
 / זאב גולדברגחיים הקורות 

 . פרטים אישים1

 שם4 זאב גולדברג

 תעודת זהות 650650652

 תאריך לידה 95.63.53

 ארץ לידה ישראל

 אזרחות ישראלית

 מצב משפחתי נשוי 

 מספר ילדים שלושה

 שרות בצה"ל שרות במילואים –שלוש שנים סדיר 

 כתובת קבועה 33536בית שמש  –ב 6החרצית 

 טלפון ופקס  69-3336099

golzeev@gmail.com דואר אלקטרוני 

 

 . השכלה גבוהה2

 תאריך שם המוסד תחומי הלימוד 

B.A היסטוריה של עם ישראל 

 יידיש

 6321-6321 האוניברסיטה העברית

M.A  יידיש 

עבודת מחקר4 "הקלסיקונים 

ביידיש ויחסם לתנועה 

הציונית", מנחה4 פרופ' חוה 

 טורניאנסקי.

 6336-6321 יברסיטה העבריתהאונ

אוניברסיטת פרייבורג  לימודי שפה וספרות גרמנית 

 גרמניה

6322 

קורסים אקדמיים בתחומי  

 מדעי היהדות

בית המדרש ללמודי 

 היהדות 

6323 

Ph.D יידיש 

עבודת דוקטור4 "גצל  

משכיל ועיתונאי  –זליקוביץ 

במפנה המאות", מנחים4 

 פרופ' חוה טורניאנסקי, פרופ'

 6335-6336 האוניברסיטה העברית



 אלי לדרהנדלר.

תעודת 

 הוראה

 6333-6332 מכללת ליפשיץ לימודים לתעודת הוראה 

 9665 בית ספר מעלה לקולנוע לימודי תסריטאות  

 

 נותוהשתלמויות אחר

 שעות שנה  המוסד  שם ההשתלמות  

 196 ס"ט-תשס"ח מכון מופ"ת  התמחות  טכנולוגיה מידע ותקשורת

 516 ע"א-תש"ע מכון מופ"ת התמחות ניהול אקדמי 

משרד  פיתוח מקצוע למורי תרבות ישראל

 החינוך

  96 תשע"ב 



 . שרות במוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר3

 תאריך שם המוסד דרגה תפקיד

 6321-6322 האוניברסיטה העברית  עוזר מחקר

מורה בקורס קיץ 

 ביידיש

 6330 אילן-אוניברסיטת בר 

 9660-6332 מכללת אחוה מורה בכיר  מרצה  לספרות 

 

 מבחר קורסים  –. תפקידי הוראה במוסדות שונים 4

אופי הקורס: הרצאה, 

 סמינר וכו

מספר 

 שעות

שנת  שם הקורס

 לימודים

  9669 ספרות ותקשוב  9 שיעור ותרגיל 

  9666 חגי ישראל   9 קורס מקוון 

  9663 מבוא לדרמה  9 שיעור ותרגיל 

 9660 ספרות עברית לדורותיה  9 קורס מקוון

 9660 המשפחה בספרות  9 שיעור ותרגיל

 9661 ספרות עברית לדורותיה  9 שיעור ותרגיל

 9661 מבוא לספרות 9 שיעור ותרגיל

 9661 ז'אנרים בספרות 9 שיעור ותרגיל

 9661 הקולנוע כפרשנות ספרותית 9 שיעור ותרגיל

 9661 סודות המסהי 6 שיעור ותרגיל

 9661 שירת תור הזהב 6 שיעור ותרגיל

 9661 הקולנוע הישראלי 6 שיעור ותרגיל

 9661 יחיד וחברה 9 שיעור ותרגיל

 9665 החברה הישראלית 6 שיעור ותרגיל

 9665 תודעה וזהות יהודית 6 שיעור ותרגיל

 9665 אריך קסטנר ויצירתו 6 שיעור ותרגיל

 9665 ספרות יידיש לילדים 6 שיעור ותרגיל

 9665 הסיפור העממי 6 שיעור ותרגיל

 9669 מבוא לספרות יידיש 9 שיעור ותרגיל

 

 

 



 

 . רשימת פרסומים 5

 פרסומים שפיטים

חיבור לשם קבלת תואר משכיל ועיתונאי יהודי במפנה המאות,  –גצל זליקוביץ  .6

 (.6335ר בדצמבר . )אוש6335דוקטור בפילוסופיה , האוניברסיטה העברית 

 .55-56(, עמ' 6330כ' )הציונות 'מנדלי מוכר ספרים והרעיון הציוני', . 9

 .29-55(, 9669) 1 חוליות'י"ל פרץ ויחסו לתנועה הציונית', . 5

או  קבלת הפנים לרב יעקב יוסף בעיתון הניו יורקי ביידיש "פאלקסאדוואקט". '1

',  הסיניות והמס על התחתונים קליקה, איגוד המכבסותהמנדרין הכולל צנגלה 

  .906-915, עמ' 66 חוליות

השקפותיו של אברהם גולדפאדן בנושא החינוך היהודי,  –'דור הולך ודור בא  5

 . 915-913תש"ע, עמ'  'ט הגות

 

 

 

 פרסומים אחרים

גצל זליקוביץ ומדורו לאישה  -'"החכמנית הליטאית" ומלחמתה ב"רק גבר"  .6

 .06-55,( עמ' 6335) 62קשר ב"יידישעס טאגעבלאט"', 

'סמבטיון' מציל חיים" או ראשיתה של העיתונות הסנסציונית  -'"סכנת נפשות  .9

 .05-52(, עמ' 6330) 63קשר ביידיש בארצות הברית', 

-, מחזור מט, חוב' ב, שבטלשוננו לעם'גצל זליקוביץ בן יהודה והשפה העברית',  .5

 .21-11אדר תשנ"ח, עמ' 

 .630-616)תש"ס(, עמ'  63 אלפיםת ה"שונד"', 'גצל זליקוביץ וספרו .1

מספר ויקרא או מספר  –'מהיכן מתחילים תינוקות של בית רבן ללמוד תורה  .5

 . 952-991)תש"ס(, עמ'  0, מעוף ומעשה בראשית?'

 .902-995)תשס"ב(, עמ'  1 מעוף ומעשהעליכם והרעיון הציוני, -'שלום .0

 .35-25)תשס"ד(, עמ'  3 מעוף ומעשה'תורת בודהא לגצל זליקוביץ',  .1

 .51-56)תשס"ד(, עמ'  9 מסד'גצל זליקוביץ4 סיפור חיים בין אמת למבדה',   .2

עם האנטישמי  והעימות פןהמסע לסודן, פרשת אוליביה  -זליקוביץ  גצל' .3

 .965-613)תשס"ה(,   66 ', מעוף ומעשהדרימון

 10-55)תשס"ו(, עמ' . 4מסד 'הדרמה "דוקטור אלמסדו" לאברהם גולדפדן',  .66



רשמי מסע בקהילות היהודיות בצפון  –'מנהגים פרימיטיביים ועיסוק בזנות . 66

 מעוף ומעשהעשרה', -הליטאי  במאה התשע אפריקה ובבלקן של אברך 

 .35-662, עמ' 69

 99-51תשס"ז, עמ'  5 מסד. 'הדרמה "שני קונילמל לאברהם גולדפאדן. 69

 

 

 


