
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מה

 תשע"ט – אחתאקדמית בשנה ללא תזה, תואר שני 

 שנה אקדמית אחת )כולל לימודי קיץ(.כנית מיוחדת ללימודי תואר שני ללא תזה, תוך ובמסמך זה אנו מפרטים ת
 כנית זו, אנו מקיימים:ולידיעתך, בנוסף לת

 לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנתיים. .1
 שלוש. –תזה, הנערכים בשנתיים  עםלימודי תואר שני  .2
  .לימודי תואר שלישי .3
 

 כנית ללימודי מ.א תוך שנהום על התלהלן הפרטי
 

 תחומית עם נושא -היכרות בין כוללכנית מציעה תואר שני ללא תזה במסלול לימודים הוהת
 ברמות חברתיות של סכסוכים שוניםבסוגים התמקדות  תוך והדרכים ליישובו ,הסכסוך, התפתחותו

 . מדינתית-אישית, הקהילתית והבין-שונות: ברמה הבין
 

 בימי ו'( 13:30)עד השעה ו'  וימיג'  מייב ,הלימודים מתקיימים בעיקר          
 רסים מתוקשבים, שדורשים מפגש אחד קורסים מרוכזים בין הסמסטרים וקו מספר, יש ללמוד בנוסף          
 .שישי( ואשלישי בימי )לא  וקורס גישור בתחילת הקורס ובסופו בימי לימוד אחרים          

 

 כנית הלימודיםומבנה ת

 כנית מורכבת מקורסי חובה, קורסי בחירה, סדנאות הכשרה ופרוייקט מעשי. והת

  עם תחום ניהול ויישוב הסכסוכים שהינו בינתחומי.  מהווים את התשתית ללימודי התואר ומספקים היכרות  קורסי החובה
 

 , רגשות וקונפליקטסכסוכים בחברה הישראלית,  גוןמאפשרים להתמקד לעומק בסוגיות כ קורסי הבחירה
 ,יישוב סכסוכים במשפחהארגונים, יישוב סכסוכים בפרקטיקות בגישור ומו"מ, מקוון,  יישוב סכסוכים

 . )היצע הקורסים משתנה מדי שנה( ועוד, זהות ומו"מ יישוב סכסוכיםדת ו 
 

 )סדנה זו מתקיימת ביום אחר, . בחירה כקורס בגישור הכשרה סדנת מוצעת כניתובת סטודנטיםל סדנאות הכשרה:
 מימי שלישי ושישי(.

 . קונפליקטים ולניהול לגישור ומקצועיים ישומיים עבודה וכלי מיומנויות רכישת היא הסדנה מטרת
  למשתתפים תוענק הסדנה ובתום גדות ועדת ידי-על שנקבעו הקריטריונים את תואמיםותכניה  הסדנה מבנה

 .הלימוד לשכר מעבר, נוסף בתשלום כרוכהמקנה נ"ז לתואר אך ההשתתפות  בסדנה ההשתתפות. מגשר תעודה בה
 מנת להפחית בעומס הלימודים. -מומלץ ללמוד את סדנת הגישור בקיץ לפני שנה"ל על

 
,  מ"ומו סכסוכים ויישוב ניהול של בפרקטיקה להתנסות ולסטודנטיות לסטודנטים מאפשר הפרויקט פרוייקט מעשי:

 . המושג של הרחב במובן סכסוכים ויישוב לניהול טכניקות של ביישום העוסק ארגון של בפעילות השתלבות ידי על זאת

ה עבוד להגיש יש הפרויקט ביצוע ובתום )שלא במסגרת ימי הלימוד הרגילים( שעות 40 של בהיקף הינה ההתמחות

 .מסכמתסמינריונית 

 תנאי קבלה
 לפחות. 80ציונים של  לתואר שני רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון עם ממוצע

 ש"ש )למחוייבים בלבד( 1 - יסודות המשפט השלמות
  .בהתאם לתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים ביהדות קורסי יסוד

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 *רשימת הקורסים
 

 ש"ש  11קורסי חובה: 

 )סמינריון( גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים. 1

  סכסוכים ולתהליכי יישובומתן -פסיכולוגיות למשא-. גישות חברתיות2

 . דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים3

   מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות. 4

 בינתחומי אינטגרטיבי בניהול ויישוב סכסוכים  . סמינר5

 )עבודה סמינריונית( . פרוייקט שטח6

 :ש"ש 9 - בחירההקורסי מ מבחר
  גישות ליישוב סכסוכים בחברה הישראלית

 סדנה מעשית  - )לבוגרי קורס גישור( רקטיקה בגישורפ
 משא ומתןל סדנא

 יישוב סכסוכים בארגונים
 יישוב סכסוכים במשפחה

 גישות ליישוב סכסוכים אתניים 
 הליכים דיגיטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים

  רגשות ביישוב סכסוכים
 

  )ראה פירוט בעמוד ראשון( סדנת הכשרה בגישורובנוסף 
 

 תעודה
סכסוכים על סיום לימודי תואר שני בתוכנית לניהול ויישוב אוניברסיטאית זכאים לתואר שני יקבלו תעודה 

 ומו"מ. 
 

 תוארכל הל שכר לימוד
 .מל"גהשכר לימוד אוניברסיטאי רגיל כפי שנקבע על ידי  200% מינימום בסיס שכר הלימוד הוא

 בחוברת מופיע התלמיד של וזכויותיו חובותיו את הקובע הנלווים והתשלומים הלימוד שכר של מפורט תקנון
 כניותות מדור ידי על הלימודים תוכנית עריכת לקראת האוניברסיטה באתר המתפרסמת להרשמה ההוראות

 .ומעקב לימודים
 

 פרופ' אפרים תבורי –ראש התוכנית 
  או בטלפון. דואר אלקטרונייש לפנות למשרד התוכנית ב למידע נוסף

 10:00-14:00 ה-א םימי :שעות קבלה. מורנו -גלית דורי – התוכניתרכזת 
 p.confl@mail.biu.ac.ilדוא"ל:  03-5318043טל' :    

 
 
 כניתוייתכנו שינויים בת*

 
 

 4.2.18עדכון: 
 

p.confl@mail.biu.ac.il  |03-5318043. טל|  308 חדר( ץ"כ) 604 בניין|  ומו"מ סכסוכים ויישוב לניהול תוכניתה 

www.biu.ac.il/interdis/pconfl 
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