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 אקדמית ושירות צבאי השכלה
 

המדור לסוציולוגיה   -ימודי פוסט דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון ליהדות זמננול : 2015-2016

שנערך בקרב יהודי ארה"ב   PEWטווח של מספר גלים של סקר -בניתוח השוואתי ארוך  עוסק המחקר  ודמוגרפיה.

 . 1970-2014בין השנים 

 

המדור  -טה העברית בירושלים, מכון ליהדות זמננוהאוניברסי"דוקטור לפילוסופיה", תואר שלישי.  :2010-2015

ופרופ' יהודית  , מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרגולה -: פרופ' סרג'יו דלהים מנח  .לסוציולוגיה ודמוגרפיה

 . מקסיקו UNAMמאוניברסיטת .  ליברנט  -בוקסר

ת העבודה. במסגרת ההפצה  על בסיס סקר רחב היקף שנבנה והופץ במסגרהעבודה עסקה בניתוח כמותני השוואתי 

 מדינות שונות בשפה האנגלית.  17-נוצר קשר ותיאום בינלאומי עם אנשי קשר ב

 

ישיר  במסלול  ; תכנית מצטיינים להכשרת מורים,  האוניברסיטה העברית בירושלים, תכנית "רביבים"   :2004-2009

 . המדור לסוציולוגיה ודמוגרפיה מחקרי במכון ליהדות זמננולתואר שני 

 

שירות צבאי מאבחנת ראיון )פסיכוטכנית(. התפקיד כולל אבחון ומיון, ייעוץ לגורמים רלוונטיים   :2001-2003

 וקביעת נתונים האיכות של מועמדים לשירות ביטחון.  

 

   מדרשת בן גוריון, המרכז הבינתחומי ללימודי נגב, מדבר וסביבה, התיכון לחינוך סביבתי.  :1996-2000

 

מחקר המבוסס על סקר פיו הישראלי, העוסק בדפוסי  האוניברסיטה העברית בירושלים. מכון ליהדות זמננו. : 2018

 תמורה והתמשכות של ערכים ועמדות בישראל בימנו 

 

 ג'וינט ישראל, מחקר חברתי יישומי  2017-2018

 

  מרכז ליברנט לחקר ארצות אמריקה הלטינית וקהילותיהן היהודיות.   אוניברסיטה העברית בירושלים,:  2015-2016

דפוסים סוציו כלכליים וזהותיים בקרב מהגרים ממדינות אמל"ט בימנו המשולבים במערכת החינוך בתפוצה  

 ובישראל. 

 

הגירה, הזדהות והשתלבות חברתית בקרב  אוניברסיטה העברית בירושלים. המכון ליהדות זמננו. :2014-2015

 הגרים ישראלים לגרמניה. מ

 

  קורס "מבוא לדמוגרפיה של היהודים" אוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו. עוזרת הוראה ב  :2014

  פרגולה. -מרצה: פרופ' סרג'יו דלה 

 

 הרצאות אקדמאיות 

 

   )חקרת נלווית או עוזרת מחקר(פרויקטים מחקריים  
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-: תמורות סוציויהודים לטינים בעולם משתנה כנס: , מרכז ליברנט,בירושלים האוניברסיטה העברית :2013מרץ 

 רבותיות, הרצאה: זהות יהודית בין מולדות. ת

 

אמריקאית, יהודים  -האוניברסיטה העברית, קונגרס יהודי עולמי, הרצאה: הגירה יהודית לאטינו :2013יוני 

 באורוגוואי בישראל ובעולם. 

 

דמוגרפיות מנקודת מבט   אביב, כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית, מושב: סוגיות -אוניברסיטת תל : 2014ינואר 

 . 1948-2010סוציולוגית, הרצאה: דפוסים ותמורות בזהות בהגירה בת זמננו: יהודים מהגרים מאורוגוואי  

 

אוניברסיטה העברית, מרכז ליברנט, פאנל חוקרים, הרצאה: יהודים אורוגוואיים באורוגוואי, בישראל   :2014מרץ 

 ים תרבותיים. רשתות ודפוסים חברתי  ובארצות אחרות בעולם:

 

הרצאה: מגמות ודפוסים חדשים בהגירה  סמינר מחלקתי. אוניברסיטה העברית, המכון ליהדות זמננו,  :2014מרץ 

 בימנו. יהודים אורוגוואיים באורוגוואי, בישראל ובעולם כמקרה בוחן. יהודית

 

