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 ראיונות עם עולים, מהגרים ועקורים

 פרופ' יוליה מירסקי

 אוסף של ראיונות מוסרטים עם מהגרים עומד כאן לרשות סטודנטים, מורים וחוקרים. 

Playlist of interviews with migrants 

האוסף כולל ראיונות על אנשים שהתנסו בעלייה, הגירה, או עקירה ועם מבקשי מקלט בישראל. משותפת 

יה של עקירה מביתם ושל הצורך להסתגל לסביבה חדשה. ויינים, כמו לישראלים רבים, החואלכל המרו

דדית, סובלנות ולכידות של חוויות אלה והוראה עליהן, עשויים לעודד הבנה ה ןאנו מאמנים שחקירת

 בחברה הישראלית. 

. כלולים והאוסף מתעדכן כל הזמן DEMOהראיונות נערכו על ידי סטודנטים בקורסים של פרויקט 

באוסף הם רק ראיונות של מי שנתנו את הסכמתם בכתב לכך שראיונותיהם יועלו באתר אינטרנט. לכל 

 חיפוש נוח באינדקס.  יםראיון מוצמד סיכום קצר עם מילות מפתח שמאפשר

Index of interviews in Ben-Gurion Archive Hebrew  

 בהסתמך על ניסיוננו, את השימושים המומלצים לראיונות:

 .הצגה של ראיון בכיתה על מנת לעורר דיון על חווית ההגירה 

 רים ממספר ראיונות בכיתה על מנת לעורר דיון על נושאים ספציפיים הצגה של קטעים נבח

)למשל, חווית ההגירה בגיל ההתבגרות, חוויות של משפחות מהגרות, חוויה של הגירה מרצון 

לעומת הגירה כפויה, חוויות של מבקשי מקלט ועוד(. האינדקס, סיכומים ומילות המפתח 

 לכל נושא.  מאפשרים בחירה של הראיונות הרלוונטיים 

  על מנת לעודד את המוטיבציה של סטודנטים לקיים ראיונות דומים עם בכיתה הצגה של ראיונות

 מהגרים במסגרת מטלות של קורס או של פרויקט מחקרי.

 מסגרות אקדמיות ומקצועיות על מנת להדגים את החוויה האישית בהצגה של ראיונות בכנסים ו

 .ועקורים מהגריםעולים, של 

  של ראיונות בנושא ספציפי לצורך פרויקט מחקרי, עבודות סמינריוניות ופרסומים. ניתוח 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL3HB_S4-B_prcvrGbrVok3tPU7N2OmJbE
http://bg-idea.bgu.ac.il/ideaweb/query.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page=criteria&rsvr=7&param=%3Cuppernav%3Eglobal%3C/%3E%3Cnob%3E0%3C/%3E%3Ccnob%3E0%3C/%3E%3Cdlang%3EHEB%3C/%3E%3Cnum_page%3Emainq%3C/%3E%3Cquery_operation%3Eload%3C/%3E%3Cquery_id%3E83%3C/%3E&param2=&site=ideaalm

