פרסומים -ד"ר אבי פיקאר
ספרים5
עולים במשורה – מדיניות העלייה של ישראל כלפי יהודי צפון אפריקה –  ,6496-6491הוצאת
מכון בן גוריון לחקר ישראל ,בדפוס.
מאמרים5

o

" ראשיתה של העלייה הסלקטיבית בשנות החמישים" ,עיונים בתקומת ישראל 4
 ,6444עמ' .343--333

o

“Emigration, Health and Social Control” Journal of Israeli History vol. 22/2
(Autumn 2003), Pp. 32-60.

o

"'מקזבלנקה למושב או לעיירת פיתוח'  -קליטת עולי צפון אפריקה ואכלוס הפריפריה
הישראלית" בתוך א .בראלי ,ד .גוטווין וט .פרילינג (עורכים) ישראל 5בין כלכלה
לחברה ,הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל ,5009 ,עמ' .163--936

o

"ההצבעה לש"ס  -התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית" ,בתוך תרבות
דמוקרטית כרך  5002 ,66עמ' .506--696

o

"יחסו של עיתון הארץ לעלייה מצפון אפריקה" ,בתוך ישראל – היסטוריה תרבות
וחברה  ,כרך  ,5002 ,60עמ' .633--662



"Soft Religiosity: The Identity of North African Youths in Israel in the 1950’s", Journal
for the Study of Sephardic and Mizrahi Jewry, Vol. 2/2 (March 2009) Pp 131-167.
" oמי ומי ההולכים – איכלוסן של עיירות הפיתוח" בתוך צ .צמרת ,א חלמיש וא .מאיר
(עורכים) ,עיירות הפיתוח ,יד בן צבי ,5004 .עמ' .649-561

o

"בצבת בממסדים – הניסיון לחינוך מסורתי" ,קתדרה  ,633טבת תש"ע .5004 ,עמ'
.663-633

o

" שיתופם והדרתם של המזרחים מהחינוך הציוני דתי" בתוך ל .רוזנברג וי.רקנטי
(עורכים) החינוך הממלכתי דתי ,יד בן צבי ,ירושלים (בדפוס).

o

"חלוצים נשכחים – עולי אר צות האיסלם וההתיישבות לאחר קום המדינה" ,עלי זית
וחרב ,66 ,בדפוס.

ערכים באנציקלופדיות5

Aryeh Der`I, Encyclopedia of Jews in the Muslim World, ed. Norman Stillman, E.J. Brill,



Leiden (December 2009).
Eli Yishai, Encyclopedia of Jews in the Muslim World, ed. Norman Stillman, E.J. Brill,



Leiden (December 2009).
Ovadya Yosef, Encyclopedia of Jews in the Muslim World, ed. Norman Stillman, E.J. Brill,
Leiden (December 2009).





Shas party, Encyclopedia of Jews in the Muslim World, ed. Norman Stillman, E.J. Brill,
Leiden (December 2009).
פרסומים לא אקדמיים



“Shas – a religious solution to a cultural distress” Sh’ma , February 2007

"Israel and the Jews from Arab Countries”, Israel: Growing pains at 60, Viewpoint - special
edition, the middle east institute, Washington DC, May
625-621 ' עמ,6444 3  תכלת,""הספרות החדשה על ש"ס
.66-62 ' עמ,5006  יולי33 "רב תרבותיות – הדרך לכור היתוך חדש" מפנה
.693-694 ' עמ,5003 ,63 "ממרקש לירושלים" תכלת
.13-11 ' עמ,5003 דצמבר- נובמבר,64  ארץ אחרת,"" השסעים של היום זה לא מה שהיה פעם
.632-633 ' עמ,5003 ,62  תכלת,""זיכרון שגוי
. ביקורות ספרים במוסף "ספרים" של הארץ ובמוסף "שבת" של מקור ראשון,בנוסף
הרצאות בכנסים

 החרדה הדמוגרפית ומדיניות העלייה הסלקטיבית" הרצאה בכנס ליבת:"הארץ תיהפך ללבאנט



.3122  פברואר, אוניברסיטת בר אילן, מיהו ישראלי: לב המחלוקת,הזהות


“The National Religious Movement in Israel and Mizrahi Jews”, Lecture at the Annual
Meeting of the Association for Jewish Studies, Boston, MA USA, December 2010

"חלוצים בעל כורחם – עיירות הפיתוח ומושבי העולים בשנות המדינה



, אפעל, יד טבנקין, הרצאה בכנס ישוב הארץ שרש הציונות,"הראשונות
.5060 אוקטובר
"בן גוריון והעלייה הגדולה – לא מה שחשבתם" הרצאה בכנס מנהיגים



