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דוקטור לפילוסופיה בציון "מעולה", תלמוד, אוניברסיטת    השכלה: 

אילן, תש"ס. דיסרטציה: "מהדורה ופירוש מקיף לפרק -בר

ק רביעי", בהנחיית פרופ' ש"י 'מקום שנהגו': בבלי פסחים פר

  פרידמן.

  

אילן, תשנ"ה. -מ"א בהצטיינות, תלמוד, אוניברסיטת בר

עבודת גמר: "נוסח פרק מקום שנהגו בבבלי, מהדורה 

ביקורתית של פרק רביעי ממסכת פסחים, על פי כתבי היד 

וקטעי הגניזה, בצרוף מבוא ופירוש קצר בעניני נוסח", 

  .חיית פרופ' ש"י פרידמןבהנ

  

ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים, לימודים מתקדמים 

  תש"ן. -בתלמוד והלכה, תשמ"ח

  

ב"א, היסטוריה, אוברלין קוליג', אוברלין אוהיו, ארה"ב, 

1986 .  

  

, תשנ"ו, Memorial Foundation for Jewish Culture Fellowship  פרסים:

 תשנ"ח, תשנ"ט.

National Foundation for Jewish Culture Fellowhip.תשנ"ח ,  

  אילן, תשנ"ז.-פרס מחלקתי בתלמוד, אוניברסיטת בר

אילן, -פרס ע"ש שאול ויהודית ליברמן, אוניברסיטת בר

  תשנ"ד.

 פרס עמינח, הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל, תשנ"ב.

-, אוניברסיטת ברפרס קולאץ' בתלמוד, המחלקה לתלמוד

  , תשע"א.אילן

  

  אז תשנ"ה.אילן, רמת גן, מ-מרצה, אוניברסיטת בר    תעסוקה:

  .תשנ"במאז  היהדות, ירושלים, מדעין שכטר למרצה, מכו

 –מרצה, מכון פרדס ללימודי היהדות, ירושלים, תשנ"ב 

  תשנ"ה.

  



  בשנים האחרונות לימדתי את הקורסים דלהלן: : הוראה

    

      הסיפור האמוראי בבבלי ובירושלמי (סמינר)  

  )וב"א (מ"א מבוא לספרות התנאים  

  מבוא לספרות האמוראים (מ"א וב"א)                

  תולדות הלכות תפילין: עיון מקיף (סימנר, מ"א)  

  טקסטים בבבלי ובירושלמי עיון משווה: מסכת ברכות (סמינר מ"א)  

  מועדי ישראל: תלמוד, הלכה ומנהג (שיעור, ב"א)  

  אישות: תלמוד, הלכה ומנהג (שיעור, ב"א)  

  עור, ב"א)ארץ ישראל: תלמוד, הלכה ומנהג (שי  
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האיגוד למדעי  תלמידי רבי עקיבא", דברי"גילגולה של מסורת: סוגיית מותם של 
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 Hebrew Union"מקומם של כתבי היד התימניים במסורת הנוסח של בבלי פסחים", 

College Annual ,73 )2002'עז.-לא ), עמ  
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“A Rabbinic Satire on the Last Judgement”, Journal of Biblical Literature, 129 

no. 4 (2010), pp. 679-697. 

  

  :שנערכו על ידי סוםספרים שהתקבלו לפיר

  

מעשה חושב: קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית, 

  שמש. הרןעמית וא הרןבעריכת א
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