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 תיאור הקורס

 סיפורי חיים הם אחת הדרכים שבעזרתן אנשים מבנים את חייהם ומעניקים להם משמעות. ניתוח חיי היום-יום

 במציאות של הגירה מאפשר היכרות מעמיקה עם משמעויות ויצירה של הבנה לאורח החיים החדש של מהגרים.

 הקורס יעסוק בניתוח סיפורי חיים ובחיי היום-יום של חסרי מעמד, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בישראל. יידונו

 סוגיות של פליטות מזווית בין-לאומית וישראלית, במשמעות של סיפורי חיים ובשילוב ביניהם. הסטודנטים יתנסו

 בראיונות, בניתוחם ובהצגתם בדרכים מגוונות, כגון סרטונים ותמונות.  תהיה לסטודנטים לפעול דרך ארגונים

  שונים.

 מטרות הקורס

 להציג לסטודנטים את תמונת המצב הנוכחית של פליטים ומבקשי מקלט בעולם ובישראל.

 לחשוף את הסטודנטים למשמעות סיפורי חיים, לתפיסת העולם הנרטיבית ולמושגים העיקריים שבה.

 לאפשר לסטודנטים לתעד ולאסוף סיפורי חיים של חסרי מעמד, מהגרי עבודה, פליטים ומבקשי מקלט.

 לפתח אצל הסטודנטים מיומנויות עבודה במתודולוגיות שונות לראיונות ולניתוח חיי היום-יום.

 תפוקות למידה

 הסטודנטים יכירו את המצב הנוכחי של חסרי מעמד, מהגרי עבודה, פליטים ומבקשי מקלט.●

 הסטודנטים ייחשפו לסיפורי חיים שונים של חסרי מעמד, מהגרי עבודה, פליטים ומבקשי מקלט.●

 הסטודנטים ילמדו מתודולוגיה של ראיונות (יכולת תרבותית וכדומה).●

 הסטודנטים יתעדו ויאספו סיפורי חיים של חסרי מעמד, מהגרי עבודה, פליטים ומבקשי מקלט.●

 הסטודנטים יציגו סיפורי חיים במגוון דרכים (תמונות, סרטים, טקסטים וכדומה).●

   אופן ההוראה:

 הרצאות, דיונים, הרצאות אורח, מצגות, סרטונים, סיור לימודי, תרגיל אמצע ועבודה סופית.

 מטלות והרכב הציון

  כתיבת מדריך ריאיון מותאם תרבותית או מדריך לתצפית על חיי יומיום (10%)1.

  ביצוע ריאיון עם חסרי מעמד, מהגרי עבודה, פליטים ומבקשי מקלט, והגשת תמלול (10%)2.

 כתיבה רפלקסיבית על הסיור (10%)3.

 עבודה סופית (70%) מהציון הסופי:4.

 הצגה בכיתה של תוצר יישומי – מצגת, סרטון, תיעוד וכדומה (40%)●

 עבודת סיכום על התהליך והתוצר (30%)●

 תוכן הקורס ומבנה הקורס
1

שבו
 ע

 רשימת  קריאה נושא ההרצאה
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 היכרות – תמונת מצב של
 מבקשי מקלט ופליטים

 בעולם ובישראל –

IMO, 2018)) World Migration Report. 
http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet 
 

  התכנית נתונה לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה במהלך הסמסטר1
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 עבודה על תוצרים סדנה בכיתה
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  סיור לימודי

 

3 
 


