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  :תיאור הקורס

תופעת ההגירה הופכת להיות חובקת עולם. מדינת ישראל היא אחת המדינות שההיסטוריה שלה מבוססת 

על קליטת עליות ורב גוניות תרבותית. הקורס עוסק בתהליכים פסיכולוגיים וחברתיים שמשפחה עוברת 

במשפחה, על היחסים בין בני המשפחה, על ההורות  בתהליך ההגירה לאורך הזמן , השפעתם על הפרט

ועל היחסים בין המשפחה והחברה. התלמידים יחקרו  את תפיסתם  של מהגרים בפרספקטיבה של 

כשירות תרבותית , את יחסי הכוח בין עובדים סוציאליים למשפחות מהגרים, את התהליכים של העברה 

 הגרים וייחשפו לחוויה הנרטיבית שבמפגש.הנגדית התרבותית. סטודנטים יראיינו עולים ומ

 : מטרת הקורס

לפתח ידע, מיומנויות, גישה תיאורטית ומודעות לפרקטיקה רפלקסיבית ורגישה לעבודה סוציאלית עם 

 מהגרים ומשפחותיהם ולהכניס אותם לכלים ותוכניות התערבות חדשות

    יעדי הקורס:

 רטי של תהליכים שמתרחשים במשפחות במעבר הקניית ידע: סטודנטים יעסקו בלימוד בסיס תאו

 בין תרבותי ושינוים בהורות ; 

  פיתוח מיומנויות: של כשירות תרבותית , זיהוי והבנה של תהליכים העברה והעברה נגדית

 תרבותית

 פיתוח חשיבה רפלקטיבית בעבודה עם עולים ומהגרים 

  ומהגרים.פיתוח יכולת בניית התערבויות בעבודה עם משפחות עולים 

הלמידה מתבססת על דיונים בכיתה תוך התייחסות לחומר תאורטי והתנסויות אישיות.  :אופן  ההוראה

, DEMOלרבות סרטונים על חיי מהגרים שהופקו במסגרת הפרויקט  יעשה שימוש בסרטים לימודיים

 תרגילים אישיים, ראיונות נרטיביים.

 : הערכת הסטודנטים

  20%נוכחות והשתתפות פעילה  

 מטלות הקורס : 

  40%ראיון והצגה בכיתה  

  40%כתיבת עבודה 

 :מטלות הקורס

 והצגה בכיתה . ראיון עם מהגר :חלק ראשון

 ראיונות המספר  עם מהגר.ראיון בצילום וידיאו תראיין ותצלם  ( 4-5) של סטודנטים  קבוצה

 13.11.18עד יש להשלים את הראיונות משתתפים בקבוצה. הכמספר 

  .יש כל קבוצה תבחר סוגיה שעלתה במהלך או מתוך הראיונות , או נושא משותף לראיונות

 20.11.18להגיש את הנושא עד 
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  קטע/ קטעים מראיונות, או תעשה הצגה יצירתית של הסוגיה שנבחרה  בכיתה כל קבוצה תציג

 דקות סביב סוגיה המוצגת. 15-ותנהל דיון של כ

 ון, שיר, מצגת תמונות, סיפור, ציור. הצגה יצירתית יכולה להיות סרט 

 יש להקפיד על כללי האתיקה בזמן הראיונות ובהצגות בכיתה 

 החלק הרפלקטיבי יעשה באופן אישי,  (3-2)כתיבת עבודה בקבוצות  חלק שני:

 .נושא/סוגיה שתבחר מתוך ראיונות או מחומר הנלמד בקורס 

 של  70%באנגלית.  40%מקורות ,  10-דיון תאורתי סביב הנושא/ סוגיה . נא להתבסס על כ

 . ניתן להשתמש בפריטים מרשימת הקריאה המומלצת לקורס. 2005פריטים משנת 

 השלכות לפרקטיקה עם מהגרים ומשפחותיהם  

 להרצאות, י \סיכום אישי רפלקסיבי )מה זה עשה לי, לאן זה לקח אותי? מה למדתי? תתייחס

 עמודים( 2)עד דיונים, קריאת מאמרים, ראיון, כתיבת העבודה(  

  לפי כללי ביבליוגרפיהAPA   

  12פונט  1.5עמודים ברווח  10היקף העבודה עד 

 במייל. 31.1.19להגיש את העבודה עד  יש 

 

 מבנה הקורסותוכן 

שבוע 

 מס',

 

 קריאה מומלצת     נושא 
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 ונוער
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