודית ומערבית:  היבט רב
  פרופ' רות אביעד הכהן, פרופ' מיכה גודמן, דר' מארגן הרצאות עם הוגים ואנשי ציבור מובילים כמו

  , והרב יובל שרלואסא כשר, הרב דוד סתיופרופ'  דניאל גורדיס,דר' קדרי, -הלפרין
  

Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought ,2007 - 2013  
  עורך אתרwww.TraditionOnline.org  
  ספרים, והבלוג האחראי לארכיון המאמרים, ביקורת "Text & Texture"  
 ההסתדרות הרבנים דאמריק ים ראשעבודה משותפת ע(RCA)   

  
  

  השכלה
   האוניברסיטה העברית

  במחשבת ישראל בהדרכת ד"ר בנימין בראון(בהצטיינות) תואר שני.   
 ביטול תקנות דרבנן: פירושי הראשונים על בנושא  ' תשע"ב להצטיינות בעבודת גמרדלנפחתן פרס 'הס"

   "מבט פילוסופי –ובמנין'  בחכמה ממנו גדול שיהיה עד חברו דין בית דברי לבטל יכול דין בית העקרון 'אין
  

  להסמכה לרבנות ישיבת הר עציון, כולל
  והלכה , תנ"ך,גמראבלימוד  
  הסמכה מהרבנות הראשית לישראל 

  
  מכון ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת העברית

 ,Summer School for Graduate Students in Jewish Studies  'ישעיה גפני ופרופ' דוד רודרמן, בהדרכת פרופ
 2002ים וילדים בהיסטוריה יהודית", קיץ בנושא "נש

  

  (Harvard University)אוניברסיטת הרוורד 
 בהצטיינות יתרה תואר ראשון (summa cum laude) במדעי יהדות )NELC( 
 ) עמודים) בהצטיינות בנושא "מאמר דרכי הוראה של המהר"ץ חיות" 110כתיבת תיזה 
  בספרות כללית ופילוסופיהנוספים לימודים 
 בית הללהנהגה, וישראל),  חינוך, פלורליזם, ערכים של " (פרס "ארבעה טורים חתן 

  
  ומאמרים בספרים ספרים
 Modern Jewish Law:  A Guide to the Complex, Koren/Magid Press (February 2014) 
 "Gun Control and the Limits of Halakha,"  דר' יונתן (מאמר בספר לכבוד הרב ראשי של בריטניה, לורד

  זקס) 
  

  קישור)-(היפרדוגמאות לכתיבה 
 The Jerusalem Post","Land Ban ) יהודים)- מכירת קרקע בצפת לאינם מכתב הרבנים שאסרמאמר דעה נגד 
  First ThingsZion in Winter," "  (ציונות הדתית אחרי ההתנתקות) 
 Jewish Ideas Daily"Is Judaism a Proselytizing Religion?",  בהיסטוריה יהודית) מיסיונרייור (ג 
 Forward," Case for Organ Donation Remains Solid" ) השתלת איברים)מאמר דעה בעד 



 The Jewish Press" (with Prof. Michael Broyde), Homosexuality and Halakha: Five Critical Points" 
 (מאמר על הלכה והומוסקסואלים)

 11 ahHakir?" (with Prof. Michael Broyde), Orthodox Women Rabbis" )הלכתי על -הלכתי ומטה דיון
 נשים כרבנים אורתודקסים)

 Jewish Ideas Daily," The Halakhah of Selling Arms"  בהלכה)  בנשק(מסחר 
 The Jerusalem Post?", Should Israeli Law Permit Civil Marriage"  מאמר דעה בעד אופציה של נישואים)

 במדינת ישראל)אזרחיים 
 The Jerusalem Post?", iver EulogiesMay Women Del" דינת ישראל)מ(הספדים ע"י נשים ב 
 Text & Texture," uch and Magid MesharimHalakha and Kaballah:  Rabbi Joseph Karo's Shulchan Ar" 

 (מחקר על היחס של הלכה וקבלה בשלחן ערוך וספר מגיד מישרים של הרב יוסף קארו)
  Text & Texture," ch:  The Critique of the MaharshalAgainst the Shulchan Aru"  מחקר על הביקורת של)

 המהרש"ל על השלחן ערוך)
 Text & ," er and the Pardes Story: Major Trends in Hekhalot Literature ResearchThe Aleinu Pray"

Texture  ספרות ההיכלות)ה(סקירה מחקרית על 
 (Winter 2004) Jewish Action," Deserving the Land" תגובות תיאולוגיות לתכנית ההתנתקות)על  (מאמר 
 September 2009Meorot ," Symposium: On Modern Orthodox Day School Education"  מאמר על חינוך)

 יהודי בזמנינו)
 (May 2013) Tablet Magazine," Even Criminals Rest in Peace" (קבורת מחבלים בהלכה) 
 (July 2013)Tablet Magazine ?" wn with His ShipMust a Captain Go Do" ')ו' ספינת עם יורד החובל רב

 בהלכה)
 (April 2014) Jewish Ideas Daily," Tithing and Taxes"  (היחס בין צדקה ומיסים במסורת יהודית) 

 
  

  :שיעורים והרצאות במוסדות הבאות  :מרצה אורח
  

  2012, העברית האוניברסיטהכנס חוקרים צעירים, חוג למחשבת ישראל, 
Congregation Kehillat Jeshurun (Manhattan)  Congregation Shaarei Tefillah (Newton, MA) 
Young Israel of Woodmere (New York)  United Orthodox Synagogues (Houston, TX) 
Young Israel of Brookline (Boston)   Anshe Shalom Bnei Israel (Chicago, IL) 
Cambridge University Jewish Society (England) Columbia University Hillel  
Or Torah (Skokie, IL)    KINS (Chicago) 
Lower Marion Synagogue (Philadelphia)  Beth Shalom (Lawrence, NY) 
Green Road Synagogue (Cleveland)  Rinat Yisrael (Teaneck, NJ) 
Kemp Mill Synagogue (Silver Spring, MD)  Young Israel of Southfield (Detroit) 
University of Pennsylvania Hillel   York University Hillel (Toronto) 
 

  
  

  פרטים אישיים
 1978נת לידה: ש  
 4-ל נשוי לרחל, אב  
 (יוסטן, טקסס) ארץ לידה: ארה"ב  
   :2001שנת עלייה 

  


