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 מטרות הקורס
ובדפוסי השתלבותם של מהגרים מדור  מדינות אחרותלישראל ולהגירה בת זמננו קורס זה יעסוק ב

לצד החוויות הפרטיות הכרוכות  ,עולמית-בהגירה כתופעה כלל תמקדהקורס י .ראשון ושני
בכלל  - בחברות מרובות תרבויות ,מהגרים וצאצאיהםזמן של הקליטה על רצף בובהשתלבות 

תאוריות דמוגרפיה ונבחן את מושג ההגירה בהקשר ל של הקורסראשון בחלקו ה. בפרט - ובישראל
ניעות ה לתרומתאת מניעי ההגירה ו נתחנזמננו, -נבחן קווי מדיניות בהגירה בת. לחקר התופעה

ושילוב של מהגרים  דפוסי קליטהבמושגים כמו:  בהמשך נדוןחברתית לגברים ולנשים.  )מוביליות(
  .לבסוף נבחן את תופעת ההגירה מישראלהזדהות אתנית. לזהות ובהקשר כלכלי וחברתי וכן ביחס ל

צעות תיאוריות מרכזיות באמבחלקו השני של הקורס נקשר את המושגים שנלמדו עד כה 
 .השתלבותלולהגירה גלובלית מאפיינים תרבותיים וקהילתיים הנלווים בכל הקשור בבסוציולוגיה, 

לבסוף, נסכם את מקומה . זהות והזדהות אתנית בחברות מרובות תרבויות גם תהליכי הבניית ננתח 
אתגרים  דודפוסי הצלחה בהשתלבות מהגרים לצ על החברה הישראליתשל ההגירה מישראל ואליה 

 בהווה ובעתיד.
 

 תוצרי למידה
( לזהות מושגים ותאוריות הקשורים בהגירה, 1ים: מסוגל יםהסטודנטו עם סיום הקורס בהצלחה יהי

-ורב לאור מושגים של לאומיות מדיניות הגירהולנתח דפוסי שילוב מהגרים בקליטה ולאתר אתגרים ב
( ליישם בעבודה 3עבודת מחקר סמינריונית עצמאית, על כל שלביה; ולבצע ( לתכנן 2 תרבותיות;

  .של הסטודנטים מושגים מרכזיים שנלמדו בקורס ולדון בהם בהסתמך על ממצאי מחקר
 

  נושאי הקורס בסמסטר א'
 הגדרה וסקירת תאוריות לחקר ההגירה, מאפייני מהגרים, גורמי  :דמוגרפיה והגירה חברתית

 , מתודות מחקריות בהגירה'משיכה ודחיפה'
 לאומיות מהי?-תאוריות להסבר הגירה בעידן הגלובליזציה: טרנס 
 מדיניות הגירה 
 בעולם ובישראלוחברתיים  בהיבטים כלכלייםוהשתלבות קליטה  ,הגירה 
 ומבקשי מקלט הגירת עבודה 
 )'ההגירה מישראל )'ירידה 
  על מדיניות בישראל ושינויים שחלו בה החל מהקמתה מדינת הגירה או עליה?כישראל 

 
 

    נושאי הקורס בסמסטר ב'
 מאפיינים ודפוסים ת הגירה:חבר 
 תרבותיות-: בין ריבוי תרבויות לרבהחברה הישראלית  
  בקרב מהגרים בעולם ובישראל אתניתוהזדהות זהות 
   חברתיותרבות )אקולטורציה( וברשתות הגירה וקליטה בהיבטים הקשורים בת 
 מהגרים מול ותיקים –"אחרים" : מערכת היחסים עם הסטריאוטיפים ודעות קדומות  
 תרבותיות ושילוב או במגמת בידול וניכור?-ישראל כמדינת הגירה: לקראת רב 

 
 דרכי הוראה

הקורס יועבר לכל הסטודנטים, למעט בהנחייה טיוטוריאלית, במגוון דרכים ובהתאם להנחיות הנהלת 
 אורנים )מתאריך 1.10.2020( כדלהלן:

 בסימסטר א', עד לחג החנוכה, תהיה למידה סינכרונית )שיעור של עד כשעה( ב"זום" וא-
 באופן סירוגיסינכרונית )מטלות הכנה קצרות ודיון בעקבותיהן( 
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  בהתאם להערכות והנחיות משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה והנהלת אורנים אשקול
 קיום פגישות בקמפוס, לאחר חנוכה 

 הרצאת אורחים 
 )'הנחייה בפגישות אישיות בעבודת המחקר )פנים אל פנים או ב'זום 
 'הצגת רפרטים בנושא המחקר על ידי הסטודנטים במהלך סימסטר ב 

 

 דרישות הקורס
(פנים אל פנים ו'זום'בכל המפגשים ) 80%של לפחות כחות . נו1  
קריאת מאמרים לקראת כל מפגש. 2  
שתוגש בשיעור הראשון של סימסטר ב' )הצעת המחקר( מטלת בינייםרפרט ו. הכנת 3  
  1220 אוגוסטב 15עד לתאריך נריון יסמ ת. הגשת עבוד4

 
 נריוןיעבודת סמ – לשני הסמסטרים מבנה הציון

השתתפות - %5  
רפרט %20  

 (הצעת מחקר) תרגיל ביניים -20%
 נריוןיעבודת סמ - 55%

 

 
 דרכי הוראה לסטודנטים בהנחייה טיוטוריאלית

יועבר בהנחייה אישית באופן הבא:  הקורס  
ללימוד משותף של  0930-0830בימי חמישי בין השעות פגישות בקבוצה בזום פעם בחודש סימסטר א' 

בתיאום מראש עם כל סטודנט/יתופגישות אישיות מושגים תאורטיים מרכזיים,   
 סימסטר ב' יוקדש לפגישות אישיות עם הסטודנטים להנחייה בכתיבת עבודת הסמינריון.

 

 
 דרישות הקורס

בכל המפגשים )הקבוצתיים והאישיים(. נוכחות 1  
ת מאמרים לקראת כל מפגשקריא. 2  
שתוגש בשיעור הראשון של סימסטר ב' )הצעת המחקר( . הכנת מטלת ביניים3  
  2021באוגוסט  1עד לתאריך נריון יסמ ת. הגשת עבוד4

 
 עבודת סמינריון – לשני הסמסטרים מבנה הציון

השתתפות - %5  
 (הצעת מחקר) תרגיל ביניים -25%
 עבודת סמינריון - 70%
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