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Term 2, 1 credit 

Wed, May 13, 2:30-6:15pm 

Thu, May 14, 2:30-6:15pm  

Sun, May 17, 2:30-6:15pm  
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על ידי שורדותים, עדותים —או נשתקות—ועדות אמת ופיוס ממונות בכדי לארוג יחד אמיתות סותרות, המסופרות
הועדה, כמו גם הדו"ח וההמלצות  וקובעותי מדיניות על מנת ליצור סיפור מכיל יותר של סכסוכים. עבודת

שמתקבלות, מרכזיים בתהליך הריפוי של האומה, אך חשיבות 
גדולה ניכרת גם בעבודה עם יחידות, יחידים וקהילות. כיצד 

תובנות בנושא אלימות מגדרית מיושמות בשטח וכיצד תובנות 
מהשטח משנות את השיח האקדמי סביב אלימות מגדרית? 

ות משתפות, משתתפות ולא שגרתיות קורס זה עוסק בפרקטיק
לעבודה עם נפגעות ונפגעי אלימות מינית ואלימות מגדרית 

בקונפליקטים שונים בדרום הגלובלי. הקורס מחבר הרצאות, 
סרטונים ועדויות שיעובדו דרך עבודת קבוצות ומשחקי 

 תפקידים.

 

Truth and reconciliation committees are appointed to 
weave contradictory truths, narrated - or silenced - by 
survivors, witnesses, and policy makers, in order to create a 
more inclusive (hi)story of a given conflict. The 
committee's work, as well as the resulted report and 
recommendations, are central to the nation's healing 
process. Working with harmed individuals and communities 
is an additional crucial dimension of the process. 
How do perceptions regarding gender based violence are 
practically implemented and how do insights from the field 
impact the academic discourse about gender based 
violence? This course focuses on collaborative, 
participatory and innovative practices for working with 
survivors of sexual and gender based violence in various 

conflicts in the global South. The learning process involves lectures, short videos and testimonies, as well as 
group work and role-playing. 

 

ד"ר אריסלי )ארנצ'ה( גרסייה דל סוטו מלמדת ומקדמת עשייה הומניטרית בינלאומית באירופה, קולומביה, אפריקה 
והפיוס הגולים של ועדת האמת  וסרי לנקה בקרב מהגרים, פליטים ועקורים. בימים אלו היא עובדת בצוות

 הקולומביאנית ובפרוייקטים המספקים תמיכה פסיכולוגית ומשפטית למהגרות ופליטות בדרום אירופה.

 

Dr. Araceli (Arancha) Garcia del Soto teaches and practices international humanitarian work in Europe, 
Colombia, Africa and Sri Lanka among immigrants, refugees and IDPs. She is currently working on the exile 
team of the Colombian Truth and Reconciliation Commission while supporting gender and psychosocial 
work in South Europe.. 
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