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הרצאות קולקוויום והרצאות אורח בהזמנה (כולן התבצעו לאחר קבלת הדרגה
האחרונה)
Lev Ari, Lilach. 2012. "Identity and attachment to homeland: Second generation of
Israeli-Americans". Presented at the Tarbuton, Israeli Cultural Center, San Diego, CA.
(25.3.2012).
לב ארי ,לילך" .2912 .המשכיות יהודית או התבוללות? דפוסי זהות והזדהות אתנית בקרב מהגרים
ישראלים באירופה ויחסם לקהילות היהודיות שם" .הוצג בסמינר בין-לאומי בנושא דילמות של
זהויות :יהודי אירופה במאה ה .21-אוניברסיטת תל-אביב ,מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה
בימינו ,תל-אביב (.)2912 .18.3
לב ארי ,לילך" .2911 .דור שני ודור וחצי של ישראלים בצפון אמריקה – ממדי זהות והזדהות".
ירושלים ,הרצאה בפני שליחות צעירה ,הסוכנות היהודית .קרית מוריה ,ירושלים (.)39.6.2911
Lev Ari, Lilach. 2011. "First and second generation Israeli emigrants and their
perceptions regarding destination local Jewish communities: North America and
Europe compared". Presented at the first World Council of Israelis Abroad. Toronto,
Canada (18-20 January 2011).
Lev Ari, Lilach. 2010."The Second Generation of the Israeli Diaspora in North
"America: The case of Garin Tzabar and Their Enlistment in the Israeli Army.
Presented at the International Conference: "Between Catalysts and Spoilers:
Diasporas and Peace Processes in the State of Origin", The Davis Institute for
International Relations, The Hebrew University, Jerusalem (23-24 May 2010).
לב ארי ,לילך" .2919 .ישראלים המהגרים לחו"ל ,דור ראשון ושני :מי הם ומהי זהותם?" הרצאה
בפני פרוייקט "ניצנים" ,הסוכנות היהודית ,קרית מוריה ,ירושלים (.)19.3.2919
לב ארי ,לילך" .2998 .לזהות את הזהות ".השתתפות בפאנל על אודות הערכה ומדידה של תכניות
לזהות יהודית .קרן אבי חי ומרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון ,ירושלים (.)28.1.2998
לב ארי ,לילך" .2999 .ישראלים חוזרים הביתה ".הוצג בכנס אשדוד ה 2-לעלייה ולקליטה.אשדוד
(.)2.12.2008
לב ארי ,לילך" .2999 .על ההערכה ומחקר בתכניות השונות העוסקות בעמיות יהודית או בהגברת
הזהות היהודית – תגובה להרצאתו של פרופ' צ'ארלס קדושין "עמיות יהודית – ממעשה להלכה".
כנס האגף לעם היהודי ,שדמות – מרכז למנהיגות בקהילה ,מכללת אורנים ,טבעון (.)18.3.2999
לב ארי ,לילך" .2999 .דור שני של ישראלים בחו"ל :המשכיות יהודית או התבוללות?" הוצג
בוועדת העליה הקליטה והתפוצות הכנסת ,ירושלים (.)2.1.2999
לב ארי ,לילך" .2999 .ישראלים בחו"ל :מיפוי והבניה של זהות חדשה מול זיקה למולדת ".הוצג,
במסגרת דיוני הפורום אודות "ישראל והתפוצה היהודית ".מרכז צ'ריק לתולדות הציונות ,היישוב
ומדינת ישראל ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים (.)13.12.2999
לב ארי ,לילך" .2999 .דור שני של ישראלים באירופה :המשכיות יהודית או התבוללות?" מפגש
קהילת הגירה ,מרכז אקדמי רופין (.)26.19.2999
לב ארי ,לילך" .2999 .רב תרבותיות בישראל :הרצוי והמצוי" .יום העיון "מה שרואים מכאן לא
רואים משם-היבטים בייעוץ רגיש תרבות ".הפקולטה ללימודים מתקדמים ,מכללת אורנים ,טבעון
(.)26.3.2999
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לב ארי ,לילך .2996 .ההגירה מישראל והחזרה אליה :בחינה משתי פרספקטיבות מחקריות שונות.
הוצג בסמינר המחקרי הרביעי של המכון להגירה ושילוב חברתי (עלייה וקליטה) .מרכז אקדמי
רופין (.)21.11.2996

