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 מדיה בהגירה: מסע שאינו מסתיים

"פתואר ראשון, תש גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת,-אוניברסיטת בן  

 

  rovnerle@post.bgu.ac.il לב -: גלית רובנרשם המרצה

 

 : תיאור הקורס

הגירה למדינה חדשה הנה מסע שאינו מסתיים. זאת, בהינתן כי היא אינה מסתכמת בעקירה 

תרבותיות -מהסביבה הפיזית והחברתית המוכרת, אלא טומנת בחובה תמורות אישיות, משפחתיות וסוציו

עבור הפרט המהגר. במסגרת תהליך ההיקלטות בחברה החדשה ובמקביל למציאת דיור ומקור פרנסה, 

תרבותית הקודמת, ובמקומה ללמוד שפה חדשה,  -מהגרים להשיל מעליהם את זהותם הסוציו נדרשים

לאמץ את מנהגיה וערכיה של החברה הקולטת, לפתח מעגלים חברתיים חלופיים לאלה שעזבו מאחור 

ועוד. בנסיבות אלה, מגלמים המדיה המסורתיים והחדשים מספר תפקידים חשובים בעיצוב היחסים בין 

 הקולטת והמהגרים אליה, החברה 

בהינתן, כי הגירה הנה תופעה כלל עולמית ונוכח היות החברה הישראלית  ובחייהם של המהגרים עצמם.

חברת מהגרים, הקורס הנוכחי מזמן את האפשרות להיחשף ולבחון בצורה ביקורתית את מקום ותפקידי 

 ראל. המדיה במסעם המשותף של מהגרים וחברות רוב קולטות בעולם וביש

לפיכך, במסגרת הקורס ייבחנו ויידונו ארבעה נושאים מרכזיים באשר למקום המדיה בחיי 

בדמות תפקידה של התקשורת בעיצוב השיח החברתי סביב  -מהגרים, בהם: א. "מדיה על מהגרים"

הקמתם  -תופעת ההגירה והבניית דימוי המהגרים בעולם ובישראל, ב. "מדיה עבור ומדיה של מהגרים"

פעלתם של אמצעי תקשורת ייעודיים בשפת ארץ המוצא ומקומם בתהליך ההסתגלות למדינה הקולטת וה

כמו גם בתהליך הבניית הזהות הקבוצתית, ג. שימושיהם של מהגרים במדיה מסורתיים ומדיה חדשים, ד. 

ליטה רתימתם של מהגרים ערוצי תקשורת שונים )מסורתיים ומקוונים( לטובת הפצתו של שיח הגירה וק

 אלטרנטיביים לשיח ההגמוני, וכמצע לאקטיביזם חברתי ופוליטי. 

 

 חובה חובות הקורס:

 מרכיבי הציון הסופי:

 5% –השתתפות פעילה בשיעורים 

 15%הצגת מאמר בכיתה )אפשר בזוגות( 

  80%עבודת קורס 

 

 : מבנה הקורס ומפגשים

 )כלל חומרי הקריאה מופיעים באתר המודל המלווה את הקורס(
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