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 טע"תש – ללימודי קונפליקט וניהול משבריםחטיבה 

 

 

 מטרת הלימודים

והדרכים להתמודד ידע נרחב על מקורות, סוגים ומאפיינים של סכסוכים חברתיים  להקנות לסטודנט 

 לנהל ולפתור התנסות וניתוח ביקורתי של כלים מעשיים הלימודים משלבים לימוד תאורטי עם  עמם.

 .ואסטרטגיות להתמודד עם אלימות של משא ומתן טכניקות ,םדיפלומטי םמשברים, למשל: ערוצי

 

 

 מבנה לימודים

 :החלוקה הבאהנקודות זכות )נק"ז(, ע"פ  120 -תואר מורכב מ

בלימודי קונפליקט וניהול , כשאחת מהחטיבות יכולה להיות תחומי-רבנק"ז תחת ב.א  28חטיבות של  4

וקורס הכרת  רמת פטורלקורסי אנגלית , לימודי מיומנותנק"ז  4נק"ז לימודי ליבה,  4, משברים

 הספרייה.

 

 

 נק"ז  לימודים חובות

 12 קורסי חובה

 12 קורסי בחירה

 4 סמינר

 28 סה"כ

 

 
 שנה א'

 קורסי חובה

 דרישות קדם סמסטר נק"ז קורס

מודלים אינטראקטיביים  –מבוא ליישוב סכסוכים 

 להתמודדות עם סכסוך עיקש ואלים

  א+ב 4

מעימות מזוין להסדר: תהליכי משא ומתן לסיום סכסוכים 

 מדינית-הפרספקטיבה האסטרטגית –'בעצימות נמוכה' 

  א+ב 4

   8 סה"כ

 

 
 שנה ב'

 קורסי חובה

 דרישות קדם סמסטר נק"ז קורס

  א+ב 4 צדק מעברי וסכסוכים בעולם

   4 סה"כ
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 רשימת קורסי בחירה *

 קדםדרישות  סמסטר נק"ז קורס

  א 2 משברים לאומיים והתמודדות שלטונית בראי השוואתי

  א 2 דיפלומטיה וניהול משברים

  א 2 סוציאליזציה פוליטית באזורי סכסוך

  א+ב 4 דתית-הבין העקרונות ההבנ

  ב 2 אלמנטים של מהפכות שלום: מנהיגים, אנשים ומוסדות

  ב 2 20-הפלסטינים במאה ה

   14 סה"כ

 הקורסים מתעדכנת מדי שנה.רשימת *
 
 

 שנה ג'

 רשימת קורסי בחירה *

 דרישות קדם סמסטר נק"ז קורס

  א 2 תרבויות בעולם הגלובלי-מגע בין

  א 2 ניהול קונפליקט: יחסי דת ומדינה בישראל

ביצועית: המדינות הטוטליטריות )שואה, -היסטוריה רעיונית

 מלחמות עולם(

  ב 2

   6 סה"כ

 הקורסים מתעדכנת מדי שנה.*רשימת 
 
 

 רשימת סמינרים

 דרישות קדם סמסטר נק"ז קורס

  ב 4 ניהול מו"מ ובניית קונצנזוס

  ב 4 חינוך לשלום

   8 סה"כ

 

 

 

 :הנחיות כלליות

 מהקורסים וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי  75%-מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון עובר ב
 לפחות. 70החובה של 

  משנה ב' לשנה ג' מותנה בציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי מעבר
 לפחות. 65החטיבה של 

  נק"ז(. 12בשנים ב' וג' על הסטודנט להשתתף  בקורסי בחירה )סה"כ 

  קורסי בחירה: לכל סטודנט תינתן האפשרות לבחור קורס בחירה מחטיבה אחרת, שלא מתוך
 , בכפוף לאישור ראש החטיבה בה רשום הקורס שאותו הוא רוצה להמיר.החטיבות אליהן נרשם

  ,נק"ז(, בתנאי שסיים את לימודי  4בשנה ג' על הסטודנט להשתתף בשני קורסים מתקדמים )סמינר
 כל המבואות בחטיבה.

שבחר. בחטיבות בהן הוא בחר לא  4-כל סטודנט נדרש לשני סמינרים משתי חטיבות שונות מתוך ה
 נק"ז בקורסי בחירה. 4סמינר, ישלים הסטודנט ללמוד 
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  :התנאי לקבלת התואר הוא 

לפחות בכל חטיבה ובכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים  65ציון ממוצע 
 משוקללים(.

  )גורר הפסקת  –נכשל בקורס חובה חוזר )גם במידה שבקורס הראשון הציון היה עובר
 .לימודים

 ים בהתאם לאילוצי המערכת.ייתכנו שינויים בתכנית הלימוד 

 