ב .רשימת פרסומים
 .1עבודת הדוקטור
לב ארי ,לילך :2992 .ג'נדר ,הגירה וקליטה כלכלית וחברתית בקרב ילידי ישראל בארצות הברית
האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,בהדרכת פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה ופרופ' משה סמיונוב (329
עמ' .(A4

 .2עבודת התזה ל M.A. -
לב ארי ,לילך :1881 .הגירה חיצונית והגירה פנימית של ילידי הקיבוץ – ההבדלים בין המינים.
אוניברסיטת חיפה ,בהדרכת ד"ר דוד מיטלברג ( 133עמ' .)A4

 .3ספרים
 .1רבהון ,עוזי; לב ארי ,לילך :2911 .ישראלים אמריקנים :הגירה ,טרנס-לאומיות וזהות תפוצתית.
1
מוסד ביאליק ,ירושלים ( 199עמ').
 .2לב ארי ,לילך :2919 .דור שני ו'דור וחצי' של ישראלים בצפון אמריקה – זהות והזדהות .מרכז
רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,פרסום מס'
 169( 29עמ').
3. Rebhun, Uzi; Lev Ari, Lilach. 2010: American Israelis: Migration,
Transnationalism, and Diasporic Identity. Brill, Leiden, The Netherland (176 pp.).
4. Lev Ari, Lilach. 2008: The American Dream – For Men Only? Gender,
Immigration and the Assimilation of Israelis in the United States. A Series from
LFB Scholarly, edited by Steven J. Gold and Ruben G. Rumbaut, El Paso, TX. (184
pp.).2

 .4מונוגרפיות
 .8לב ארי ,לילך; גץ ,שלמה :2911 .בחירות לימודיות של תושבי פריפריה ומרכז במערכת ההשכלה
הגבוהה בישראל .מכון מופ"ת ,תל-אביב ( 69עמ').
 .6עבאדי ,רחל; לב ארי ,לילך :2999 .עמדות כלפי מעורבות חברתית ,מנהיגות חינוכית ומצוינות
בהוראה :האם לסטודנטים בתכנית 'מצוינות בהוראה' יתרון? מכון מופ"ת ,תל-אביב ( 68עמ').
 .9לב ארי ,לילך :2999 .מהגרים ישראלים בחו"ל-המשכיות יהודית או התבוללות? מרכז רפפורט
לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן ,פירסום מס' 19
( 118עמ').

 1ספר זה פורסם בעקבות זה המופיע בהמשך (מספר  - )3גם בעברית.
2

ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטור .עם זאת ,הספר מהווה מהדורה ממוקדת ומעודכנת של עבודת הדוקטור בכל הקשור
לסקירה התאורטית ,לעיבוד הנתונים ולפרק הסיכום והמסקנות.
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 .9לב ארי ,לילך :2996 .שבים הביתה-מחקר אודות ישראלים החוזרים ארצה .האגף לתכנון
ולמחקר והאגף לתושבים חוזרים ,משרד לקליטת עליה ,האגף לתכנון ולמחקר והאגף לתושבים
חוזרים ,ירושלים ( 88עמ').

 .8לב ארי ,לילך; לרון ,דינה :2996 .לימודי תרבות וזהות באורנים :השפעתם על עמדות
המתכשרים להוראה בהקשר של חינוך לרב-תרבותיות .מכון מופ"ת ,תל-אביב ( 30עמ').
 .19לב ארי ,לילך; מלצר-גבע ,מאיה; מיטלברג ,דוד :2990 .שביעות רצון מתכנית ההכשרה
במכללת אורנים ותרומת ההכשרה להשתלבות הבוגרים בעבודה-דוח מחקר הערכה .מכון מופ"ת,
תל-אביב והיחידה למחקר ולהערכה ,מכללת אורנים ,טבעון ( 00עמ').
 .11פוין ,אברהם; לב ארי ,לילך :2993 .הון חברתי כמנוף להיחלצות מהמשבר בפריפריה .המכון
לחקר הקיבוץ ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה והסוכנות היהודית לארץ ישראל ,ירושלים ,מס' 88( 193
עמודים).

