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   תיאור ומטרות –הקורס 

מטרת הקורס לרכוש הבנה והכרות ע� גישות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית בה� הוש� דגש על 
קבוצות, דרכי יחידי� ובי� � בי� יתפיסת אנשי� וקבוצות, זהות חברתית, יחסי� קונפליקטואל

פיוס ופתרו� קונפליקטי�. הסטודנטי� יכירו תיאוריות ומודלי� מרכזיי� העוסקי� במשתני� 
עומדי� בבסיס היווצרות קונפליקטי�: הבניית זהות חברתית, תהליכי הזדהות ע� ובתהליכי� ה

ייצוגי� חברתיי�, סטריאוטיפי� ודעות קדומות נרטיבי�, קבוצות, השלכות של ההזדהות, 
יישוב סכסוכי� בהיבטי� תיאורטיי� ופרקטי� של  נעסוקוהשלכות מגע בי� קבוצות. כמו כ�, 

צדק, מושגי� כמו  נובחיי , הקשיי� והמחסומי�.קבוצות, ובי� עמי�בי�  פיוס ברמה בי� אישית,ו
  . סליחה, הכרה הדדית, דיאלוג, הבנה, אמת היסטורית ונרטיבית

במליאה דיוני� והשתתפות פעילה של הסטודנטי� השעורי� יתבססו על  אופ� ההוראה:
מפגשי� ע� מרצי� הרצאות, צפייה בסרטי�, בעקבות  ,בעקבות חומר קריאהובקבוצות קטנות 

  תרבותית בישראל.�, תו" קישור החומר התיאורטי למציאות החברתיתאורחי�

  :הקורס מטלות

  השתתפות פעילה של הסטודנטי�/ות.וקריאה שוטפת של החומר  �

 מהשיעורי�.  80%נוכחות חובה ב  �

 הגשת שני תרגילי� קצרי�. �

  עבודה מסכמת בסו' הקורס. �

  

  : הערכת הסטודנטי�

 20%השתתפות פעילה : קריאה ו .1

 20%שני תרגילי�:  .2

  60%  :עבודה מסכמת  .3

   70ציו� עובר בקורס הוא 

  :הקורס ניתתכ

  ייתכנו שינויי� בסדר השעורי� בשל סיורי� משותפי� של התכנית, ואילוצי� אחרי�. �* שימו לב 

  



  

 

  נושאי�:

   חברתית.הפרספקטיבה של פסיכולוגיה הגדרות, פונקציות,  �קונפליקטי�  :1שבוע 
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  חברתית ויחסי� בי� קבוצותהזהות הקשר בי� ה .: תהליכי הבניית זהות חברתית3שבוע 
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Opotow, S. (1990). Moral Exclusion and injustice: An introduction. Journal of Social 
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  ייצוגי� חברתיי� וקונפליקט: 4   שבוע

  קריאת חובה
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. שדה ייצוגי� חברתיי� בקבוצות בישראל �המוכר והזראשר. �. בתו": אמדע אור וסמדר ב�181

  גוריו� בנגב.�גוריו�: הוצאת אוניברסיטת ב��ב� בוקר מכו�

  

  "חלו� בדמי כבוד" מאת גרמאו מנגיסטו
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  הרצאת אורח: 6שבוע 

אמת אמו�, סליחה, הכרה, הבנה, פשרה, צדק,  מושגי מפתח בשיח על פיוס:פיוס. : 7שבוע 

   , דיאלוגהיסטורית, אמת נרטיבית

  צפייה בסרט ודיו�.
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נרטיב היסטורי, . תפיסות העצמי והאחר במצב של קונפליקט  �פלסטיני �: הסכסו" הישראלי10�11שבוע 

  עתיד.�הווה�, עברזהות לאומית
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  סיכו� הקורס: 13שבוע 

  עבודה מסכמת:הנחיות ל

ניתוח מערכת היחסי� בי� הצדדי� ו ,סכסו" בי� שתי קבוצות מילי� בנושא 2500הגשת חיבור ב� 

העבודה  את נושא העבודה יש להגיש לאשור המרצה.. שנלמדו בקורסבעזרת תיאוריות ומושגי� 

תכלול: הצגת קונפליקט, הסביבה החברתית שבה הוא מתרחש, הצגת הצדדי� המעורבי� בו, 

הצעת דרכי� או , (א� נפתר) פתרנהוא כיצד , היק' הקונפליקט, הביטויי� וההשלכות שלו

תו" התבססות על מאמרי החובה והרשות מתו" סילבוס הקורס ועל חומרי� רלוונטיי�  ,פתרו�ל

צורת ההגשה: רווח של שורה   סליחה.והבנה, הכרה קשיי� ומחסומי�, דיאלוג, על פיוס, נוספי� 

ציטוט על פי כללי ספירת המילי� אינה כוללת רשימת המקורות. . 12, גודל  Davidוחצי, פונט 

APA   

  

  

           



  

 

  

  

    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


