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 תכנית לימודים בחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם 

 

בין תכנית  היא  המוצעת  סכסוכים  -התכנית  ויישוב  ניהול  בחקר,  ומתמקדת  מוסמך  לתואר  תחומית 

והגישות   הטכניקות  האסטרטגיות,  נלמדות  בתכנית  שונים.  סכסוכים  בתחומים  לניהול  התיאורטיות 

וליישובם, ולפתרון בעיות בין יחידים, קבוצות חברתיות, כלכליות, פוליטיות, קהילות ומדינות. הלימודים  

הם אינטרדיסציפלינריים וכוללים היבטים פוליטיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים, תרבותיים, תקשורתיים,  

 ם.  ואתנוגרפיים של חקר, ניהול, ויישוב סכסוכי

סכסוכים   לניהול  הקשורות  סוגיות  בלימוד  בארץ  והולך  הגובר  בעניין  נעוצה  התכנית  של  חשיבותה 

וליישובם, פתרון בעיות ומו"מ, בעיקר בהקשר של היחסים בין ישראל למדינות ערב והפלסטינים. בנוסף,  

עבודה. דגש מיוחד יושם  מתמקדת התכנית בניהול סכסוכים ויישובם בתחום הפוליטי והחברתי ויחסי  

הפוליטי   להקשר  הרלוונטיות  התמודדות,  דרכי  פיתוח  ועל  הישראלית,  בחברה  הסכסוכים  חקר  על 

 והתרבותי הישראלי. 

 

 משך הלימודים  

 הלימודים נמשכים בין שלושה לארבעה סמסטרים והם מתקיימים בימי שני.  

 תנאי קבלה  

לימודי המוסמך, וייעשה מאמץ לקבל בוגרים מחוגים שונים.  בוגרים לשנה א' של    20–התכנית תקלוט כ

 לפחות.  85רשאים להגיש מועמדות בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 

 

ללימודי השלמה מקורסי הב"א של   יקבע האם נדרשים  פיו  ועל  ייבדק  גיליון הציונים של המועמדים 

 הפקולטה 

כתנאי    80א' ללימודי המוסמך ולקבל לפחות ציון    מועמדים אלו חייבים ללמוד את קורסי ההשלמה בשנה

לכל תלמיד, מתוך   אישי  באופן  יועץ התכנית  ע"י  ייקבעו  קורסי ההשלמה  לימודיהם. היקף   להמשך 

 הקורסים שלהלן: 

 מבוא לפסיכולוגיה   אומבוא לסוציולוגיה  ●

 מבוא למדע המדינה.   או לאומיים  -מבוא ליחסים בין  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 מבנה התכנית

 נ"ז לקבלת התואר.  36יש לצבור  

 : ציון סופי לתוארהרכב 

  100% ממוצע ציוני הקורסים 

 

 תכנית הלימודים: 

 

 נ"ז  15-21 לימודי חובה 

 נ"ז  7-13 קורסי בחירה 

 נ"ז  8 1שתי עבודות סמינריוניות 

 נ"ז  36 סה"כ

   

 

   לימודי חובה 

 

   או ב'חובת נוכחות בסמינר המחלקתי בשנה א'   :סמינר מחלקתי  .1

 אנגלית  נ"ז  1 תחומי -סמינר מחלקתי בין  54708

 

 קורס רקע: לבחירה אחד מבין השניים בשנה א'  .2

 עברית  נ"ז  2 גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים  54705

 אנגלית  נ"ז  2 תקיים בזום י  – תאוריות ומחקר בפתרון סכסוכים 54717

 

 ניתן לקחת רק אחד מהקורסים האלו במהלך הלימודים בתוכנית  ●

 

 קורסים עיוניים תיאורטיים: לבחירה שלושה מתוך הבאים: .3

 עברית  נ"ז  2 ייצוג סכסוכים בתרבות הישראלית  - מציאות ובדיון  54700

 עברית  נ"ז  2 טכנולוגיות חדשות סכסוכים ישנים?   54711

 עברית  נ"ז  2 ביחסים בין עמים ומדינות מקונפליקט לפיוס  54715

 עברית  נ"ז  2 אינטראקציות מילוליות ולא מילוליות בפוליטיקה ובסכסוך  54721

 
 לא ניתן לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו המרצה  1



 עברית  נ"ז  2 משא ומתן: היבטים התנהגותיים א'  37904

 אנגלית  נ"ז  2 חברתיים בקונפליקטים  פוליטי  שכנוע:  מחדש  מבט-תעמולה  50059

 אנגלית  נ"ז  2 תקיים בזוםי-זיכרון השואה, קולנוע פופולרי והעידן הדיגיטלי  50987

 אנגלית  נ"ז  2 צדק מעברי בפוליטיקה  50070

 אנגלית  נ"ז  2 מחאה גלובלית תקשורת  50058

 אנגלית  נ"ז  2 טכנולוגיה, מדיניות ופוליטיקה - ביטחון סייבר 50068

 אנגלית  נ"ז  2 התערבויות פסיכולוגיות ותקשורתיות לקידום שינוי חברתי  50130

 עברית  נ"ז  2 לחקר זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך  נרטיבית גישה  54704

