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 בלשון נקבה ומתייחס לכולם ולכולן* הסילבוס נכתב 

 
 תיאור הקורס ומטרותיו

נם  ובכלים האפשריים לניהולם ולפתרו  ,קונפליקטים סביבתייםיב  סב  בין האדם לסביבתוהנוצרים    יםמפגש קורס זה יעסוק ב 

אלו חיכוך  מצבי  )למשל של  הארגון  או  הקהילה  מרמת  החל  שונות,  בסקלות  למצוא  ניתן  סביבתיים  קונפליקטים   .

  וגלובלית   בינלאומית ,  וכלה ברמה אזוריתקונפליקטים העשויים להיווצר בין שכנים סביב השימוש בקמין המוזן בעץ(  

אודות: קונפליקטים סביבתיים  יות  תלמדנה הסטודנט(. בקורס  שינויי האקליםמפעל ממשלתי או  ,  )סכסוכים על משאבי מים

שונות קונפליקט  ;בסקלות  כגורמי  סביבתיים  משאבים  של  היעדר  או  היווצרות   ;צמצום  על  טבע  אסונות  השפעת 

תיאורטיים   ;קונפליקטים בהיבטים  ביטוי  לידי  שבאות  כפי  הקונפליקט  להערכת  שונות  האינטרסים    ;גישות  בעלי  על 

שילוב נושאים סביבתיים    ;ם האפשריות לניהול קונפליקטים סביבתיים ולפתרונםמהן הדרכי  ;הלוקחים חלק בקונפליקט

ובתהליכי מו"מ לשלום. הלימודים ייעשו באמצעות הרצאות, תיאורי מקרה, סימולציות ומשחקי    בתהליכי מניעת סכסוכים

 תפקידים ושימוש במדיה. 

 

 דרישות הקורס 

 ( 10%) בשיעורים , סקרנית ומעמיקה נוכחות חובה והשתתפות פעילה .א

 ( 30%) יותסביבתי שייחקר על ידי הסטודנטהגשת תקציר אקדמי על סכסוך  .ב

 (30%חלק פעיל בסימולציה בכיתה )לקיחת   .ג

 (30%הגשת עבודה מסכמת ) .ד
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 נושאי השיעור ורשימת הקריאה  

נושא  

 השיעור

 קריאת חובה  פירוט

מושגים באקולוגיה ושמירת טבע. על   –"בין הטיפות"  מבוא . 1

מאבקים, אקולוגיה מעמיקה, המפגש בין האנושי 

 לסביבה. 

 

 

 ( 2021* רביב )

 (2001* ג'וסף )
 ( 2001* ארן )

 ( 2001* בוקצ'ין )

משבר,  . 2

קונפליקט  

 וסכסוך 

 משבר, קונפליקט או סכסוך? 

 הגדרות, היווצרות, עמדות אישיות כלפי סכסוכים. 

 

(2015)* Ross  

Seybolt (2001)*  

* Tajfel & Turner 

(1986) 

מי ומי  . 3

 בסכסוך? 

 צדדים שונים לסיפור: 

כדרך למציאת דרכי   ִמְסּגּורסכסוכים והיעזרות ב ִמְסּגּור

 פתרון.

 

  (.2004ואילון )* אבנימלך 

* Gray (2003) 

 להרחבת קריאה: 

* Nicolas & Kallab 

(2021). Chapter 4. 

4-5 .

ים קונפליקט

 ים  סביבתי

דרי גודל  בס

 –שונים 

סקלה 

 תקהילתי

 

בסקאלות מרחביות שונות, על קונפליקטים סביבתיים  

 . בין המקומי לעולמי

+ 

 סימולציות ע"י סטודנטים 

* Nicolas & Kallab 

(2021). Chapter 3. 

 

  (2001* דובו )
 (2009* רז )

.  2014* ידיעות אחרונות  

תמונות לווין  הימה נמחקה: 

 מאסון אקולוגי. 

6-7 . 

ים קונפליקט

 ים  סביבתי

סדרי גודל  ב

 -שונים 

סקלה 

 גלובלית 

קונפליקטים הקשורים לשינויי האקלים: מחלוקת על 

 האתגרים בתחום.  ;הגורמים ועל הדרך לפתרון

 

 מידבור ובטחון תזונתי 

 2020* בחור ניר, ד. 

* Jaeger (2014) 

* Kelman (2006) 

* Dinar (2011) 

* Love (2020) 

  אנרגיות מתחדשות סימולציות בכיתה בנושא  .8

צדק   9-10

 סביבתי 

 (2011) נור* מ מהו צדק סביבתי ואת מי הוא משרת?

