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הידברות מוסיקלית בין ערבים ליהודים
47-243-02
מרצים :ד"ר אבי גלבוע ושירין עסאף

שנת לימודים :תשע"ט

סוג הקורס :סדנה
היקף שעות 2 :ש"ש ,ד14:00-18:00 :
סמסטר :א'

א .מטרות הקורס:
לפתח הקשבה הדדית בקבוצה ובאינטראקציה בינאישית(ערבים כלפי יהודים ויהודים כלפי ערבים).
לפתח את היכולת לנהל תקשורת בענייני קונפליקט אישיים ,פוליטיים ותרבותיים.
מטרות נוספות:
העלאת המודעות לגבי את הזהות התרבותית האישית ואת השורשים התרבותיים שלי ושל ה"אחר".
להכיר את המוסיקה כגורם המשקף זהות ומאפשר הידברות.
ב .תוכן הקורס:
קורס ייחודי זה נועד לסטודנטים מן המגזר הערבי ומן המגזר היהודי בישראל .במהלך הקורס נעודד
הידברות באמצעים מוסיקליים תוך שימת דגש על ההבדלים התרבותיים ועל הקונפליקטים
התרבותיים והפוליטיים הקיימים בין יהודים וערבים אך גם על החפיפה והדמיון בין התרבויות .ידע
ומיומנויות מוסיקליות קודמות אינם הכרחיים מכיוון שהפעילות המוסיקלית תתבסס על האזנה
למוסיקה ,אלתור חופשי ,תיפוף וכד'.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
1-3

היכרות אישית ,היכרות עם הכלים ,היכרות עם הקבוצה

4-10

פרזנטציות מוזיקליות ,דיונים ,תרגילים בקבוצות קטנות ובקבוצה ,תרגילי
פסיכודרמה ,אלתורים מוזיקליים
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ג .חובות הקורס:
 דרישות קדם :זהו קורס כללי המיועד לסטודנטים מכל המחלקות וכל התארים .הוא מקנה שתינקודות זכות .אין צורך בידע קודם במוסיקה או בנגינה על כלי.
 חובות  /דרישות  /מטלות:נוכחות והשתתפות בשיעורים
הכנת פרזנטציה מוסיקלית
קריאת מאמרים על פי דרישה
ביצוע תרגילים שיינתנו במהלך הקורס  +עבודה סופית
ציון עובר בעבודות

 מרכיבי הציון הסופי:השתתפות ונוכחות – 50%
מטלות במהלך הקורס (כולל עבודה סופית) – 50%

 הערות לקראת סוף הקורס ייערך יום סיור מחוץ לקמפוס ולשם כך צריך לשריין יום לימודים שלם
(לאו דווקא יום רביעי).
 במידת הצורך ,יתקיים סבב שיחות עם המשתתפים במהלך הקורס.
 במידת האפשר ,נתאים את לוח המפגשים לחגים שונים כדי לכבד עד כמה שניתן את הדתות
של כל המשתתפים.
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