 .12מיטלברג ,דוד; לב ארי ,לילך :2999 .הבדלי ג'נדר ומתמטיקה במגזר היהודי והערבי ,בבתי ספר
עירוניים ,כפריים וקיבוציים :מידת הנכונות לעסוק במקצועות מתמטיים בעתיד .מכון מופ"ת,

תל-אביב ( 69עמ').

 .13לב ארי ,לילך :1889 .הגירה חיצונית ופנימית של ילידי הקיבוץ :ההבדלים בין המינים .המכון
לחקר הקיבוץ ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה ,מס'  29( 108עמודים).

 .10מיטלברג ,דוד; לב ארי ,לילך :1883 .זהות אתנית וגיבושה -השוואה בין עולים מבריה"מ
לתיירים מהמערב .המכון לחקר הקיבוץ ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה ,מס'  03( 129עמודים).
 .18מיטלברג ,דוד; לב ארי ,לילך :1882 .קליטה חברתית וזהות יהודית של עולי רוסיה צעירים
השוהים באולפנים קיבוציים .המכון לחקר הקיבוץ ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה ,מס' 09( 119

עמודים).

 .16מיטלברג ,דוד; לב ארי ,לילך :1881 .הקיבוץ כסביבה מחנכת לנוער יהודי מחו"ל .המכון לחקר
הקיבוץ ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה ,מס'  36( 113עמודים).
 .19מיטלברג ,דוד; לב ארי ,לילך :1881 .החינוך הקיבוצי והשפעתו על הירידה מהארץ .המכון
לחקר הקיבוץ ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה ,מס'  86( 111עמודים).

 .19מיטלברג ,דוד; לב ארי ,לילך :1881 .ילידי קיבוץ השוהים בחו"ל :הסיבות להגירתם וסיכוייהם
לשוב ארצה .המכון לחקר הקיבוץ ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה ,מס'  09( 199עמודים).
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מאמרים

א .1.מאמרים שהופיעו בכתבי עת שפיטים  -עברית
 .18לב ארי ,לילך; לרון ,דינה" :2912 .סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך :שילוב
או בידול?" ,הגירה .גליון  ,1עמ' .129-183
 .29לב ארי ,לילך" :2998 .שאלת הגבולות בהגירה :על טרנס-לאומיות ,קשרים חברתיים וזהות
בקרב ישראלים החיים באירופה" ,אורנים ,כתב עת אקדמי רב-תחומי .גליון  ,2עמ' .83-08
* .21לב ארי ,לילך; לרון ,דינה" :2999 .חינוך לרב תרבותיות במכללה להוראה  -בין הלכה
למעשה" ,סוגיות חברתיות בישראל .גליון  ,8עמ' .130-191
 .22לב ארי ,לילך" :2996 .מי מרוויח ומי מפסיד? מוביליות חברתית וקליטה באמצעות הגירה
בקרב מהגרים ומהגרות ישראלים בארה"ב" ,סוגיות חברתיות בישראל ,)2(1 .עמ' .02-3

