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 מדיניות הגירה וטרור 

Immigration Policies and Terrorism 

 12:00-14:00, בין השעות: , יום ג'2021סמסטר ב' 

 סניידר  –ד"ר קרן לוי גנני 

 

 תיאור הקורס:

הגירה משנות את מדיניותן בעקבות גלי טרור   מה הקשר בין מדיניות הגירה ובין טרור? האם מדינות קולטות  

או שמא הקונפליקט האלים הינו רק תירוץ לסגירת שערי המדינה בפני פליטים ומבקשי מקלט? בעידן בו אנו  

חיים יש מקום לחקור לעומק את שתי התופעות העולמיות הללו, תופעת ההגירה ובעיקר משבר הפליטים  

 ולהבין את נקודות החיכוך בינהן. ומבקשי המקלט ותופעת הטרור העולמי 

הבדלים בין קווי מדיניות ההגירה  במהלך הקורס נלמד על תופעת ההגירה על תתי קבוצותיה, נתמקד ב 

בגורמים המשפיעים על עמדות שליליות כלפי מהגרים  , ובמדינות שונות בעולם ובחוק הבינלאומי והאירופאי

דגש ינתן גם להשפעות של סכסוכים  סוציולוגיים ופסיכולוגיים ונחשף להסברים פוליטים, .  ברחבי העולם

 פוליטים, טרור וצורות נוספות של אלימות פוליטית על ערעור היחסים בין הזרים והילידים.  

 

 לימודים תחת נגיף הקורונה 

הקורס, ליהנות ממנו ולהצליח    ייבאופן מיטבי את תכנ על מנת לאפשר לכם ללמוד  .  ת מקווניתנהל בצורה  הקורס  

 הבאות:  הנחיות בו חשוב להקפיד על ה

 אפשרות כניסה והיכרות עם כלי המודל. אנא ודאו  למידה במודל. -את הקורס ילווה אתר מלווה .1

 יעמדו השיעורים המוקלטים לצורך למידה עצמית וחזרה על החומר. לרשותכם  .2

כן  ה .3 ועל  במשימות  והצלחה  הקורס  תכני  הבנת  לשם  חיונית  חובה. נוכחות  היא  בקורס  הנוכחות 

 ומעלה מהשיעורים תגרום לביטול הקורס.  20%היעדרות של 

טכנולוגיים, יש לפנות    במקרים מיוחדים של מגבלות או קשייםחובה לפתוח מצלמה במהלך השיעורים.   .4

 למרצה ולהגיע מראש להבנות בנושא. 

הגשת עבודות ותרגילים אך ורק דרך תיבות הגשה במודל. באופן כזה יהיה לכם אישור ודאי באשר   .5

 למועד ההגשה. 

 levygana@bgu.ac.ilניתן ליצור קשר עם המרצה בכל עת ולכל צורך דרך המייל  .6
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 דרישות הקורס:

 15% נוכחות, קריאת החומר והשתתפות פעילה בשיעורים  

 35%   מטלת כתיבה

 50% עבודת סיום 

 

 ומעלה מהשיעורים תגרום לביטול הקורס.  20%בקורס היא חובה. היעדרות של הנוכחות 

 

 

 מבנה הקורס: 

 ( 2.3.21) מה הקשר בין משבר ההגירה וטרור עולמי? היכרות, הקדמה ותיאור הקורס  :1שיעור 

 ומאפייניהם  סוגי מהגרים: תופעת ההגירה: Ⅰחלק  
 ( 9.3.21) ומהגרים בלתי חוקיים מהגרים חוקייםם: סוגי מהגרי: 2שיעור 

", סוציולוגיה  1990 – 2006. "הגירה לישראל: מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים, 2009רייכמן, רבקה,  •
 . 679-339(: 2ישראלית, י )

• Green, E. G. (2009). Who can enter? A multilevel analysis on public support for 

immigration criteria across 20 European countries. Group Processes & Intergroup 

Relations, 12(1), 41-60. 
 ( 16.3.21)  מהגרי עבודה, פליטים ומבקשי מקלט :3שיעור 
 1967 בדבר מעמדם של פליטים,הפרוטוקול  •

• The 1951 Convention relating to the status of Refugees and its 1976 Protocol. 

• Kemp, A., & Raijman, R. (2004). “Tel Aviv is not foreign to you”: Urban incorporation 

policy on labor migrants in Israel. International Migration Review, 38(1), 26-51. 
 

 מדיניות הגירה, פליטות ומקלט   :Ⅱחלק  
 ( 23.3.21) בישראל ובעולםמדיניות הגירה  :4שיעור 

 1950 –חוק השבות, תש"י  •
https://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm 

 1952- חוק האזרחות, תשי"ב ב •
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns2_nationality.pdf 

• Howard, M. M., & Howard, M. M. (2009). The politics of citizenship in Europe. 

Cambridge University Press. p. 17-26. 
 

 ( 6.4.21) בעולםבישראל ומדיניות מקלט : 5שיעור 
 ישראל: 

 ממ"מ   - באיחוד האירופי ובמדינות מרכזיות בו מדיניות כלפי מבקשי מקלט •

• Canetti, D., Snider, K. L., Pedersen, A., & Hall, B. J. (2016). Threatened or threatening? 