50131 

 

54726 

- מתקדמות בחקר תקשורת, מדיה חברתית וזהויות אתנוסוגיות 

 תקיים בזום י-לאומיות, מגדריות ותרבותיות 

 פלטפורמות דיגיטליות ומרחבים פיסיים של מגוון 

 

 נ"ז  2

 

 נ"ז  3

 אנגלית 

 

 אנגלית 

 כלים וטכניקות )סדנאות(: לבחירה שניים מתוך הבאים:  –קורסי מיומנות  .4

 עברית  נ"ז  4 סכסוכים   ויישובגישור   54706

 עברית  נ"ז  2 גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים  54707

 עברית  נ"ז  4 לאומיים מתמשכים -דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו 54741

 עברית  נ"ז  2 תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים וניהול מו"מ  50817

אומנות השכנוע וניהול רושם בסכסוך ובהקשרים בין אישיים ובין   54720

 קבוצתיים  

 עברית  נ"ז  2

 אנגלית  נ"ז  2 משא ומתן אפקטיבי ויישוב סכסוכים  54714

 אנגלית  נ"ז  2 תקיים בזום י-בחברהדיאלוג, נרטיבים וזהויות ביחסים בין קבוצות   54718

תהליכים פסיכולוגיים ויצירתיים בניהול קונפליקטים בין אישיים   54716

    תקיים בזוםי-ופוליטיים 

 אנגלית  נ"ז  2

 

 קורסים מתודולוגיים: )שיטות מחקר( לבחירה אחד מהבאים בשנה א':  .5

לחקר   50768 מתקדמות  ואתנוגרפיות  איכותניות  מחקר  השתתפות  שיטות 

 דיגיטלית 

 עברית  נ"ז  3

 עברית  נ"ז  3 שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך 50812

 אנגלית  נ"ז  2 ניתוח טקסטואלי כמותני  50069

 עברית  נ"ז  3 גישות ותיאוריות איכותניות בחקר יחסים בין קבוצות, מגוון ומגדר  54710

 

 קורסי בחירה:  .6

 עברית  נ"ז  2 טרנספורמציה של קונפליקט  54750

 עברית  נ"ז  2 ניהול ויישוב סכסוכי עבודה  54712

 עברית  נ"ז  2 ייצוג סכסוכים בתרבות הישראלית  - מציאות ובדיון  54700

 עברית  נ"ז  2 טכנולוגיות חדשות סכסוכים ישנים?   54711
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 עברית  נ"ז  2 מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות  54715

 עברית  נ"ז  2 אינטראקציות מילוליות ולא מילוליות בפוליטיקה ובסכסוך  54721

 עברית  נ"ז  2 משא ומתן: היבטים התנהגותיים א'  37904

 אנגלית  נ"ז  2 חברתיים בקונפליקטים  פוליטי  שכנוע:  מחדש  מבט-תעמולה  50059

 אנגלית  נ"ז  2 תקיים בזום י-השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע 50987

 אנגלית  נ"ז  2 צדק מעברי בפוליטיקה  50070

 אנגלית  נ"ז  2 גלובלית תקשורת מחאה   50058

 אנגלית  נ"ז  2 טכנולוגיה, מדיניות ופוליטיקה - ביטחון סייבר 50068

ופתרון   50130 חברתי  שינוי  לקידום  ותקשורתיות  פסיכולוגיות  התערבויות 

 סכסוכים 

 אנגלית  נ"ז  2

אתנו 50131 וזהויות  חברתית  מדיה  תקשורת,  בחקר  מתקדמות  - סוגיות 

 תקיים בזום י-לאומיות 

 אנגלית  נ"ז  2

 אנגלית  נ"ז  4 תכנון מרחבי: המקרה של ישראל ופלסטין  01848

 אנגלית  נ"ז  4 ישראל: פוליטיקה וחברה  01771

 עברית  נ"ז  4 ור ויישוב סכסוכים גיש  54706

 עברית  נ"ז  2 גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים  54707

 עברית  נ"ז  4 אתניות, חברתיות ותרבותיות דיאלוג,  הכרה ויחסים בין קבוצות   54741

 עברית  נ"ז  2 תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים וניהול מו"מ  50817

