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 :מפגש עם ה'אחר' ביחסי קונפליקט בין קהילות בדרום.

מס' קורס :
שם המרצה :פרופ' שפרה שגיא ,גב' וואפא אבן ברי ,מר מיכאל שטרנברג.
שעות קבלה ____________ :בבנין _______ חדר ________
יעדי ההוראה:
-

נחקור את חווית המפגש שלנו עם האחר ביחסי קונפליקט ,בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני
בכלל ,וקהילות בדרום בפרט.
נעסוק ביחסים בין נרטיבים של מגוון קהילות בדרום ,קהילות יהודיות ובדואיות.
נברר כיצד העמקת ההבנה וההיכרות עם הנרטיב של האחר ועם עצמנו ביחסי קונפליקט מלמד
אותנו על האפשרויות למעבר מקונפליקט לפיוס.
בקורס ישתתפו מספר שווה של סטודנטים יהודים וערבים כדי לאפשר למידה על פי גישה של
דיאלוג בין קבוצתי.

לימודים:היכרות
פרשיותהקדמה ו
שיעור 1

מפגש היכרות עם הקורס ותאום ציפיות

שיעור 2

מפגש היכרות אישית בין המשתתפים

נראטיבים קולקטיביים של העצמי ושל האחר ותפקידם בקונפליקט
שיעור 3

מפגש עם הנרטיב של האחר בקונפליקט -מרצים :פרופ' שיפרה שגיא וד"ר ענאן אבו-סרור.

שיעור 4

מפגש עיבוד

יחסי כוח ותפישות תרבותיות בקונפליקט
שיעור 5

התמודדות עם מבני כוח מרובים ומורכבים :לדבר כאישה ,כערבייה ,כבדואית ,כמוסלמית /ד"ר

סראב אבו רביע
שיעור 6

מפגש עיבוד

עם המבט לעתיד :אפשרויות לפיוס
שיעור  7גישות שונות לפיוס בין צדדים בקונפליקט /פרופ' אריה נדל
שיעור  8מפגש עיבוד
שיעור 9

הכרה הדדית בנרטיבים קולקטיבים ככלי לקידום פיוס בין צדדים בקונפליקט :מפגש אורח עם ד"ר

סמי עדואן ושותפים בפרויקט 'פריים'.
שיעור 10

מפגש עיבוד

שיעור 11

סיכום והכנה לקראת הסיורים

שיעור 12

יום סיור בקרב קהילות בדרום.

שיעור 13

מפגש עיבוד

חופשת סמסטר :יום סיור בקרב קהילות בדרום.
בנוסף לסיור ,יתקיים מפגש של שלוש שעות לסיכום של הסיור וסיכום הקורס.

* דרישות והרכב ציון הקורס
** משקל בציון הסופי
__

__ חובה

__70____ % -

נוכחות
בחירה

______ % -

*** בחנים

__30____ % - עבודה מסכמת

_____ % -

מבחנים

______ % -

סיורים

:רשימה ביבליוגרפית
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.יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים
.אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר
.על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם
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