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 קורות חיים                     

 יפתח אשכנזי

 

 : השכלה 

הפקולטה למדעי    ,הספר להיסטוריה של בית  תואר ראשון בהיסטוריה ובתוכנית המצטיינים  בוגר  - 2007

 . האוניברסיטה העברית  הרוח, 

    סיום תואר בוגר בהצטיינות. 

2007 - Leo Baeck Summer University in Jewish Studies, Humboldt University Berlin.  

Academic Director: Dr. Jeffrey M. Peck, Georgetown University. 

 )שפות הלימוד אנגלית וגרמנית( 

,  האוניברסיטה העבריתלימודי תרבות, הפקולטה למדעי החברה, חוג לתואר שני במוסמך  - 2016

 . ( ״קריאה חדשה ברומן 'ערבסקות' לאנטון שמאסחדוות הבדאי:  ״כותרת עבודה התזה: מסלול מחקרי )ב

 .  סיום תואר מוסמך בהצטיינות

תחילת לימודי דוקטורט, המחלקה לספרות עברית, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת   - 2016

 (.  2020 : נובמברבן גוריון בנגב )צפי סיום המחקר

 

 ספרים )פרוזה( 

 , אוב ז.ע.פ, תל אביב )עברית(. 2003, סיפורי מות עיריאשכנזי יפתח,  •

 , גוונים של שחור, תל אביב )עברית(. 2007, בירקנאו אהובתיאשכנזי יפתח,  •

• , 2007,Die Geschichte vom Tod meiner StadtAshkenazy Yiftach,  Sammlung 

Luchterhand, Munich  )תרגום לגרמנית(.   

•  Sammlung Luchterhand, Munich, 2008, Mein erster Krieg Ashkenazy Yiftach,

 .)תרגום לגרמנית( 

 , חרגול ועם עובד, תל אביב )עברית(. 2010, פרסונה נון גראטה אשכנזי יפתח ,  •

 , חרגול ומודן תל אביב )עברית(. 2014 היידה להגשמה, אשכנזי יפתח,    •

 , כנרת זמורה ביתן, חבל מודיעין )עברית(.  2019,  גיא בן הינוםאשכנזי יפתח,  •

 

 סיפורים ומסות ספרותיות שפורסמו בכתבי עת ובמדורי ספרות )מבחר( 

 אביב )עברית(. -, תל 33-52, ע"מ: 2006, 18 קשת החדשה אשכנזי יפתח, "בארי",  •

 )עברית(.   22.10 הארץ תרבות וספרות , 2008, "ריאציות גולדברג ו "אשכנזי יפתח,  •

 ,  תל אביב  )עברית(. 16-20, ע"מ: 2009, 5  מעין מגזין לספרותאשכנזי יפתח, "החיים",   •

מעין  אשכנזי יפתח, "איך להיות מהר מהר הצלחה גדולה גדולה בספרות העברית בישראל",   •

 אביב  )עברית(. , תל    102-105, ע"מ: 2014, 10  מגזין לספרות

 )עברית(.   21.12 הארץ תרבות וספרות,  2012אשכנזי יפתח, "חבר'ה על הכיפאק",  •

http://www.haaretz.co.il/literature/1.1355881
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• Ashkenazi Yiftach, "Screw You, Zamenhof" (a short Story), World Literature 

Today 89/3-4, 2015, pp. 84-85 , Iowa, )תרגום לאנגלית(. 

,  2015ת" )פרויקט מיוחד לשבוע הספר(, אשכנזי יפתח, "יפתח אשכנזי מתחפש לאתגר קר •

 )עברית(.    5.6, ידיעות אחרונות שבעה לילות

אודות כתב  ,  2017, הערות על שחייה(״  23״שחיינים שוחים טובים כשקר להם )אשכנזי יפתח,  •

 . )עברית(. 15.9,  עת מקוון לביקורת ולמסות 

מאזניים:  , 2017על ספר אחד של יצחק בן נר״, -ש משם הסופר מכאןאשכנזי יפתח, ״האי •

 , כרך צ״א )עברית( 5, גיליון 7-9, ע״מ: אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל 

,  אודות כתב עת מכוון לביקורת ומסות, לזכרה של רונית מטלון״-״המלכה האם אשכנזי יפתח,  •

 )עברית(.    30.1, 2018

 

 ומסות שפורסמו באנתולוגיות  סיפורים

• Ashkenazi Yiftach, "Fussball, an einem verwirrenden Ort", "über Vorurteile und 

den Trost des Lachens", Freiheit. Ich versthhe das Wort Nicht,Weil ich sie nie entbehren 

musste" (Junge Autoren auf der Suche nach Europe und seinen Werten), 2009, pp. 50-57, 

Köster Verlag, Berlin )גרמנית(. 

