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 חקר סיפורי חיים של מהגרים ומבקשי מקלט

 האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, תואר שני,

 תשע"ט

 המרצים: ד"ר יוחאי נדן, גב' ליאור בירגר

  תיאור הקורס:

 קורס זה עוסק בנרטיבים של מהגרים ומבקשי מקלט. סיפור החיים שלנו מתעצב על רקע

 ההתנסויות, החוויות והזיכרונות שאנו צוברים במהלך חיינו. סיפור החיים משקף את זהותנו

 האישית, המשפחתית והקולקטיבית, אך בה בעת גם ַמבנה את זהותנו. קורס זה עוסק בחקר

 סיפורי חיים של מהגרים ומבקשי מקלט, וביישומים של רעיונות תיאורטיים אלה לפרקטיקה

 הטיפולית-נרטיבית בעבודה סוציאלית. הקורס מבקש לחשוף את הסטודנטים לגוף הידע

 אודות הגירה, באמצעות איסוף וניתוח של סיפורי חיים של מהגרים ומבקשי מקלט. הנושאים

 שבהם יעסוק הקורס הם:  (1) הגירה בינלאומית והמקרה הישראלי; (2) תפיסת העולם

 הנרטיבית; (3) נרטיבים של מהגרים ומבקשי מקלט: בין הפסיכולוגי והסוציאלי; (4) הכשרה

 לביצוע ראיונות, והתייחסות לאספקטים אתיים; (5) הכשרה לניתוח ראיונות עם מהגרים

 ומבקשי מקלט; (6) יישומים טיפוליים: התערבות פסיכו-סוציאלית מודעת-הקשר עם מהגרים

 ומבקשי מקלט.

 תפוקות הוראה:

 הבנת ההקשר של הגירה בינלאומית ושל תופעת ההגירה בישראל.1.

 הכרות עם מושגי מפתח: הגירה מרצון, הגירה בכפייה, עקירה, מסע, יישוב מחדש,2.

 אינטגרציה, אקולטורציה.

 קיום ראיון חיים נרטיבי עם מהגר או מבקש מקלט וניתוח נרטיבי שלו תוך ראיית הקשרים3.

 שונים.

 יישום גישות שונות לניתוח נרטיבי.4.

 פיתוח כשירות תרבותית וגישה מודעת הקשר לפרקטיקה עם מהגרים ומבקשי מקלט.5.

 אופן ההוראה:

 הרצאות1.

 דיונים ורפלקציה בכיתה2.

 תרגילים בקבוצות קטנות (תרגול ריאיון, התנסות בניתוח נתונים)3.

 ראיונות עם מהגרים ומבקשי מקלט4.

 הצגת הריאיון בכיתה5.
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 הרצאת אורח6.

 כתיבת מטלה אינטגרטיבית7.

  מטלות הקורס והרכב הציון:

 נוכחות, קריאה של חומרי הקורס (0%)1.

 השתתפות בדיונים בכיתה (0%)2.

 עריכת ריאיון עם מהגר או מבקש מקלט, תמלול הריאיון והצגתו בכיתה (0%)3.

 מטלה מסכמת (100%)4.

  תוכנית הקורס

  קריאה  נושא
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  הגירה בינלאומית

 

 

 

 

 

 
 

 עלייה\הגירה
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