How ideology shapes asylum seekers’ immigration policy attitudes in Israel and 

Australia. Journal of refugee studies, 29(4), 583-606. 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/keren/Dropbox/Classes/אוניברסיטת%20בן%20גוריון/מדיניות%20הגירה%20וטרור/הקורס/תופעת%20ההגירה%20סוגים%20ותתי%20קבוצות/מבקשי%20מקלט%20ופליטים/פרוטוקול%20בדבר%20מעמדם%20של%20פליטים.pdf
file:///C:/Users/keren/Dropbox/Classes/אוניברסיטת%20בן%20גוריון/מדיניות%20הגירה%20וטרור/הקורס/תופעת%20ההגירה%20סוגים%20ותתי%20קבוצות/מבקשי%20מקלט%20ופליטים/פרוטוקול%20בדבר%20מעמדם%20של%20פליטים.pdf
file:///C:/Users/keren/Dropbox/Classes/אוניברסיטת%20בן%20גוריון/מדיניות%20הגירה%20וטרור/הקורס/תופעת%20ההגירה%20סוגים%20ותתי%20קבוצות/מבקשי%20מקלט%20ופליטים/1951%20Convention%20of%20Refugee.pdf
https://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/chok_hashvut.htm
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns2_nationality.pdf
file:///C:/Users/keren/Dropbox/Classes/אוניברסיטת%20בן%20גוריון/מדיניות%20הגירה%20וטרור/הקורס/מדיניות%20הגירה/ישראל/מדיניות%20כלפי%20מבקשי%20מקלט%20באיחוד%20האירופי%20ובמדינות%20מרכזיות%20בו.pdf
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 ( 20.4.21) המשך –: מדיניות מקלט בעולם 6שיעור 
 האיחוד האירופי: 

• McLaren, L. M. (2001). Immigration and the new politics of inclusion and exclusion in 

the European Union: The effect of elites and the EU on individual-level opinions 

regarding European and non-European immigrants. European Journal of Political 

Research, 39 (1), 81-108.  
 אוסטרליה:

• McKay, F. H., Thomas, S. L., & Kneebone, S. (2012). ‘It would be okay if they came 

through the proper channels’: Community perceptions and attitudes toward asylum 

seekers in Australia. Journal of Refugee Studies, 25(1), 113-133. 
 

 עמדות כלפי זרים ומהגרים : Ⅲחלק  
 

 ( 27.4.21) ועמדות כלפי מדיניות הגירה עמדות כלפי מהגרים: 7שיעור 
 םיסוציו אקונומיגורמים 

• Semyonov, M., Raijman, R., & Yom-Tov, A. (2002). Labor market competition, 

perceived threat, and endorsement of economic discrimination against foreign workers in 

Israel. Social Problems, 49(3), 416-431. 
 יאת רשות קר

• Sides J., & Citrin, J. (2007). European opinion about immigration: The role of 

identities, interests and information. British Journal of Political Science, 37(3), 

477–504. 
 ( 4.5.21-11.5.21) תפיסות איום –עמדות כלפי זרים ומהגרים  :8,9שיעור 

• Semyonov, M., Raijman, R., & Gorodzeisky, A. (2008). Foreigners' impact on European 

societies: public views and perceptions in a cross-national comparative 

perspective. International Journal of Comparative Sociology, 49(1), 5-29. 
 יאת רשות קר

• Green, E. G., Fasel, N., & Sarrasin, O. (2010). The more the merrier? The effects of type 

of cultural diversity on exclusionary immigration attitudes in Switzerland. International 

Journal of Conflict and Violence (IJCV), 4(2), 177-190. 

 
 ( 18.5.21מגע ) –עמדות כלפי זרים ומהגרים : 10שיעור 

• Laurence, J., & Bentley, L. (2018). Countervailing contact: Community ethnic diversity, 

anti-immigrant attitudes and mediating pathways of positive and negative inter-ethnic 

contact in European societies. Social science research, 69, 83-110. 
 יאת רשות קר

• Pettigrew, T. F., Tropp, L. R., Wagner, U., & Christ, O. (2011). Recent advances in 

intergroup contact theory. International journal of intercultural relations, 35(3), 271-280. 

 
 ( 25.5.21) אדיאולוגיה פוליטית: 11שיעור 

• Lahav, G., & Courtemanche, M. (2012). The ideological effects of framing threat on 

immigration and civil liberties. Political Behavior, 34 (3), 477-505.  
 יאת רשות קר

• Thomsen, L., Green, E. G., & Sidanius, J. (2008). We will hunt them down: How social 

dominance orientation and right-wing authoritarianism fuel ethnic persecution of 

immigrants in fundamentally different ways. Journal of Experimental Social 

Psychology, 44(6), 1455-1464. 
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 חשיפה לאלימות פוליטית :  Ⅳחלק  
 

 ( 8.6.21-1.6.21: חשיפה לאלימות ומהגרים )12,13שיעור 
• Canetti-Nisim, D., Ariely, G., & Halperin, E. (2008). Life, pocketbook, or culture: The 

role of perceived security threats in promoting exclusionist political attitudes toward 

minorities in Israel. Political Research Quarterly. 61 (1): 90-103. 

• Bove, V., Böhmelt, T., & Nussio, E. (2020). Terrorism abroad and migration policies at 

home. Journal of European Public Policy, 1-18. 
 יאת רשות קר

 
• Galea, S., Ahern, J., Resnick, H., Kilpatrick, D., Bucuvalas, M., Gold, J., & Vlahov, D. 

(2002). Psychological sequelae of the September 11 terrorist attacks in New York City. 

New England Journal of Medicine, 346 (13), 982-987. 
 

 ( 15.6.21)  ס ומבט לעתידסיכום הקור: 12 שיעור
 

 ****************  מבקש מקלט בישראלת אורח של יתכנו שינויים בלוח הזמנית בשל הרצא******* *****


