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עברית

נושאי הקורס
ההגירה הגלובלית משנה את העולם המערבי .היא מובילה לעליית הלאומנות ,להפרת זכויות אדם ולאי-
סדר עולמי .משבר הפליטים יוצר דילמות מוסריות ומוביל לאיום על לכידות האיחוד האירופי .כל אלו
מעלים שאלות חדשות על סדר היום הציבורי :מתי מותר למדינה להגביל הגירה בכדי לשמור על
תרבותה והרכבה הדמוגרפי? האם גם לקבוצות רוב ,בדומה לקבוצות מיעוט ,מגיעות זכויות? כיצד ניתן
להגן על זכויות פליטים מבלי להפר את הסדר העולמי? הסמינר יעסוק בהגירה הגלובלית ובפניקה
המוסרית שהיא מעוררת ,בטכניקות של מדינות להגבלת הגירה לשטחן ,במשמעות של אזרחות
ובאמות המידה לקליטת מהגרים .נדון גם בקיומה של זכות להגר ,שלילת אזרחות ,אזרחות כפולה,
נאמנות ובחינות אזרחות ,זכויות עובדים זרים ,משמעויות כלכליות של הגירה ,והשפעות טכנולוגיות על
הגירה גלובלית .נבחן את אתגריה הייחודים של מדינת ישראל ,מה היא יכולה ללמוד מהעולם המערבי
והאם נדרש בה חוק הגירה מודרני.

מטרות הקורס
לקורס אתר אינטרנט .עדכון שוטף בהודעות באתר הינו חלק מחובות הקורס.
מטלת הסיום הינה עבודה באחד בנושאי הקורס .העבודה תיכתב ותוגש בזוגות .על העבודה לכלול
שאלת מחקר ,סקירת ספרות ,וניתוח הכולל עמדה מבוססת .נושא העבודה ,לרבות תקציר )עמוד
אחד( ,יאושר עם המרצה )על פי ההנחיות שיפורסמו( עד ליום ה .30.7.2021-בחירת הנושא תעשה
בשיטת "כל הקודם זוכה" .לא ניתן לבחור נושא שאדם אחר כותב עליו ,אלא אם מדובר בהיבט שונה
באופן מהותי .העבודה תכלול עד  10עמודים סטנדרטיים הכוללים פרקי עבודה ,הערות שוליים
)לפי כללי ציטוט אחיד( ומסקנות .עמוד שער ורשימה ביבליוגרפית לא יכללו במניין העמודים .העבודות
תוגשנה עד ליום ה.1.9.2021-

מבנה ציון הקורס
מרכיבי הציון:
עבודה—;90%
השתתפות תורמת—.10%

שעות קבלת מרצה
קשר עם המרצה )לרבות תיאום פגישה( ייעשה באמצעות דוא״ל.
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