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  מטרות הקורס

לפתח את מודעות הסטודנטים להיבטים החברתיים, האישיים והלאומיים של אפשרויות לשיתופי פעולה אזרחיים בין 
  יהודים וערבים בדרום.

  ביקורתית למציאות זו.להעשיר את נקודת מבטם של הסטודנטים על מציאות היחסים בין יהודים וערבים ולפתח תפיסה 
ליצור מסגרות של עשייה חברתית לשינוי המציאות תוך התנדבות ולמידה ממנה בארגונים יהודיים ערביים הפועלים באזור 

  הדרום. 
  

ובסוגיות חברתיות כלכליות ערבי, -במפגש היהודי עוסקתש עתיים אחת לשבוע לסדנא התנסותית בת ש נפגשיםהסטודנטים 
בקונטקסט  על מנת ללמוד על הטבע של קונפליקט והתהליכים המאפיינים אותוולאומיות הקשורות במערך יחסים אזרחי  

חלק זה של הקורס.  ההתערבויות של המנחים  מביה"ס לשלום מנחיםוערבי)  ה. שני מנחים (יהודיהיומיומי של חייהם
.  ומקשרות אותם לתהליכים חברתיים שקורים ברמת המאקרו בין שתי קבוצות שבחדר מצביעות על התהליכים שקורים

התהליך ברובו מתנהל בפורום דו לאומי, אולם היחידה הראשונה בכל פגישה שלישית מתנהלת בפורום חד לאומי.    מטרת 
תף. מטרת המפגשים היא על כל קבוצה לאומית במהלך הדיאלוג המשו יםהפורום לפתח תובנות באשר לתהליכים העובר

לפתח את המודעות של המשתתפים לקונפליקט ולתפקידם בתוכו, וכמו כן לאפשר להם לחקור ולהבנות את זהותם דרך 
ולקבל כלים לניתוח קונפליקטים בין קבוצתיים ולנתח תהליכים של דיכוי וגזענות ולפתח גישה  אינטראקציה עם האחר

  ביקורתית כלפיהם. 
  תנו שתי הרצאות על ידי  מרצים מן האוניברסיטה  בתחומים תיאורטיים רלוונטיים.במהלך הסמסטר ינ

  
  הקורסוהרכב ציון  דרישות

הסטודנטים נדרשים להכין עבודה אחת בסיום הסמסטר ובה הם מתבקשים לבחור אספקט המעניין אותם מתוך התהליך 
הבבליוגראפית. הנוכחות במפגשים בקורס  הויות ברשימולנתח אותו, לאור תאוריות שהיו חשופים אליהן במהלך הקורס והמצ

  היא עיקר הלמידה ולכן היא חובה.
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