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תאור הקורס  

שעות שבועיות  3התנסות בדיאלוג של •

בכל פגישה שלישית החלק הראשון מוקדש לחד לאומי  •

בכל פגישה רביעי בחלק הראשון מקיימת הרצאה בנושאים רלואנטיים  •
לדיאלוג וללמידת התהליכים הבין קבוצתיים  

סיור  •

נוה שלום  / סדנא בין אוניברסיטאית בנוואחת אל סלאם•

הגשת עבודות  •

הסטודנטים יוזמים אקטיביזם חברי בקמפוס או מחוצה לו  ' בסימסטר ב•

ומקבלים הדרכה לאקטיביזם שלהם  •



שיטת העבודה  

Human Relations Conflict Resolution

Contact Hypothesis Inter-group Encounter



Encounter structure

מספר שווה של יהודים  •
וערבים  

שני מנחים יהודיה וערבי •

שני פורומים חד לאומי ודו  •
לאומי

ערבית ועברית שפות  •
רשמיות של המפגש  



הנחות היסוד מאחורי התערבויות המנחים 

תהליך פתוח על הקונפליקט  •

תהליך בין קבוצתי  •

חיבור בין המיקרו למאקרו  •

הקבוצה קשורה למציאות בחוץ  •





מודל פורץ דרך  
שובר מוסכמות של עבודה קבוצתית  

על  "שיש לשים את הקונפליקט •
להגיד בצורה ישירה  " השולחן
שאנחנו באנו לדבר על  , וברורה

לא ללכת מסביב לא . הקונפליקט
באיזו דרך אגב  ולא לחכות עד  

שירקמו יחסים בין אישיים כשבטוח  
.  יותר בעדינות להתחיל לנגוע

הדבר השלישי פורץ הדרך •
שההתיחסות היא לא רק ליחסים בין  

שתי קבוצות אלא בין שתי קבוצות יש  
ביניהן יחסי כח לא סימטריים  

המעבר לדיבור במושגים של קבוצות  •
.ולא במושגים של אינדיבידואל

אמנם הכוונה שכל אחד ממשתתפי  
הקבוצה יעבור שינוי אישי מעמיק אבל 

התהליך הפסיכולוגי הזה עבר דרך 
הדיבור על הזהות הקבוצתית ולא על  

.הזהות האישית



חמישה שלבים בתהליך הקבוצתי  

גישוש •

התחזקות הקבוצה הערבית  •

השבת הכח לקבוצה  •
היהודית  

תקיעות  •

דיאלוג שוויוני•
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שינוי פנימי הקבוצה הערבית  

הרגשתי משוחררת להיות עצמי  •

הזדמנות להשמיע את הכאב שלי  •
למדתי לא לפחד להשמיע דעותי  

.לדבר עם יהודים בכנות

השתחררתי מעניין הקורבנות  •

פעם ראשונה שמותר לדבר בערבית  •

חוויה מעצימה אישית ופוליטית  •

חיבר אותי לזהות הלאומית •

עיצב לי א התודעה  •

פתח חשיבה ביקורתית •

שינ את תפיסתי לגבי האחר  •

מעוניין להעביר לילדים שלי  •

אבל פה יש לי אחריות : אחריות לפעול•
ולא סתם באתי לעולם הזה  

זה משהו שמסתובב אתי תהליך  •
מתמשך ועדיין דינאמי ועדיין נבנה וניזון  

ומזין א עצמו 

אקטיביזם פוליטי •



הקבוצה היהודית–שינוי פנימי 

נקודת ציון  , חוויה מטלטלת •

יצירת המודעות  •

היכולת לקבל שיש כמה היבטים  •
באותו סיפור

השלתי מעלי תמימות של התפיסה  •
כולנו בני אדם

פקחון עיניים עם אבדן על הרבה  •
דברים הרבה כאב וצער  

כבר אי אפשר להתעלם  •



שנוי פנימי הקבוצה היהודית  

הזהות  : תהליך של התגבשות זהות•
שלי התרחבה לכלול את האחר   

אמפאתיה עם האחר התחלתי  •
להסכל על המציאות בעוד עיניים  

חשיבה ביקורתית בלי לאבד שייכות•

מודעות לקונפליקטים אחרים בעולם•

נטילת אחריות   •

עשייה פוליטית  •



אקטיביזם  


