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מטרת הקורס
להרחיב את הידע על תיאוריות ופרקטיות של הגירה ביו-לאומית
ומקום של חברה ישראלית בתהליך זה

תיאור הקורס
ישראל הוגדרה כחברת הגירה מראשית קיומה 95% :של האוכלוסיה הם מהגרים בדור ראשון ,שיני או שלישי.בשנים
האחרונות עומדת סוגיית ההגירה במרכז השיח הפוליטי ברחבי העולם .הקורס מציע הסתכלות רב גונית על תופעת ההגירה
בזירה הבין-לאומית ובהקשר של חברה ישראלית עכשוית .מטרת הקורס היא לבחון את סיבות העיקריות של הגירה בכלל
ועליה לישראל בפרט ,ואת סוגיות המרכזיות בשילוב המהגרים במישור הכלכלי והתרבותי .כמו כן ,נדון על התעצבות זהותו
של המהגר מבחינה פסיכולוגית וסוציולוגית והנתיבים העיקריים בתהליכי השתלבות :הטמעה ,מרגינליזציה והבדלות,
ותהליכי ההפנמה של התרבות הקולטת .בנוסף נחשוף את השיח ההגמוני והפרקטיקות שדרכם משליטה הקבוצה
הדומיננטית את קטגוריות ההכרה שלה על המהגרים ובני המהגרים ומקבעת את זהותם כנחותה.
לאורך הקורס ,נשאן על הניסיון והאתגרים שחוו העולים של שנות ה 1990-מחבר העמים ומאתיופיה.
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