 .23לב ארי ,לילך; פווין ,אברהם" :2996 .הון חברתי כמנוף לפיתוח הפריפריה" ,אופקים
בגאוגרפיה .חוברת  ,66עמ' .113-88
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 "הבדלים בין ספרדים ואשכנזים בקליטה חברתית ותרבותית בקרב:2998 . לילך, לב ארי.20
.208-221 ' עמ,191-192  חוברת. פעמים,"ישראלים השוהים בחו"ל
 מאמרים שהופיעו בכתבי עת שפיטים – אנגלית.2.א
25. Lev Ari, Lilach; Mittelberg, David. 2008: “Between Authenticity and Ethnicity:
Heritage Tourism and Re-ethnification Among Diaspora Jewish Youth”, The
Journal of Heritage Tourism. 3(2), pp. 79-103.
26. Smith, Kari; Lev Ari, Lilach. 2005: ”The Place of Practicum in Pre-Service
Teacher Education - The Voice of the Students", Asia-Pacific Journal of Teacher
Education. 33(3), pp. 289-302.
27. Lev Ari, Lilach; Mansfeld, Yoel; Mittelberg, David. 2003: "Globalization and
the Role of Educational Travel to Israel in the Ethnification of American Jews",
Tourism Recreation Research. 28(3), pp. 15-24.
28. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach.1999: “Confidence in Mathematics and Its
Consequences: Gender Differences Among Israeli Jewish and Arab Youth”, Gender
and Education. 11(1), pp. 75-92.
29. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1997: “Gender Differences in Mathematics
Among Jewish and Arab Youth in Israel”, Mathematics Educational Research
Journal. 9(3), pp. 347-351.
30. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1995: "National and Ethnic Identities of
Russian Immigrants to Israel", International Journal of Contemporary Sociology.
32(2), pp. 269-279.
31. Mittelberg, David; Lev Ari, Lilach. 1995: "Jewish Identity, Jewish Education
and Experience of the Kibbutz in Israel", Journal of Moral Education. 24(3), pp.
327-344.
 בעברית-  מאמרים בכתבי עת שפיטים שהתקבלו לדפוס אך טרם ראו אור.ב
 " האם מגדר משפיע בדור שני להגירה? זהות והזדהות אתנית:) (בדפוס2912 . לילך, לב ארי.32
.)A4  עמודים29( . סוגיות חברתיות בישראל,"בקרב צאצאי מהגרים ישראלים
 צופי צבר ויצירת זהות אתנית: "בין מולדת לתפוצה:) (בדפוס2912 . ניר, לילך; כהן, לב ארי.33
.(A4  עמודים39( )3(  חוברת מ"ח. מגמות,"בקרב צאצאי מהגרים ישראלים בארצות הברית
 בעברית-  שראו אור ושאינם בהליכי כינוס, שפיטים, מאמרים בספרים מדעיים.ג
 פרוייקט 'אורן' מחקר:”מחוויה קיבוצית לזהות יהודית.1880 . לילך, דוד ולב ארי, מיטלברג.30
.29-00 ' עמ, קריית ביאליק, הוצאת אח, אשר שקדי: עורך. תרבויות נפגשות,"הערכה
 באנגלית-  שהתקבלו אך טרם ראו אור, שפיטים, מאמרים בספרים מדעיים.ה
37. Lev Ari, Lilach. 2012 (?):"Back Home: Return Migration, Gender, and
Assimilation among Israeli Emigrants", A Festschrift for Sergio DellaPergola, (title
unknown yet). Editors: Eli Lederhendler and Uzi Rebhun.
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ו .מאמרים בהליכי כינוסים מדעיים ( (Conference Proceedingsשראו אור
 .39לב ארי ,לילך; מיטלברג ,דוד; בל-קליגלר ,רוברטה" :2999 .חינוך כ'גשר על מים סוערים'",
חידושים והתחדשות בחינוך יהודי .עורך :דוד זיסנויין ,האגודה הישראלית לחקר החינוך היהודי,
בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת את אביב ,תל-אביב ,עמ' .133-118
39. Lev Ari, Lilach; Mansfeld, Yoel; Mittelberg, David. 2004: “The Role of
Educational Travel to Israel in the Ethnification of American Jews”, International
Tourism Seminar, RC-50: Understanding Tourism. Greece, Mytilini, pp. 1-19.

 .09לב ארי ,לילך" :2991 .הגירת ישראלים לארה"ב :השפעת המגדר על מניעי ההגירה" ,דברי
הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות .לקט מאמרים נבחרים במדעי היהדות ,האיגוד
העולמי למדעי היהדות ,ירושלים.
ז .מאמרים בהליכי כינוסים מדעיים ( (Conference Proceedingsשהתקבלו לפרסום אך טרם
ראו אור
'*41. Lev Ari, Lilach. 2012 (in press): "Social Identification among Israeli Migrants
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