אוניברסיטה העברית בירושלים. מרכז ליברנט לחקר קהילות אמריקה הלטינית וקהילותיהן היהודיות.  : 2014יוני 

 . בעיצוב דפוסי הגירה והזדהות קולקטיבית: היבטים אמפיריים ומתודולוגיים השפעת רקע חינוכי כנס. הרצאה: 

 

צאה: "בין הסיפור האישי ובין  פה. הר -: האוניברסיטה העברית בירושלים, כנס בילאומי לתיעוד בעל2014יולי 

 ; היבטים מתודולוגיים. 1948-2010התהליך הכללי: סיפורי חיים בקרב מהגרים מאורוגוואי 

 

 

 

 

 היהדות.   דעי  מלגה מטעם תכנית "רביבים" באוניברסיטה העברית, תכנית מצטיינים להכשרת מורים במ  :2004-2009

 

ליברנט לחקר מדינות אמריקה הלטינית וקהילותיהן היהודיות שבאוניברסיטה  מלגת מטעם מרכז : 2011-2014

 . )הצטיינות בכל שנה בנפרד(  העברית

 

)הצטיינות בכל   .שבאוניברסיטה העברית מלגת הצטיינות לתואר דוקטור מטעם המכון ליהדות זמננו: 2011-2014

 . שנה בנפרד(

 

 . דוקטורט-מודי פוסט פרס הקרן ע"ש משה ולוטי דייוויס ללי :  2015-2016

 

 

 

 

אורוגוואים   -"דפוס ומבנה הזדהות קולקטיבית; היבטים מתודולוגיים ואמפיריים: מקרה הבוחן של יהודים .1

פרגולה, ס. רבהון, ע. )עורכים(. לימודי האוכלוסייה -". בתוך: דלה2010  -1948לישראל ולמדינות אחרות  

 . )אנגלית( 2018היהודית. 

 מלגות אקדמאיות  

 מאמרים ודוחות מחקר 



ירה אתנית בפרספקטיבה השוואתית: מקרה הבוחן של הגירה מאורוגוואי לישראל ולמדינות אחרות  הג .2

(,  2016. )6כת עת ישראלי להגירה,    -פרגולה, ס. ושרעבי, ר. )עורכים(. הגירה -. בתוך: דלה1948-2010

 . 25-56עמ'  

נך היהודי באמריקה הלטינית  פרגולה, ס. סנקמן, ל. המח-ליברנט, י. דלה-כחוקרת נלווית עם אחרים: בוקסר  .3

 . )אנגלית( 2014בעולם טרנסלאומי. דוח מחקר, קרן פינקוס ומרכז ליברנט. 

-32(. עמ 2015) 103"עולים ומהגרים מקהילת אורוגוואי" בתוך: בסוק, ע. )עורך(. הד האולפן החדש:  .4

37. 

 

 ספר ותיכונים.    בבתי  , היסטוריה ויהדות זמננוהוראת פילוסופיה יהודית: 2005-2011

 אוניברסיטה העברית בירושלים, בי"ס לתלמידי חו"ל, תעודה להוראת עברית כשפה שנייה   -2006

 פרויקט 'ערכים', ירושלים. הוראת מחשבת ישראל בבתי ספר בירושלים. :  2007 -2005

 המכון למדריכי חו"ל של הסכנות היהודית, ירושלים, הוראת עברית כשפה שנייה. : 2006

 "מרכז לעיוור" באוניברסיטה העברית בירושלים, חניכה אישית.  :  2004-2005

התנדבות ולימוד   מדרשת בן גוריון, המכון לחקר המדבר בשדה בוקר, רכזת וחונכת במסגרת פרויקט : 1997-2000

 חוקרים זרים. לילדי   עברית

 י. ומודרנ  הוראת בלט קלאסיתיכון לחינוך סביבתי. מדרשת בן גוריון,    -1997-2000

 . Royal Academy of London -בית הספר לבלטב לונדון, תלמידת בלט קלאסי 1994

 דור באר שבע, תלמידת בלט קלאסי -בת: 1988-1996

 

 שפות
 

 שפת אם   :עברית

 שנים בדרום אפריקה ובבריטניה(  6 -ברמת שפת אם ) מגורים במשך כ  :אנגלית 

 רמה בינונית  :ספרדית 

 

 מחשבים

. Office, SPSS, Hudup- SSA, Explorer, Stata Basic knowledge 

 

 שונות


