פסיכולוגיה של הגירה )עליה( והסתגלות
עולים מברית המועצות לשעבר
ד"ר ינה שרגה
מטרות הקורס:
להציג בפני הסטודנטים מכלול תיאוריות ומודלים הקשורים להיבטים שונים של
תהליך העלייה )הגירה( תוך בדיקת האפיונים המרכזיים של תהליך הסתגלות
והשינוי התרבותי של העולים בחברה ובתרבות חדשה .במהלך הלמידה נתייחס
לנורמות וערכים חברתיים-תרבותיים של עולי ברית המועצות ,נתמקד באפיונים
מיוחדים וקשיי תפקוד של קבוצות ספציפיות של עולים – קבוצות סיכון .כמו כן
נכיר ונדון בדרכי התערבות שונות עם קבוצות אלו ,תוך התייחסות למרכיבים
אוניברסליים ,כלליים וייחודים בתפקודה של אוכלוסייה זאת.
דרישות הקורס:
נוכחות בשיעורים -חובה
התייחסות לחומר הנלמד בשיעורים וחומר הביבליוגרפי
הכנת עבודות במהלך הקורס )( 60%
מבחן(40%) -
נושאי הקורס:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מושגי היסוד של פסיכולוגיה הגירה והסתגלות מהגרים לארץ חדשה.
תיאוריות ומודלים של תהליכי הגירה והסתגלות.
גורמים המשפיעים על הסתגלות.
אפיונים חברתיים-תרבותיים של עולי ברית המועצות לשעבר .תחומי
הסתגלות
התגבשות החברתית והתרבותית של הקהילה "הרוסית" בישראל
קבוצות סיכון בקרב עולי ברית המועצות
מרכיבים אוניברסאליים ,כללים וייחודיים בעבודה טיפולית עם עולי ברית-
המועצות
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