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ה בינלאומית תוך התמקדות בהגירה לאמריקה ואוסטרליה הגירב עוסקהקורס תיאור הקורס: . 1

הגירת העבודה לאירופה לאחר מלחמת  ;20-ותחילת המאה ה 19-במחצית השנייה של המאה ה

)מדוע  הקורס סוקר הסברים תיאורטיים עיקריים להגירה והגירה למדינת ישראל. ;העולם השנייה

ובאיזה תנאים אנשים מהגרים( ותיאוריות העוסקות בשאלות השתלבות המהגרים במדינות היעד. 

ה בינלאומית ומדיניות במהלך הקורס נבחן סוגיות הבאות: הקונטקסט הפוליטי של הגיר

ידי המהגרים למשפחות שנשארו -הגירת העבודה ותפקיד הכסף שנשלח על ;השתלבות המהגרים

 .  ופליטות ;השתלבות המהגרים וילדיהם במדינות היעד ;בארצות המוצא

 

 דרישות הקורס:. 2

  נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים א.

 פורסםישיעור  דע על פרטי קריאה לקראת כללקרוא חומר קריאה לקראת כל שיעור )מי ב. יש

 באתר הקורס או בסוף השיעור הקודם(. חלק מהשיעור יוקדש לדיון כיתתי.  

 יפורסמו . הגשת שני בחנים על חומר הקריאה. הבחנים יתקיימו בזמן השיעורים )תאריכיםג

 .   כביתמאמרים שמסומנים ברשימת הקריאה בכו הבחנים יכללו(. השלישי ללימודים בשבוע

 )דיונים בנושאים( בשלישיות או רביעיותבכיתה )נושא אקטואלי שקשור לנושא הקורס  תהצג. ד

 דנטים שבוחרים להציג נושא בשיעוראקטואלים יתחילו מהשבוע החמישי של הקורס. סטו

 צריכים להודיע למרצה לפחות יומים לפני השיעור.   מסויים

 לפחות בקורס.  60ית וציון משוקלל לפחות( בבחינה הסופ 60ציון עובר ). ה

 

 הרכב הציון:. 3

 בוחן ראשון - 10% 

 בוחן שני - 10% 

 ציון עבור הצגת נושא אקטואלי בכיתה - 10% 

 בחינה  - 70% 

  מבוססת על קריאת החומרבכיתה שנקודות בונוס עבור השתתפות פעילה  3
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