קול קורא לגיליון מיוחד בנושא:

השפעות מגפת הקורונה על הגירה ומהגרים בישראל
"הגירה" ,כתב עת אקדמי רב-תחומי מקוון ,העוסק בתופעת ההגירה על היבטיה השונים,
מזמין חוקרים/ות לשלוח מאמרים בעברית ובאנגלית ,עבור גיליון מיוחד בנושא השפעות
מגפת הקורונה על הגירה ומהגרים בישראל.
עורכות אורחות של הגיליון הן פרופ' קארין אמית (המרכז האקדמי רופין) ופרופ'
רבקה רייכמן (החוג לסוציולוגיה אוניברסיטת חיפה) ,חברות מערכת של כתב העת
"הגירה".
כתב העת "הגירה" יוצא לאור בקביעות פעם או פעמיים כל שנה ,החל מהגיליון
הראשון ב ,2012-בעריכה הכללית של פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' רחל שרעבי מהמכללה האקדמית אשקלון.
מגפת הקורונה הוגדרה על-ידי ארגון הבריאות העולמי כפנדמיה במארס  .2020בתגובה
להתפשטות המגפה הוטלו בישראל מגבלות על טיסות ועל יציאה למרחבים ציבוריים
והציבור נדרש לריחוק חברתי ולבידוד במידת הצורך .מעבר להיבטים הבריאותיים
ולנגישות הדיפרנציאלית של קבוצות שונות לשירותי בריאות ,מגפת הקורונה גרמה
למיתון כלכלי דרמטי המשפיע על אוכלוסיית ישראל באופן כללי ,ועל קבוצות של עולים
ומהגרים מסוימות באופן ספציפי.
העולים בתקופת משבר הקורונה התמודדו עם מספר קשיים בולטים .חלק מהעולים
התקשו למלא את הנחיות הריחוק החברתי בשל תנאי צפיפות במגורים .בקרב עולים
שאינם שולטים היטב בשפה העברית ,התעוררה בעיה של הנגשה של האינפורמציה
הרלבנטית בשפת המוצא .זאת ועוד ,עולים רבים ,החשופים לאמצעי התקשורת בארצות
מוצאם ,ניזונו ממידע לא רלוונטי שהוביל לבלבול ולפחד .עבור חלק מהעולים מארצות
המערב ,המקיימים קשרים כלכליים טרנס-לאומיים עם ארצות מוצאם ,המגבלות על
טיסות הובילו לפגיעה כלכלית נוספת.
מצבם של מהגרי העבודה ומבקשי המקלט בתקופת הקורונה מאתגר אף יותר .מהגרים
אלה נמצאים בסיכון בריאותי גבוה במיוחד עקב חוסר אמון ברשויות הממשלתיות; בעיות
הקשורות לנגישות למידע; צפיפות יתר במגורים שאינה מאפשרת שמירת הנחיות
הנוגעות לריחוק חברתי ,וכאמור זכויות מינימליות לשירותי בריאות .בהיעדר תשובה
ממשלתית בטיפול בצרכים הקשורים למהגרי עבודה ומבקשי מקלט למשבר הקורונה,

רשויות מקומיות וארגונים בחברה האזרחית התארגנו כדי למלא את הפער .בנוסף,
מהגרים אלו נוטים להיות פגיעים במיוחד ,יותר מאשר עובדים ילידי הארץ ,לאובדן
תעסוקה ושכר במהלך משברים כלכליים .למבקשי מקלט ייצוג יתר בסקטורים שנפגעו
באופן מובהק ממשבר הקורונה על-ידי פיטורים המוניים כמו מסעדות ומלונות ,שירותי
ניקיון במשרדים ובתים .הקשיים שעימם מתמודדים מהגרים לא אזרחים (מהגרי עבודה
ומבקשי מקלט) מתעצמים עקב הגישה המוגבלת למערכות רשת ביטחון הממשלתיים
(ביטוח בריאות ממשלתי ,הטבות סוציאליות כגון דמי אבטלה) אשר מהגרים לא אזרחים
אינם זכאים.
גיליון מיוחד זה מעוניין בפרסום מאמרים הנוגעים לכל ההיבטים של השפעות משבר
הקורונה על הגירה וקבוצות מהגרים שונות בישראל.


