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סוג הקורס :שיעור שנת לימודים :תשע"ב סמסטר :ב היקף שעות 2 :ש' סמסטריאליות
אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
קורס זה יתמקד בהגירות המוניות ובניידות גיאוגרפית של יהודים מאז ראשית המאה העשרים
ועד ימינו .בקורס יוצגו נתונים ממחקרים רלוונטיים תוך התייחסות לתאוריות הקשורות בהגירה
באופן כללי ויישום נתוני מחקרים אודות הגירה יהודית – באופן ייחודי .מטרות הקורס הן לבחון
את מניעי ההגירה של יהודים בתקופות שונות ודפוסי התיישבותם בתפוצות ובישראל בעת
החדשה.

ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
בקורס נבחן את מאפייני המהגרים היהודים ,ממדי ההגירה ,גורמי משיכה ודחיפה ,ודפוסי
התיישבותם של יהודים בארה"ב ,באירופה ובישראל לאור מחקרים רלוונטיים .במהלך הקורס
ננתח מחקרים אודות הגירת יהודים בתפוצות השונות ובישראל ונתייחס לבעיות מתודולוגיות
הקשורות במחקרים אלה .נבחן שאלות אמפיריות אפשריות לחקר הגירת יהודים ,בישראל
ובתפוצות באמצעות חקרי מקרה ספציפיים של הגירה והתיישבות של קבוצות אתניות-יהודיות
שונות .בסיום הקורס נדון בדפוסי הגירה והתיישבות של יהודים בזמננו תוך התייחסות
לתאוריות חדשות בחקר הגירה וכיווני מחקר לעתיד.
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(:
הקורס יועבר בצורה פרונטלית על ידי המרצה ,שימוש במצגות ,שילוב דיון במאמרים מבוססי
מחקרים בתחום הגירה והתיישבות של העם היהודי ,הצגת סרט בנושא הקורס ודיון ברפרטים
קצרים שיוצגו על ידי הסטודנטים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
הגירה חברתית ודמוגרפיה – הגדרה וסקירת תאוריות לחקר ההגירה ,מאפייני מהגרים ,גורמי
"משיכה ודחיפה" ,מתודות מחקריות בהגירה
* ההגירה הגדולה לארה"ב ממזרח-אירופה בתחילת המאה העשרים-מניעים ומאפיינים
* דפוסי התיישבות יהודית בצפון אמריקה
* הגירה יהודית מאירופה ל אמריקה הלטינית ולקנדה בשנות העשרים והשלושים
* הגירה פנים-אירופאית של יהודים בין מלחמות העולם – גורמי משיכה ודחיפה ,מאפיינים
ודפוסי התיישבות
* העליות לישראל בתקופת הישוב
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* העלייה ההמונית לישראל ,מאפיינים ,מניעי הגירה ודפוסי התיישבות
* הגירת יהודי אסיה וצפון אפריקה לאירופה ולצפון אמריקה בשנות ה 60
* העליות משנות ה  70-עד ימינו – מאפיינים ,מניעים
* ההגירה מישראל בעשורים האחרונים
* סיכום :ההגירה היהודית בעולם ומגמות דמוגרפיות של העם היהודי-כיווני מחקר לעתיד

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
חובות  /דרישות  /מטלות:
•
•
•
•
•

השתתפות בקורס באופן פעיל
קריאת החומר הביבליוגרפי הרלוונטי לכל שיעור.
כל משתתף/ת בקורס יבחר/תבחר נושא אחד מהקורס אותו יציג/תציג במהלך הקורס
) 15-20דקות(
הגשת עבודה מסכמת אודות הנושא הנבחר
ניתן גם להגיש סמינריון בקורס )בהיקף של  15-20ע'(

מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:
• הצגת הנושא הנבחר בשיעור.30% :
• עבודה מסכמת – )לדוקטורנטים בהיקף של עד  5ע' אשר תזכה בציון "עובר"(; עבודה
מסכמת בהיקף של  10-12ע' -למאסטרנטים )אשר תהווה  65%מהציון(.
• השתתפות פעילה בקורס5% :
מרכיבי הערכה בעבודת סמנריון
• הצגת הנושא הנבחר בשיעור20% :
• עבודת סמנריון – 75%
• השתתפות פעילה בקורס5% :
ד .ביבליוגרפיה) :חובה/רשות(
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