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:מקרא 
-חובה בכל המסלולים 

צהוב

חובה במסלול ללא 

כתום- תזה 

- בחירה בכל המסלולים 

תכלת

:הערות

- ופרקטיקה תיאוריה-  מאחה צדק

 חלמיש קלר כרמית ר"ד

ז"נק 1-  פרונטלי בחירה

- בינלאומיים סכסוכים ליישוב ומודלים גישות

 שיף אמירה ר"ד

ז"נק 2-  שנתי- ' א שנה-  פרונטלי חובה

–  פסיכולוגיות חברתיות גישות

 קציר מעין ר"ד

ז"נק 2- ' א שנה-  פרונטלי חובה

קורס השלמה לאלו ללא רקע במשפטים 

ירוק

 משברים בניהול מנהיגות

- בארגונים

  שפירא אלרז יעל ר"ד 

 ז"נק 1-  בזום בחירה

מפגשים 6.5 מרוכז

 השנייה במחצית

הסמסטר של

- גישור קורס

 זינימן חמי רויטל ר"ד

ז"נק 2-  פרונטלי בחירה

-  ורגשי עצמי ויסות

קציר מעין ר"ד

ז"נק 1- בזום בחירה

מפגשים 6.5 מרוכז

 של הראשונה במחצית

הסמסטר

–  פסיכולוגיות חברתיות גישות

 קציר מעין ר"ד

ז"נק 2- ' א שנה-  בזום חובה

-המשפט יסודות

מנדל חנן ר"ד

        בזום השלמה קורס    

משפטי רקע ללא לאלה

זכות נקודת ללא

 מפגשים 6.5 מרוכז

 של השנייה במחצית

הסמסטר

 פרידה-  הסערה בעין

 מזוית וגירושין

- פסיכולוגית

 רייס אלומה ר"ד

ז"נק 1- בזום  בחירה

 מפגשים 6.5 מרוכז

 של הראשונה במחצית

הסמסטר

'סמסטר א

בזום' ו בזום' א

 בחברה סכסוכים יישוב

- הישראלית

מולוב בן ר"ד

ז"נק 1-  פרונטלי בחירה

 וגישור סכסוכים יישוב

-  חינוך במערכות

 אשוול רחלי ר"ד

ז"נק 1-  פרונטלי  בחירה

 בינתחומי סמינר

-אינטגרטיבי

 שיף אמירה ר"ד

ז"נק 1.5-  שנתי, חובה

-  שטח פרויקט 

   זינימן חמי רויטל ר"ד 

 ,תזה ללא במסלול חובה

 ז"נק 2-  שנתי

 בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכיםללא תזהתואר שני - ג "מערכת לימודים תשפ

.ניתן לסיים בשנה קלנדרית אחת. *קורסי בחירה- ז " נק11, קורסי חובה- ז " נק9: החלוקה היא, ז" נק20התואר הוא 

.בכפוף לשינויים ומותנה באישור האוניברסיטה- שימו לב 

פרונטלי בקמפוס'  ג

- תחומי רב במבט סכסוכים יישוב

ובוררות משפט על

 מנדל חנן ר"ד 

ז"נק 1-  פרונטלי בחירה

. מדויקת לכל קורס תפורסם בהמשךרשימת תאריכים. 'ובשבוע השני נלמד קורס ב' הכוונה שבשבוע אחד נלמד קורס א (             )קורסים המתקיימים לסירוגין 

.17:00-21:00בין השעות  בזום' ביום אר יעל אלרז שפירא מתקיימים שניהם "ר מעין קציר והקורס מנהיגות בניהול משברים בארגונים של ד"הקורס ויסות עצמי ורגשי של ד

.8:00-12:00בין השעות  בזום' ביום ומתקיימים שניהם  (השלמה)ר חנן מנדל "ר אלומה רייס והקורס יסודות המשפט של ד"פרידה וגירושין מזווית פסיכולוגית של ד- הקורס בעין הסערה

.17:00-21:00בין השעות  פרונטלי' ביום בר רויטל חמי זינימן מתקיים "קורס גישור של ד

.לא נכלל בסך הנקודות לתואר.  יסודות המשפט הינו חובה לסטודנטים ללא רקע משפטיקורס ההשלמה

.תאריכים יימסרו בהמשך.  מפגשים בימים שלישי ושישי4כ "סה. ר רויטל חמי זינימן"של ד-  מ"סדנה למו- קורס בחירה מרוכז יתקיים ' חופשת סמסטר אבמהלך 

.בזום' ביום ו ושעה וחצי פרונטלי' ביום גשעה וחצי -  פעמיים בשבוע' הקורס גישות חברתיות ופסיכולוגיות הינו קורס חובה שמתקיים רק בסמסטר א

.נקבעים בתיאום עם המרצה, מפגש חובה בשיעור ראשון ושיעור אחרון. ר דניאל רוט"ד-  מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות -קורס בחירה מתוקשב מלא יתקיים ' במהלך סמסטר א

לסירוגיןמתקיימים
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:מקרא 
-חובה בכל המסלולים 

 צהוב

חובה במסלול ללא 

כתום- תזה 

- בחירה בכל המסלולים 

תכלת

:הערות

.ג"ב והוא ייכלל כחלק מחובות התואר בתשפ"את קורס הגישור אפשר ללמוד גם בשנת תשפ

.פרויקט שטח ויישוב סכסוכים בינלאומיים, סמינר אינטגרטיבי: לשינוי בשעות בקורסים-  שימו לב

.ז"שווה שתי נק. כללי/ניתן לקחת אותו כקורס בחירה בתוכנית או כקורס יהדות.  מטעם תוכנית ההידברות בבר אילןחילוניים- הידברות דתייםיתקיים קורס' סמסטר בבמהלך 

 בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכיםתואר שני ללא תזה- ג "מערכת לימודים תשפ

- ומתן ומשא סכסוכים יישוב, מגדר

 חלמיש קלר כרמית ר"ד 

ז"נק 1-  בזום בחירה 

-  סביבה באיכות קונפליקטים

 מנדל חנן ר"ד

ז"נק 1-  בזום בחירה

'סמסטר ב

בזום' ו פרונטלי בקמפוס'  גבזום' א

- בגישור פרקטיקה

(גישור קורס לבוגרי* ) 

  זינימן חמי רויטל ר"ד

ז"נק 1- פרונטלי בחירה

-אינטגרטיבי בינתחומי סמינר

 שיף אמירה ר"ד

ז"נק 1.5-  שנתי, חובה

- שטח פרויקט

זינימן חמי רויטל ר"ד 

תזה בלי במסלול חובה

ז"נק 2-  שנתי 

.תאריכים יימסרו בהמשך. ר רחלי אשוול"ד- אספקטים יישומיים במרחב הדיגיטלי , גישור מקוון- בחירה בזום יתקיים קורס בסמסטר קיץ 

Dialogue.Program@mail.biu.ac.il: הרישום והפרטים מול תוכנית ההידברות במייל

.מפגש חובה בשיעור הראשון ובשיעור האחרון בתיאום עם המרצה- ר אמירה שיף "של דדיפלומטיה ויישוב סכסוכים - בחירה מתוקשב מלא יתקיים קורס  'בסמסטר ב

.תאריכים יימסרו בהמשך. בחירה- ר רויטל חמי זינימן "ד-  מפגשים 10 פרונטלי של קורס גישור מרוכזיתקיים - כ בחודש ספטמבר "בד-  בסמסטר קיץ

. מדויקת לכל קורס תפורסם בהמשךרשימת תאריכים. 'ובשבוע השני נלמד קורס ב' הכוונה שבשבוע אחד נלמד קורס א (        )קורסים המתקיימים לסירוגין 

- בינלאומיים סכסוכים ליישוב ומודלים גישות

 שיף אמירה ר"ד

ז"נק 2-  שנתי- ' א שנה-  חובה

- סכסוכים ליישוב חלופיות דרכים

 פרלמן קרני ר"ד 

ז"נק 1.5-  חובה

-  סכסוכים ליישוב ומקוונים דיגיטליים הליכים

מנדל חנן ר"ד

ז"נק 1- בזום בחירה

.17:00-21:00בזום בין השעות ' ביום אר אלומה רייס מתקיימים שניהם "ר מעין קציר והקורס מחלוקת במעגלי המשפחה של ד"הקורס כוחה של סיטואציה של ד

.17:00-21:00בין השעות  פרונטלי' ביום בר רויטל חמי זינימן מתקיים "קורס גישור בשיתוף פלוגתא של ד

.רשימת תאריכים מדויקת לכל קורס תפורסם בהמשך.10:00-14:00פרונטלי בין השעות ' לסירוגין ביום גר רויטל חמי זינימן מתקיים "הקורס פרקטיקה בגישור של ד

-  סטואציהי של כוחה

קציר מעין ר"ד

ז"נק 1- בזום בחירה

מפגשים 6.5 מרוכז

 של הראשונה במחצית

הסמסטר

 במעגלי מחלוקת

-המשפחה

רייס אלומה ר"ד

 ז"נק 1 בזום בחירה

 מפגשים 6.5 מרוכז

 של השנייה במחצית

הסמסטר

 מיזם בשיתוף גישור קורס

- פלוגתא

 זינימן חמי רויטל ר"ד

ז"נק 2-  פרונטלי בחירה

לסירוגיןמתקיימים  



:(מחצית ראשונה או מחצית שניה)תאריכי קורסים המתקיימים באופן מרוכז במשך חצי סמסטר 

17:00-21:00בין השעות ' יום א (מחצית שנייה)' בסמסטר בר אלומה ריס יתקיים " של דמחלוקת במעגלי המשפחה

25.6.23| 18.6.23| 11.6.23| 4.6.23| 28.5.23| 21.5.23| 14.5.23 :מועדי המפגשים

 17:00-21:00בין השעות ' ימי א (מחצית ראשונה) 'בסמסטר אר מעין קציר יתקיים "של דויסות עצמי 

27.11.22| 20.11.22| 13.11.22| 6.11.22| 30.10.22| 23.10.22 : מועדי המפגשים

17:00-21:00בין השעות ' ימי א (מחצית שנייה)' בסמסטר אר יעל אלרז שפירא יתקיים "של דמנהיגות בניהול משברים בארגונים 

22.1.23| 15.1.23| 8.1.23| 1.1.23| 25.12.22| 11.12.22| 4.12.22 :מועדי המפגשים

 8:00-12:00בין השעות ' ימי ו (מחצית ראשונה)' בסמסטר אר אלומה רייס יתקיים "של דפרידה וגירושין מזווית פסיכולוגית - בעין הסערה 

9.12.22| 2.12.22| 25.11.22| 18.11.22| 11.11.22| 4.11.22| 28.10.22 :מועדי המפגשים

 8:00-12:00בין השעות ' ימי ו (מחצית שנייה)' בסמסטר אר חנן מנדל יתקיים " של דיסודות המשפט

20.1.23| 13.1.23| 6.1.23| 30.12.22| 23.12.22| 16.12.22| 9.12.22 :מועדי המפגשים

 17:00-21:00בין השעות ' ימי א (מחצית ראשונה) 'בסמסטר בר מעין קציר יתקיים " של דכוחה של סיטואציה

30.4.23| 23.4.23| 16.4.23| 26.3.23| 19.3.23| 12.3.23 :מועדי המפגשים


