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תקציר
בין השנים  1924-1881היגרו למעלה משניים וחצי מיליון יהודים ממזרח אירופה אל ארצות היעד
שמעבר לים .הרו ב המכריע של היהודים היגרו לארצות הברית והיתר לארגנטינה ,קנדה ,דרום אפריקה,
אוסטרליה וארץ ישראל .ההגירה היהודית ההמונית שינתה ללא היכר את העם היהודי דמוגרפית,
כלכלית ,חברתית ותרבותית .קורס זה מתמקד בשתי ארצות יעד :ארצות הברית וארץ ישראל ומבקש
לעמוד על הדמיון והשוני בין שתי אוכלוסיות המהגרים .מספר שאלות יידונו בקורס :מה ההבדל בין
הגירה ועלייה? מה היו הגורמים להגירה היהודית (לארצות הברית ולארץ ישראל)? כיצד מתקבלת
ההחלטה להגר? מהי החוויה המגדרית של ההגירה היהודית? מה היה פרופיל אוכלוסיית המהגרים לארץ
ישראל ולארצות הברית וכיוב' שאלות נוספות.
חובות ומטלות
א .חובת נוכחות בשיעורים.
ב .חובת קריאה .על הסטודנט לבוא מוכן לקורס לאחר שקרא את הספרות המחקרית הרלוונטית
לשיעור.
ג .הגשת רפרט או סמינר על פי החלטת הסטודנט.
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