מדיניות ממשלתית



מדיניות עירונית



תפקידם של ארגונים בחברה האזרחית



תפקידן של קהילות מהגרים בהתמודדות המהגרים עם משבר הקורונה



עמדות הציבור כלפי מבקשי מקלט ,פליטים ומהגרי עבודה



דרכי התמודדות של עולים ומהגרים

בימי משבר הקורונה בתחומים שונים:

בריאות ,חינוך ,שוק העבודה וכד'.


כל נושא אחר אשר יתרום להבנת התופעה ,הן ברמת המיקרו והן ברמת המקרו.

"הגירה" הוא כתב עת אקדמי שפיט ,היוצא לאור בחסות קהילת הגירה ודמוגרפיה של
האגודה הסוציולוגית הישראלית והמכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין.
כתב עת זה מהווה במה פרסומית למחקרי הגירה בתחומי סוציולוגיה ,מדעי המדינה,
דמוגרפיה ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,קרימינולוגיה ,תקשורת ,היסטוריה ,כלכלה,
ספרות ,תכנון ערים ועוד .מחקרים אלה עוסקים בהיבטים שונים הקשורים בהיותה של
מדינת ישראל חברת מהגרים ,במסגרת תהליכים מקבילים בעלי השפעה רבה בהקשר
הגלובלי .כתב העת "הגירה" פתוח לגישות וזוויות ניתוח שונות.
הנחיות למחברים
•

היקף המאמר עד  8,000מילים.

•

המאמר לא נמסר לפרסום בכתב עת אחר.

•

המאמר ייכתב בתוכנת  ,wordבגופן  Tahomaגודל  ,10ברווח של שורה וחצי,
מיושר לשני הצדדים.

•

פסקה חדשה תצוין בהזחה ולא ברווח כפול.

•

ציטוטים יצוינו בהזחה מצד ימין.

•

ניתן לשלב במאמר חומרים מקוריים ממגוון תחומי היצירה ,כגון תמונות
וסרטונים.

•

יש לצרף תקצירים בעברית ובאנגלית בני  200מילים כל אחד .התקצירים יכללו
את שם המאמר.

•

לאחר התקציר בעברית יופיעו  6-5מילות מפתח.

•

יש להוסיף למאמר דף נפרד ולציין בו ,בעברית ובאנגלית ,את שמות המחברים,
תוארם האקדמי ושיוכם המוסדי.

•

הפניות יופיעו בטקסט בסוגריים .המילה "שם" לא תופיע בטקסט ויש לציין
מחדש את המקור.

•

 - End notesיופיעו בסוף המאמר (לפני הרשימה הביבליוגרפית).

•

הרשימה הביבליוגרפית תותקן לפי המתכונת המקובלת כיום בכתב העת של
האגודה הסוציולוגית "סוציולוגיה ישראלית" .יש להקפיד על התאמה מלאה בין
האזכורים בטקסט לבין הופעתם ברשימת המקורות.

•

בהליך השיפוט המערכת מסתייעת בחוות דעת של קוראים מעריכים ומקפידה
על שיפוט אובייקטיבי-אנונימי.

•

המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת ובהתאם להנחיות
העורכים שיצורפו אליהן .המאמרים יעברו עריכה לשונית והמחברים יידרשו
לתיקונים נוספים ולאישורו הסופי של המאמר לפני פרסומו.

•

מאמר שהתקבל לפרסום יועלה לאתר כתב העת ,עוד בטרם הופיע הגיליון
המלא.
חוקרים מוזמנים לשלוח מאמרים עד תאריך 31.12.2020
לכתובת הדואר האלקטרוני
raijman@soc.haifa.ac.il