 (2020* דה שליט )

* Cutter (1995) 

 פתרון. 11

ים קונפליקט

 ים  סביבתי

דרי גודל  בס

  -שונים 

סקלה 

 קהילתית

ושיתוף הציבור במצבים של משא ומתן, קבלת החלטות 

קונפליקטים סביבתיים ומשאבים טבעיים. שיתופי פעולה  

 , עבודה עם אוכלוסיה מקומית. עם גורמים שונים

+ 

 סימולציות ע"י סטודנטים 

 

Mustafa et al., (2021) 

. פתרון 12

ים קונפליקט

 ים  סביבתי

דרי גודל  בס

 -שונים 

 טבע אבי  ששימוש מול ניצול של מ

+ 

 סימולציות ע"י סטודנטים 

 

* Hardin (1968) 

* Ostrom et al. (1999) 

* Bradley & Pargman 

(2017) 

* UNEP (2009) 
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סקלה 

 גלובלית 

. שלום 13

 סביבתי 

 סביבה כמניעה תהליכי דיאלוג ושלום

המתח בין שימור לפיתוח ותפקיד הכלכלה במניעת   +

 סכסוכים ובפתרונם 

 לחלופין: השלמות במידת הצורך

 סימולציות ע"י סטודנטים 

 

 

* Cordillera del Condor 

* Ide (2018) 

* Environmental 

Peacebuilding Platform 

http://www.environmen

talpeacebuilding.org/  - 

Policy Briefs 2 + 8 

* Ganson (2014) 

* Furlong (2005) 

14 . 

 

 השלמות במידת הצורך סיכום ו
 

 

 

 : מטלות ועבודה בכיתה

 .לחקור )עבודה והגשה בקבוצות קטנות( ותמעוניינ  ותהגשת תקציר על סכסוך סביבתי שאותו הסטודנטי •

סביב הסכסוך הנבחר. לצורך משימה זו, על  משא ומתן בין צדדים /debateקריאה והכנת מסמך לקראת  •

סכסוך שאינו מופיע יהיה לבחור סכסוך סביבתי )אפשר לבחור מבין הרשימה מטה או להציע   יותהסטודנט

ברשימה( לקרוא ולחקור את הסכסוך על היבטיו השונים, להבין את הנקודות של כל צד ולהכין טיעונים 

ים להיות מגובים בתיאוריה, בידע )למשל תהליכים משפטיים שקרו או  מתאימים לשיח בכיתה. על הטיעונ 

  ןתקיים ביניה ותקורים בענין( ומתאימים לשיח אקדמי. בכיתה נקיים סימולציה שבה כל קבוצת סטודנטי

בכל  ותומתדיינ תהיינה שופטות הקורס  ות. משתתפ, על הצדדים השונים בושיח/מו"מ על הנושא הנבחר

 סימולציה.

 הגשת החומרים שהוכנו בקבוצות כמטלת סיכום, תוך רפלקציה אישית ומשוב עמיתים.  –סכמת מטלה מ  •

 

 רשימה לבחירת סכסוך לצורך סימולציה בכיתה:

*** )בכל נושא יש להתייחס ולהגדיר את הבעיה הסביבתית ואת הקונפליקט שנוצר, להציג את הצדדים השונים ואת  

 מוצעים(הטיעונים וכן את הפתרונות 

 

 : סכסוכים סביבתיים בישראל

 מגדל המראות הסולריות באשלים +  השפעה על הטבע הביוטי ועל האדם –חוות סולריות 

 היסטוריה, מקורות המים, חלוקה בין מדינות שכנות והסכמים סביב מים  –בעיית המים 

   ומהם הסכסוכים סביבם? מהם –שטחים פתוחים בישראל 

 ?מהו הקונפליקט, מי הצדדים המעורבים – "אאקו קצ

 אסדת הגז בחוף דור 

 ?כלכליות ואנושיות, סביבתיותההשלכות ה ןמיחזור פסולת לעומת הטמנה. מה –מטמנות בישראל 

 . בעיות סביבתיות בראי מדיניות פוליטית בישראל - , תושבים וחקלאיםמול הצבא  –בעיות בשטחים הכבושים 

 ( , לכישון, קישון, איילוןזיהום נחלי מרכז הארץ )ירק

הנקודות החלשות בחוק? מי המפסידים   ןאיך נוצר? מה היה התהליך? מי הגורמים המובילים? מה –חוק אויר נקי 

 מהחוק?

 (הממשלתית שהוקמה לפתור בעיה זו)ותפקידה של החברה מצוק הכורכר החופי באשקלון/נתניה 

 מקום לקונפליקט או לפתרונו?  –הדיונה הגדולה באשדוד 

http://www.environmentalpeacebuilding.org/
http://www.environmentalpeacebuilding.org/
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 בז"ן בחיפה 

 האם המאבק היה נכון ושווה?  –מערת איילון 

 מפריעים?ם למי ה – שוברי גלים בחופי רחצה בארץ

 

 : נתיים וגלובלייםיבין מדסכסוכים סביבתיים 

 יחסי טורקיה/סוריה והקונפליקט על הגישה למים * 

 * משבר הנפט בניגריה 

בריחה מאזור אחד לאחר,   –אסונות אקולוגיים אקוטיים שיוצרים סכסוכים )הצפות, שריפות, התפרצויות הרי געש( * 

 מידה גדול שגורמים לבעיות ביחסי אדם מאבקי שליטה על מקורות מים או על שטח פורה, שינויים בקנה 

 מוקדי סכסוך סביב בעיות סביבה: אפריקה ונושא המים, אמריקה ונושא של ביעור יערות, אוסטרליה ושריפות * 

 https://www.themarker.com/technation/MAGAZINE-1.9956090 -* פלסטיק בעולם 
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