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שעות קבלה :בתיאום מראש במכון להגירה ושילוב חברתי.
.2מועד ומיקום ההרצאות
יום ד'  8:00-10:30 ,ספריה .5
.3דרישות קדם
מבוא ללימודי הגירה כלליים
מבוא ללימודי הגירה בהקשר הישראלי
.4תיאור הקורס בעברית
הקורס בוחן היבטים חברתיים בתופעת ההגירה באמצעות אינדיקאטורים חברתיים שונים
הנוגעים להשתלבות מהגרים וצאצאיהם :תחושות איכות חיים ,שביעות רצון ,בריאות ,תחושות
זהות ורכישת שפה .בנוסף נבחנות סוגיות הנוגעות להשתלבות המהגר ברמת המשפחה תוך בחינת
אינדיקאטורים בולטים הקשורים למבנה המשפחה ולשינויים שהתחוללו בעקבות ההגירה ,כגון:
יציבות המשפחה ,מעמד חברתי ,דפוסי ילודה ופערים בין-דוריים .ברמת החברה הקולטת נבחנות
ההשלכות של ההגירה על מאפיינים מאקרו חברתיים ,כגון :השכלה ומוסדות חינוך ,דיור ומיקום
גיאוגרפי ,עמדות הציבור כלפי המהגרים וייצוג בתקשורת .היבטים אלו יבחנו הן בחברה
הישראלית ובחברות הגירה נוספות דרך הדגמת השתלבותן החברתית של קבוצות מהגרים שונות.
הקורס מבוסס על הרצאות ,דיונים ,סרטים ומצגות סטודנטים.

.5מטלות הקורס:
אופן מילוי הדרישות
דרישות הקורס
קריאה שוטפת של חומר הקריאה הרלוונטי ,לפני כל שיעור השתתפות פעילה
תרגיל -מצגת :ראיון עם מהגר וניתוח הראיון תוך הצגה בכתה
התייחסות לאחד המימדים ברמת הפרט שנסקרו בקורס
הגשה עד ה 1 -דצמבר 11
)התבססות על שני מאמרים לפחות(
מבחן
* על מנת לסיים את הקורס בהצלחה -יש לקבל לפחות ציון  60גם במצגת וגם במבחן.

שקלול הציון
20%

80%

.6ביבליוגרפיה:
קריאת החובה מסומנת ב * ומספרה מודגש )לא מסומן – רשות ,מומלץ(
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הדרישות

נושא ההרצאה

קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס

רווחה סוביקטיבית והגירה
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קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס

רווחה סוביקטיבית והגירה
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קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס

בריאות והגירה
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קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס

בריאות והגירה
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קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס

שפה ותרבות בקרב מהגרים
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קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס

זהות והגירה
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קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס

משפחה והגירה
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עמדות כלפי מהגרים

קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס

9

עמדות כלפי מהגרים

קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס
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תקשורת והגירה

קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס
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השפעות ברמת המאקרו

קריאת מקורות רלוונטיים מהסילבוס
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הצגת עבודות סטודנטים

הגשת עבודה

13

הצגת עבודות סטודנטים

14

הצגת עבודות סטודנטים

* המרכז האקדמי רופין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במבנה הלימודים ,בסדר הקורסים
ובהיקף השעות.
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