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 מדיה ומבקשי מקלט בקונטקסט הישראלי ומעבר לו

 ת, תואר שני, תשע"טורגוריון, המחלקה לתקש-אוניברסיטת בן

 

 הקורס תיאור

חווית החיים של מבקשות ומבקשי מקלט בני זמננו היא חוויה מתווכת ומתוקשרת. מבקשי מקלט משתמשים במדיה 

במדינות המוצא שלהם, בעודם בתנועה ובמדינות היעד בהן הם נמצאים. באותו הזמן, מוסדות מדיה מקומיים )במדינות 

משפיעים על האופן שבו הם מתקבלים במדינות המקלט היעד( ממסגרים את סוגיית מבקשי המקלט ודנים בנוכחותם, ובכך 

שלהם. תוך כדי דיון בחוויית הפליטות המודרנית ובאמצעי תיווכה, הקורס יעסוק גם בצרכי המידע והתקשורת של מבקשי 

מקלט בישראל ובעולם. הסטודנטים בקורס יקיימו ראיונות נרטיביים עם מבקשי מקלט שלאחריהם יתבקשו הסטודנטים 

 מדיניות תקשורת חלופית שעשויה לענות על צרכי התקשורת של מבקשי המקלט בישראל.  להציע

 יעדי הקורס:

 היכרות עם ספרות מחקרית בנושא הקורס .1

 יצירת היכרות לא מתווכת בין תלמידים ומבקשי מקלט .2

 סיוע במימוש זכויות תקשורת של מבקשי מקלט בישראל .3

 אופן ההוראה:

הרצאות, הרצאות אורח, צפייה משותפת בסרטים ועידוד השתתפות בכיתה, ראיונות בכיתה עם  –שיטות הוראה מגוונות 

 מבקשי מקלט. פעילות כיתתית בעקבות חומרי הקריאה, שיתוף ועידוד קריאת חומרי הלימוד. 

  הרכב הציון:

 10% – השתתפות אקטיבית בדיונים הכיתתיים

 25% – לדילמות אתיות במחקרהגשת דו״ח בנוגע 

  65% חיבור דו״ח בנוגע לצרכי המידע והתקשורת של מבקשי מקלט בישראל )בהתבסס על הראיונות בכיתה(.

 

  : תוכן ומבנה הקורס

 חומרי לימוד וקריאה נושא  
1.  היכרות,  

 הכרת הסילבוס, 

 ציפיות תיאום

, אין עמודים. 4(. אתה חייב להמשיך לבד. פליטות, 2017איסמעיל, צ. )

http://journal.bezalel.ac.il/he/article/3764 

The 1951 Refugee Convention: https://www.unhcr.org/3b66c2aa10 
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