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דמוגרפיה ,זהות ותרבות
ד"ר ליל לב ארי וד"ר דוד מיטלברג
קורס שנתי
 2ש"ש
מטרות הקורס
קורס זה יעסוק בשני היבטי מרכזיי הקשורי בהגירות של הע היהודי ועמי אחרי בזמננו:
ההיבט הדמוגרפי וההיבט הסוציולוגי .בחלקו הראשו! של הקורס נדו! במושגי כמו דמוגרפיה הגירה
וגלובליזציה .נעסוק במקביל בדפוסי הגירה בעול המערבי ובמזרח התיכו! .נבח! את מניעי ההגירה
בת זמננו ומשמעות ההגירה למוביליות חברתית לגברי ולנשי .ננתח דפוסי קליטה של מהגרי
בהקשר להגירה לישראל ,בהשוואה בי! המגזר היהודי ללא יהודי .לבסו #נבח! את ההגירה מישראל
וההבניה החברתית החדשה של מושגי כמו עליה וירידה.
בחלק השני של הקורס נבח! ,באמצעות תיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה והפרספקטיבה הסוציולוגית
את היווצרות! של תפוצות בעיד! גלובלי ואת המאפייני התרבותיי והקהילתיי הנלווי לכ.$
נבחי! בשינויי הסוציולוגי שאפיינו את העול היהודי בתפוצות מאז מלחמת העול השנייה
ובהשוואה לעמי אחרי .נתמקד ביחסי הגומלי! בי! תפוצה למולדת ,לרבות אלה שבי! ארה"ב
לישראל.
לבסו ,#נסכ בכל אחד מחלקי הקורס את מקומה של ההגירה מישראל ואליה כחלק ממגמות
גלובליות תו $התמקדות על זהות והבנייתה ביחסי גומלי! בי! מהגרי וותיקי ,תפוצה ומולדת.

נושאי הקורס בסמסטר א'
* מהי דמוגרפיה?
* הגירה בת זמננו ,מאפייני ומניעי
* הגירה וטרנס'לאומיות בעיד! של גלובליזציה
* הגירה וקליטה בהיבטי כלכליי
* מגדר והגירה
* הגירת עבודה
* ישראל מדינת הגירה או עליה?
* ההגירה מישראל

נושאי הקורס בסמסטר ב'
* זהות אתנית מהי?
* תרבות ותרבות משנה ,רב תרבותיות מול ריבוי תרבויות
* הגירה וקליטה מהיבטי חברתיי ותרבותיי
* זיקה למולדת
* מנגנוני שמירת הזהות ביעד ההגירה

דרכי הוראה
הקורס יכלול הרצאות פרונטליות ,רפרטי קצרי של סטודנטי/יות וכ! דיוני בנושאי ההרצאות
ומאמרי שוני בנושא.

דרישות הקורס
 .1נוכחות של לפחות  80%מהשעורי
 .2השתתפות פעילה בדיוני בשעורי
 .3הכנת רפרט באור $של כ '  20ד' בכתה על נושא נבחר בתחו הנלמד בקורס
 .4הגשת עבודה המבוססת על נושא שיבחר על ידי הסטודנטי/יות בתחו הנלמד בקורס
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מבנה הציו בכל סימסטר
 ' 5%השתתפות
 ' 20%הצגת הרפרט בכיתה
 ' 75%עבודה מסכמת
מילות חיפוש :דמוגרפיה ,טרנסלאומיות ,זהות אתנית ,מולדת ,תפוצות ,הגירה ,קליטה ,גלובליזציה
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