
 
 זתשע" – ניהול ויישוב סכסוכיםב תוכנית לימודים לתואר שני

 

 : רכזת לענייני סטודנטים

 6304538-08 -פקס , elsimion@bgu.ac.il, 6304559-08 – טלפון ישיר - אליזבט סימיון

 

 מטרת התוכנית

 להכשיר אנשי מקצוע ומחקר למציאת דרכים לניהול וליישוב סכסוכים. התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים פותחה על מנת

תחומיות בחקר הסכסוכים ובדרכים לניהולם ולצמצומם. התוכנית משלבת למידה תיאורטית -התוכנית מציגה גישות רב

ים וכוללת ומחקרית מעמיקה, יחד עם הקניית מיומנויות יישומיות. התנסות מעשית היא חלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד

 השתתפות פעילה בפרויקטים קהילתיים ובתהליכי גישור, פישור ומשא ומתן.

 

 נק"ז( 36נתיב כללי )

 .נק"ז קורסי בחירה( 12+ חובה נק"ז קורסי  24נק"ז ) 36ים בהיקף של סעל הסטודנטים ללמוד קור

בהיקף של יום בשבוע, במסגרת של מעשית )פרקטיקום( בשנה השנייה ללימודים עבודה השתתף בים לטבנוסף, על הסטודנ

. עבודת פרקטיקום מלווה במחקרהארגונים ממשלתיים, מלכ"רים, ארגונים קהילתיים וכדומה, תוך הדרכה צמודה. 

 .המחקר מוגשת בסוף השנה השנייה ללימודים כמבחן הגמר בתואר

 

 תכנית הלימודים בנתיב הכללי ללא עבודת גמר:

 קורסי חובה
קורסי שיטות 

 קורסי בחירה מחקר פעולה רקטיקוםפ מחקר
סה"כ נק"ז 

 לתואר
 נק"ז 36 נק"ז 10 נק"ז 2 נק"ז 4 נק"ז 4 נק"ז 16

 

 הכלליתכנית לימודים מפורטת בנתיב 

 קורסי חובה
 נק"ז שם הקורס מס' הקורס שנה
 4 מבוא לחקר סכסוכים  א'
 4 פיוס דרכי ו ים בין קבוצותקונפליקט  א'
 2 אלימות כתופעה חברתית תיאוריה ומעשה  א'
 2 עבודת מניעה בקהילה: מודלים תאורטיים והתערבות מעשית  א'
 2 : תיאוריה ופרקטיקהלשלוםחינוך   ב'

 2 הרצאות אורחים וסיורים  א'+ב'
 נק"ז 16 סה"כ קורסי חובה

 למתקדמים שיטות מחקרקורסי 
 2 שיטות מחקר איכותניות  א'

 2 ת מחקר כמותיותשיטו  א'/ב'
 נק"ז 4 
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 4 פרקטיקום  א'+ב'

 2 מחקר פעולה  א'+ב'

 10 קורסי בחירה  א'/ב'

 נק"ז 36 סה"כ לתואר

 
 15% – )מחקר מלווה לפרקטיקום( בחינת גמר, 85% –קורסים  - הרכב הציון הסופי לתואר במסלול הכללי

 
 (קורסי הבחירהמת יתכנו שינויים ברשיניתנו בשנים קודמות, ) קורסי בחירה

 סוגיות בקונפליקטים קבוצתיים וארגוניים

 גישור

 משא ומתן ככלי לניהול ויישוב סכסוכים

 אז והיום –מבט פסיכולוגי על השואה 

 אי אלימות משנה מציאות

 קונפליקטים במרחב המשפחתי

 : סיבות פריצתן, מהלך ודרכי סיומן1989מלחמות אזרחים לאחר 

 
 .שנתיים - משך הלימודים

 
  ימי הלימוד

 .08:00-20:00בין השעות בימי חמישי  שבועאחת להלימודים מתקיימים 

 
  תנאי רישום

 לפחות )בכל תחום(. 80תואר ראשון בממוצע 

 בנוסף על הממוצע, תהליך המיון מתבסס על קורות חיים, מכתבי המלצה וריאיון קבוצתי.

 

 

 

 
 

 גוריון בנגב-של אוניברסיטת בןניהול ויישוב סכסוכים ב .M.Aהתואר הינו תואר 

 * התוכנית ניתנת לשינויים *


