
 
 

 

 

 
 תאור הקורס ותקציב 

 
משותף לחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון  סימסטריאלירס הפרויקט הוא קו

 ולביה"ס לשלום בנוה שלום וואחאת אל סלאם.
 . 

  הפרויקט תאור
  המוסדות שני בין במשותף שיתבצע משותף  אקדמי קורס הוא  הפרויקט

 
 .ריה וההתנסות ערבי בראי התאו-הקונפליקט היהודי:  הקורס שם

 101-1-0114מס הקורס 
  מהחוג לפסיכולוגיה טל אייל שמות המרצה והמנחים: דר' 

 .מבית הספר לשלום ומר איבראהים אגבריה  גברת סיגלית גבעון פדידה: מנחים
 למחלקות פתוחו לפסיכולוגיה  מהחוגוב.א. . א.מ לתלמידיבחירה  קורס הינו הקורס
 סטודנטים משתתפים בקורס. מים מהמחלקה לפסיכולוגיהבמידה ואין מספיק נרש אחרות
 . וערבים יהודים

 מטרות הקורס
 של והלאומיים האישיים, החברתיים להיבטים הסטודנטים מודעות את לפתח .1

 .בדרום וערבים יהודים בין אזחיים פעולה לשיתופי אפשרויות
 וערבים יהודים בין היחסים מציאות על הסטודנטים של מבטם נקודת את להעשיר .2

 .זו למציאות ביקורתית תפיסה ולפתח
 

-היהודי במפגש עוסקתש עתיים ש בת התנסותית לסדנא לשבוע אחת נפגשים הסטודנטים
 מנת על  אזרחי יחסים במערך הקשורות ולאומיות כלכליות חברתיות ובסוגיות, ערבי

 של יהיומיומ בקונטקסט אותו המאפיינים והתהליכים קונפליקט של הטבע על ללמוד
.  הקורס של זה חלק מנחים לשלום ס"מביה( וערבי היהודי) מנחים שני. חייהם

 שבחדר קבוצות שתי בין שקורים התהליכים על מצביעות המנחים של ההתערבויות
 מתנהל ברובו התהליך.  המאקרו ברמת שקורים חברתיים לתהליכים אותם ומקשרות

.    לאומי חד בפורום מתנהלת שלישית ישהפג בכל הראשונה היחידה אולם, לאומי דו בפורום
 במהלך לאומית קבוצה כל על יםהעובר לתהליכים באשר תובנות לפתח הפורום מטרת

 לקונפליקט המשתתפים של המודעות את לפתח היא המפגשים מטרת. המשותף הדיאלוג
 עם אינטראקציה דרך זהותם את ולהבנות לחקור להם לאפשר כן וכמו, בתוכו ולתפקידם

 וגזענות דיכוי של תהליכים ולנתח קבוצתיים בין קונפליקטים לניתוח כלים ולקבל אחרה
 . כלפיהם ביקורתית גישה ולפתח

 בתחומים  האוניברסיטה מן מרצים הרצאות על ידי  מספרינתנו  הקורסבמהלך 
 . רלוונטיים תיאורטיים

 
 

 14.00-16.00הקורס ניתן בימי שני בין 
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 לוח זמנים 

 
, 4.12.17, 27.11.17, 20.11.17, 13.11.17, 6.11.17, 30.10.17 , פתיחת הקורס 23.10.17
 סיכום התהליך. 15.1.18,  8.1.18, 1.1.18, 25.12.17, 18.12.17, 11.12.17

 נתנו שתי הרצאות תאורטיות.ימסטר יבמהלך הס
 
 

 :דרישות מהסטודנטים
 לבחור מתבקשים םה ובה' א מסטרס בסיום אחת עבודה להכין נדרשים הסטודנטים

 אליהן חשופים שהיו תאוריות לאור אותו ולנתח התהליך מתוך אותם המעניין אספקט
  . הקורס בתחילת מקבלים שהם הבבליוגראפית ברשימת והמצויות הקורס במהלך
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