 ינואר, שדה בוקר, מכון בן גוריון לחקר ישראל,ומנהיגות בראשית המדינה
.5060
ישראל – הניסיון לגייס את יהדות ארה"ב למימון קליטתם-אמריקה-"מרוקו



 הרצאה בקונגרס," "של יהודי צפון אפריקה בישראל במחצית שנות החמישים
.3119  אוגוסט, ירושלים, למדעי היהדות26-העולמי ה


"Was the Burecas Kosher – the attitude to religion and religious people in the Israeli

Cinema in 1970’s,", Lecture at the Annual Meeting of the Association for Jewish Studies,
Washington DC, December 2008


“Populating Israel's Remote Areas with Moroccan Immigrants during the 1950s", lecture
at Race, Ethnicity and Place conference, University of Miami, November 2008



"Identity, Culture and Equality among Sephardic Jews in Israel" lecture at the conference
Israel, Zionism and the Mizrachi (Oriental) Jewry, Florida international University,
Miami, November 2008

"The restoration of Sephardic identity among Jews from Moslem countries in Israel",



lecture at the conference Migration And Jewish Identity In North America And Israel , ,
Ellis Island Immigration Museum, New York, September 2008.
“The ethnic perspective of the selective immigration in the 1950s” Lecture at the Annual Meeting



of the Association for Israel Studies, New York University, May 2008

”“Melting pot or Hegemony – the Israeli melting pot from a comparative perspective



Lecture at the Annual Meeting of the Association for Israel Studies, Open University,
Ra’anana, Israel, June 2007
“The Imagined Metamorphosis of the North African Jew”, Lecture at the Annual Meeting



of the Association for Jewish Studies, San Diego, California, December 2006
“Immigration, Health, and Social Control”, Lecture at the Annual Meeting of the



Association for Israel Studies, Banff, Canada, May 2006



"עיירות הפיתוח כמובלעות עדתיות – תיאוריה והיסטוריה" ,הרצאה בכנס האגודה האנתרופולוגית
הישראלית ,מכללת ספיר ,מאי .3116



"נטל או נכס ,גישות במפא"י לעלייה מצפון אפריקה" הרצאה בכנס מפא"י :התבוננות מחודשת ,אונ'
תל אביב אפריל .3116



"התגבשות הפריפריה כמובלעות עדתיות" ,הרצאה בכנס לבטי התבגרות – ישראל בעשור השני ,יד בן
צבי ,פברואר .3116



"כור ההיתוך בחזון בן גוריון – עבר והווה" הרצאה בכנס חזון בן גוריון במבחן הזמן ,יד בן צבי,
נובמבר .3115



"בריאות ופיקוח חברתי :הבקרה הרפואית על העלייה מצפון אפריקה בשנות החמישים" ,הרצאה
בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית ,אוניברסיטת בן גוריון ,פברואר .3115



"מדיניות פיזור האוכלוסייה והעלייה מצפון אפריקה" הרצאה בכנס ערי פיתוח – חמישים שנה
להקמתם ,יד בן צבי ואוניברסיטת בן גוריון ,ינואר .3115



"למה מרוקאי מתעצבן כשהוא קורא הארץ – דימוי המרוקאים בעיתון הארץ בשנות החמישים",
הרצאה בכנס :הארץ – דיוקן של עיתון ,אוניברסיטת תל אביב ,מאי .3114



"הון תרבותי והישגיהם של תלמידים מזרחים במערכת החינוך" ,הרצאה בכנס הבין לאומי
אוריינטליזם וחינוך :יהודים מזרחיים וספרדים בישראל ובתפוצות ,אוניברסיטת בן גוריון ,מאי
.3113



"נוער מסורתי מצפון אפריקה בין חילון לאורתודוקסיה במשבר העלייה" ,הרצאה בכנס מגע בין
תרבויות ,אוניברסיטת בר אילן ,מרץ .3113



"בין הממסדים – הזרם המסורתי בעליית הנוער" ,הרצאה בקונגרס העולמי ה 24-למדעי היהדות,
ירושלים ,אוגוסט .3112



"חלוצים בעל כורחם  -קליטתם של יהודי צפון אפריקה בעיירות פיתוח" הרצאה בכנס ביד בן צבי
בירושלים ,בחזרה לכור ההיתוך ,ינואר .3112



"התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית" הרצאה בכנס של מרכז רבין באוניברסיטת תל אביב
ש"ס סיפור הצלחה? ,יולי .2999

