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  לום וואחאת אל סלאם.משותף לחוג לפסיכולוגיה ולביה"ס לשלום בנוה ש סמסטריאלי זהו קורס בחירה
  

  בקורס ישתתפו סטודנטים יהודים וערבים. 
  :מטרות הקורס

חיים רלפתח את מודעות הסטודנטים להיבטים החברתיים, האישיים והלאומיים של אפשרויות לשיתופי פעולה אז .1
  בין יהודים וערבים בדרום.

רבים ולפתח תפיסה ביקורתית להעשיר את נקודת מבטם של הסטודנטים על מציאות היחסים בין יהודים וע .2
  למציאות זו.

  
ובסוגיות חברתיות כלכליות ערבי, -במפגש היהודי עוסקתשעתיים 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 (יהודיחייהם היומיומי של

.  ומקשרות אותם לתהליכים חברתיים שקורים ברמת המאקרו מצביעות על התהליכים שקורים בין שתי קבוצות שבחדר
מטרת  .שלישית מתנהלת בפורום חד לאומיהתהליך ברובו מתנהל בפורום דו לאומי, אולם היחידה הראשונה בכל פגישה 

על כל קבוצה לאומית במהלך הדיאלוג המשותף. מטרת המפגשים היא  יםהפורום לפתח תובנות באשר לתהליכים העובר
לפתח את המודעות של המשתתפים לקונפליקט ולתפקידם בתוכו, וכמו כן לאפשר להם לחקור ולהבנות את זהותם דרך 

בל כלים לניתוח קונפליקטים בין קבוצתיים ולנתח תהליכים של דיכוי וגזענות ולפתח גישה ולק אינטראקציה עם האחר
  ביקורתית כלפיהם. 

  נתנו שתי הרצאות על ידי  מרצים מן האוניברסיטה  בתחומים תיאורטיים רלוונטיים. ימסטר יסה במהלך
  

  הקורסוהרכב ציון  דרישות
מתוך אחד ספקט כל סטודנט יבחר א .ך הקבוצתיית המסכמת את התהליבסוף סמסטר א' יגיש כל סטודנט עבודה תיאורט

המלווה את הקורס (מופיעה  תהביבליוגראפי ולאור הרשימה במהלך הקורס שהוזכרואוריות ינתח אותו לאור תויהתהליך 
  הנוכחות בקורס חובה. . בסוף הסילבוס)

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  משקל בציון הסופי **

  בחירה          חובה  X        20 %  -    נוכחות 

  80%עבודה סמסטר א    

  100% -    סה"כ
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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.  ***
  
  
  
  