ובין   54720 אישיים  בין  ובהקשרים  בסכסוך  רושם  וניהול  השכנוע  אומנות 

 קבוצתיים  

 עברית  נ"ז  2

 אנגלית  נ"ז  2 תקיים בזום י-משא ומתן אפקטיבי ויישוב סכסוכים 54714

 אנגלית  נ"ז  2 תקיים בזום י-דיאלוג, נרטיבים וזהויות ביישוב סכסוכים  54718

אישיים   54716 בין  קונפליקטים  בניהול  ויצירתיים  פסיכולוגיים  תהליכים 

    תקיים בזוםי-ופוליטיים 

 אנגלית  נ"ז  2

 עברית  נ"ז  3 משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן  51983

 עברית  נ"ז  1 ( 54706למעשה )פתוח רק למי שלמד את גישור הלכה  54745

חלק ראשון  )   פיתוח באזורי קונפליקט: בחינה תאורטית וכלים פרקטיים 59505

 מפגשים פרונטליים( 4בזום + 

 אנגלית  נ"ז  2

  - עושים פוליטיקה אחרת: צעירים והשתתפות פוליטית בעידן הדיגיטלי  50754

 לא ילמד השנה 

 עברית  נ"ז  2

 עברית  נ"ז  2 פלסטיני -גישות תאורטיות בחקר הסכסוך הישראלי  53546

 עברית  נ"ז  2 סוציולוגיה של החברה הפלסטינית 53545

 עברית  נ"ז  2 תקיים בזום י -מגדר מיניות ופסיכואנליזה 54270

 עברית  נ"ז  2 יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות גאופוליטיות  40965

 עברית  נ"ז  4 לאומיים - הרתעה, כפייה, ודיפלומטיה כופה ביחסים בין 58895

 עברית  נ"ז  2 פעולות דיבור במדיה  50781
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 עברית  נ"ז  2 תקיים בזום י-מנהיגות, מגדר וניהול 54225

 עברית  נ"ז  2 זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי  54259

 אנגלית   נ"ז  1 תקיים בזום י-שנה ב', קורס שנתי  - סמינר מחלקתי 54709

54726 

54723 

 פלטפורמות דיגיטליות ומרחבים פיסיים של מגוון 

מפגשים   9קורס מרוכז של )  מגדר, תרבות וזהות במזרח התיכון 

 ( 2022במאי ויוני 

 

 נ"ז  3

 נ"ז  2

 

 אנגלית 

 אנגלית 

-ניתן לקחת קורסי בחירה מכל קורסי התכנית. רשימת קורסי בחירה ממחלקות אחרות תופיע ברישום  *

 ט.נ

 

 מסלול מחקרי 

 נ"ז לקבלת התואר.  34יש לצבור  

 

 הרכב ציון סופי לתואר במסלול המחקרי: 

  60% ממוצע ציוני הקורסים 

 40%עבודת גמר                    

 

 תנאי מעבר למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה ללימודים: 

ללימודיהם שממוצע ציוניהם    יוכלו להתקבל תלמידי מוסמך בשנה ב' בלבדלמסלול המחקרי   .1

לפחות. כמו כן, עליהם לקבל ציון של   90בכל הקורסים שלמדו לתואר שני עד לשלב זה הוא   

 לפחות בכל אחת מעבודות הסמינר שהגישו.  90

למידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות  על הת  .2

באופן פעיל את עבודת התיזה של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי )אם מדובר  

 בהנחיה משותפת(. 

 

יש לבצע את תהליך הרישום לתואר שני מחקרי כולל כל האישורים הנדרשים עד לתחילת השנה השנייה  

ללימודים )סוף נובמבר(. את עבודת התיזה )נוסח סופי באישור המנחה( יש להגיש עד סוף דצמבר  

 שנה לאחר מכן. 

 

המחקרי:   המסלול  תלמידי  דרישות  מחקרי,  הלא  במסלול  המפורטות  האקדמיות  לדרישות  בנוסף 

 המסלול המחקרי נדרשים: 

כתיבת עבודה מחקרית:בנוסף לעבודות הסמינריוניות יכתוב התלמיד במסלול המחקרי עבודת   .1

גמר המבוססת על מחקר מקורי. עבודת הגמר יכולה להיכתב בפורמט של מאמר לפרסום או  

יותר, כפי שמקובל בתחום שבו נכתבת העבודה. עבודת הגמר יכולה להיות   בפורמט ארוך 



עבודה סמינריונית.  מדריך עבודת הגמר וקורא שני יקראו את  הרחבה, העמקה או מיקוד של 

 העבודה ויעניקו את הציון לעבודת הגמר. 

 מבין הבאים(:  1מחוייבים בשנה ב' בקורס חובה נוסף )לבחירה  .2

 

 עברית  נ"ז  2 גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר  50999

 אנגלית  נ"ז  2 וזהויות סוגיות מתקדמות בחקר תקשורת, במדיה חברתית  50131

    

 


