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וייס ,שמעון .מירוץ חימוש חברתי .דבר ,מוסף לפסח ,י"ד בניסן תשמ"ג 28 ,במארס  ,1983עמ' 16־
 17ראיון עם הסופר על החברה הישראלית.

שמוש אמנון .עיר ים יזע וחולות .פנים :כתב-עת לתרבות ,חברה וחינוך ,גל' ( 45ינואר  ,)2008עמ'
103־ 107הסופר מספר על העיר בה גדל -תל-אביב.
Ouvrages et articles généraux
ייצוג הדיבור המזרחי בסיפורת העברית  -אוניברסיטת תל אביב
יוחאי אופנהיימר ,רבקה בליבוים .ייצוג הדיבור המזרחי בסיפורת העברית .מבוא .במאמר זה יידונו שני נושאים
עיקריים .הנושא הראשון הוא ייצוג הדיבור המזרחי בסיפורת הישראלית וההבדל בין ייצוגו בכתיבה של יוצרים
אשכנזיים לבין ייצוגו בכתיבה של מזרחיים .הנושא השני הוא היחס בין לשון הדיבור ללשון הכתב ביצירותיהם של
סופרים מזרחיים בני – זמננו.
מזרחים בישראל :עיון ביקורתי מחודש  /עורכים  -חנן חבר ,יהודה שנהב ,פנינה מוצפי-האלר (ירושלים :מכון ון
ליר ,תשס"ב )2002
שירים בדיו שחורה  -על קורס שעסק בספרות מזרחית מימי חסקין.
La littérature israélienne aujourd’hui : miroir d’une société multiple, Yod, INALCO, Numéro
14, 2009.

CIVILISATION
Juifs ashkénazes et Juifs 'orientaux' en Israël, des années 1950 à l'aube du XXIe
siècle.
Bibliographie
Ouvrages et numéros spéciaux de revues
BEN AMOS Avner, Israël : la fabrique de l’identité nationale, Paris, CNRS Éditions, 2014.
& CHETRIT Sami Shalom, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, London
New York, Routledge, 2010.
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KIZEL Arie, הנרטיב המזרחי החדש בישראל, Tel-Aviv, Resling, 2014.
Migrations juives et Diaspora après 1948, YOD, n°6, 2000.
POIRIER Véronique, Ashkénazes et Séfarades. Une étude comparée de leurs relations en
France et en Israël (années 1950-1990), Paris, Cerf, 1998.
Le second Israël. La question sépharade, Les Temps modernes, n°394 bis, 1979 — en
particulier la partie II : « L’exil dans le retour ».
SHOHAT Ella, Le Sionisme du point de vue de ses victimes juives : les Juifs orientaux en
Israël, Paris, La Fabrique, 2006.
SIMON Emmanuelle, Séfarades de Turquie en Israël : éléments d’histoire et de culture des
Judéo-Espagnols, Paris, L’Harmattan, 2000.
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1963.
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TRIGANO Shmuel, L’Exclusion des Juifs des pays arabes et le contentieux israélo-arabe,
Paris, In Press, 2003.
YABLONKA Hannah, Les Juifs d’Orient, Israël et la Shoah, Paris, Calmann-Lévy / Mémorial
de la Shoah, 2016.
Articles de revues scientifiques et chapitres d’ouvrages collectifs
BERTHOMIÈRE William, « Croissance urbaine et immigration : le cas des villes de
développement en Israël », L’Information géographique, vol. 67, n°2, 2003, pp. 134-150.
CHETRIT Sami Shalom, « Mizrahi Politics in Israel: Between Integration and Alternative »,
Journal of Palestine Studies, vol. 29, n°4, 2000, pp. 51-65.
DJERRAHIAN Gabriella, « Le discours sur la blackness en Israël. Évolution et
chevauchement », Ethnologie française, n°30/1, 2015, pp. 67-84.
GOLDBERG Harvey E., « From Sephardi to Mizrahi and Back Again: Changing Meanings of
‘Sephardi’ in Its Social Environments », Jewish Social Studies, n°15/1, 2008, pp. 165-188.
GREILSAMMER Ilan, « Réflexions sur l’identité israélienne aujourd’hui », Cités, n°29/1,
2007, pp. 39-48.
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LEWIS Arnold, « Phantom Ethnicity : Oriental Jews », in : HERTZOG Esther (dir.),
Perspectives on Israeli Anthropology, 2010, pp. 57-72.
PELEG Yaron, « From Black to White. Changing Images of Mizrahim in Israel Cinema »,
Israel Studies, vol. 13, n°2, 2008, pp. 122-145.
PERLEMUTER Lily, « Appartenance et exclusion dans l’œuvre de Dudu Busi », YOD, n°14,
2009, pp. 123-137.
PITERBERG Gabriel, « Domestic Orientalism : the Representation of ‘Oriental’ Jews in
Zionist / Israeli Historiography », British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 23/2, 1996,
pp. 125-145.
ROUMANI Maurice, « Some Aspects of Socialization in the Israel Army: The Case of
Oriental Jews », in : KRAUSZ Ernst (dir.), On Ethnic and Religious Diversity in Israel, Bar
Ilan Electronic Books, 1975, pp. 35-52.
SHOKEID Moshé, « On the Sin We did not Commit in the Research on Oriental Jews »,
Israel Studies, vol. 6/1, 2001, pp. 15-33.
SMOOHA Sami, « Les Sépharades dans la société israélienne : histoire sociologique et
politique », in Shmuel TRIGANO (dir.), Le Monde séfarade, II. Civilisation, Paris, Seuil,
2006, pp. 761-802.
ZOHAR Zion, « Sephardim and Oriental Jews in Israel: Rethinking the Sociopolitical
Paradigm », Sephardic and Mizrahi Jewry, 2005, pp. 300-327.
ZREHEN Richard, « Le Shas : une révolution culturelle et politique », Outre-Terre, n°9/4,
2004, pp. 241-261.

Travaux universitaires
CHARBIT Myriam, « La revanche d’une identité ethno-religieuse en Israël : la percée du parti
Shas entre construction identitaire séfarade-haredi et dynamiques clientélistes », thèse de
science politique soutenue en 2003 à l’université Montesquieu - Bordeaux IV, 2003 —
consultable en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00003795/document.
GASNIER Véronique, « Les Juifs orientaux face au conflit israélo-arabe », thèse d’histoire
soutenue en 1990 à l’université Paris 8.
LEON Nissim, « Moshe Kahlon and the Politics of the Mizrahi Middle Class in Israel », thèse
de sociologie soutenue en 2015 à l’université Bar Ilan. + Articles consultables en ligne sur
Academia.
Sites internet
PICARD Avi, « Les Juifs des pays arabes en Israël », conférence donnée au MAHJ en 2015
— consultable en ligne : Akadem.org.
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