,  127-133, ע"מ: 2014 ,דיבוק ירושלים: פרוזה ירושלמית חדשה אשכנזי יפתח, "קץ הזמר",   •

 הישיבה החילונית ואינדיבוק, ירושלים )עברית(. 

לא נשכח נצא לרקוד )סופרים ישראלים וגרמנים  אשכנזי יפתח, "כשגרים ליד אלברט שפר",   •

 פיק, רמת גן )עברית(. , א128-132, ע"מ: כותבים על הארץ האחרת( 

• Ashkenazy Yiftach, "Wenn man neben Albert Speer wohnt", Wir vergessen nicht, 

Wir Tanzen (Israelische und deutsche Autoren schreiben uber das andrere land(, 2015, pp. 

164-171, S. Fischer Verlag Frankfort  )תרגום לגרמנית(. 

 

 

 בכתבי עת שפיטים:   שפורסמו מאמרים 

כביטוי למפגש שבין מערכת הספרות   קול צעדינוהבחירה האסתטית של  :  ״ה״הכי יפה״, אשכנזי יפתח

על יצירתה של  -אלינוזאת עם הפנים  )מכאן יח  ,  לנקודת המבט של המחברת״  2008בישראל של שנת 

גוריון  -אוניברסיטת בן,  מכון הקשרים והמחלקה לספרות עברית , 155-194: ע״מ, 2018, ( רונית מטלון

 (. עברית )אוניברסיטת קיימברידג׳ ודביר  , בנגב

   )מופיע ברשימת כתבי העת השפיטים של הות״ת)

בן גוריון בנגב,  מטעם הפקולטה למדעי הרוח והחברה אוניברסיטת המאמר זכה באות מח״ר  )

 (  2018דצמבר 

 

https://www.reviewbooks.co.il/single-post/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94
https://www.reviewbooks.co.il/single-post/2018/01/28/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D
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 עריכה אקדמית 

פתרון כלשהו לשתיקה כלשהי: ספרות ערבית  גרינברג עמרי, חבר חנן ואשכנזי יפתח )עורכים(,  

 , עולם חדש, תל אביב )עברית(. 2018, בעברית 

 עורך זוטר:  

,  2016, נסיך ומהפכן: עיונים בפרוזה של סמי מיכאל שוורץ יגאל )עורך(, אשכנזי יפתח )עורך בפועל(, 

 ואנגלית(.  אביב )עברית-גמא, תל 

, שוורץ  2017, מקוננת במכנסי נמר: אמנות הסיפור של צרויה שלושוורץ יגאל, צור שי, נופר רשקס, 

, אוניברסיטת בן גוריון, ידיעות אחרונות  2017)עורכי משנה(, יגאל )עורך(, אשכנזי יפתח וסתר תמר 

 אביב )עברית(. -ספרי חמד, תל

 חברות במערכת כתב עת אקדמי 

, אוניברסיטת בן גוריון ומכון הקשרים, כנרת  מכאןחברות במערכת הצעירה של כתב העת  -  2016-2018

 זמורה ביתן.  

 שיפוט מאמרים אקדמיים:  

,  מילת הכבוד של הרחוב: עיונים בשירת רוני סומקרץ וקציעה אלון )עורכים(, נועה שקרג׳י, יגאל שוו

 . )שיפוט אנונימי של שני מאמרים( 2019אביב, -גמא, תל 

 

 שפורסמו באמצעי התקשורת רבים ביקורות ספרות, ראיונות ספרותיים ומאמרי דעה 

 

 תרגומים 

תח, ע"מ:  , תרגום: אשכנזי יפהאוהליםשירת   -  שירון המהפכה,  II" , 2011גינסברג אלן, "יללה   •

 , תל אביב )עברית(. 48-49

,  117-118, ע"מ: יפתח אשכנזיגום: , תר 9 מעין מגזין לספרות, III ,"2013, "יללה  אלן  גינסברג •

 )עברית(.   אביב  תל


