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 התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ 

 

770101סמינר אינטגרטיבי שם הקורס:   
 

  ד"ר אמירה שיףפרופ' אפרים תבורי ו: מרצה

 יפורסם כיתה:

 

 סוג הקורס: סמינר

"פשנת לימוד: תש  

שנתי, דו שבועיהקורס   

18:00-16:00ישי שליום    שעות הקורס:   

                       

 

  amira.schiff@biu.ac.ilבאי מייל: שעות קבלה בתיאום מראש

 

 

 מטרות הקורס

 

חשוף את הסטודנטים לחיבור בין התיאוריה והפרקטיקה בתחום יישוב הסכסוכים ברמות שונות של ל

 אישית.  בין העד ו הבין קהילתית מדינתית, הבין קבוצתית החל מהרמה הבין חברתיים, סכסוכים

 

  הקורס מהלך
 

מפי אישים העוסקים בתיאוריה ובפרקטיקה של תהליכי במהלך הקורס ישמעו הסטודנטים הרצאות 

יישוב סכסוכים במעגלים שונים בהם מתרחשים סכסוכים. לאחר כל הרצאה נדון בנושא ניהול ו

 חום. פרקטיקה בתהיה ותיאורבהקשר של החיבור בין השהוצג 

 

 דרישות הקורס    

 

 הסטודנטים יהיו נוכחים בכל השיעורים ויקפידו להגיע בזמן.  נוכחות:

 : כתובתל באמצעות משלוח אי מייל לד"ר אמירה שיףלהודיע בכתב מראש  ישבמקרה של היעדרות, 

Amira.schiff@biu.ac.il 
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בקורס שהוא  ודיםשנת הלימלך כל הממפגשים ב 3)עד  פי תקנון האוניברסיטה לע –במהלך השנה היעדרות 

 .(דו שבועי

 אסור במהלך השיעורים. טלפון הניידוב מחשבב עיסוקה

 הינו "עובר" או "לא עובר".  על מנת לקבל ציון "עובר" יש למלא אחר דרישות הנוכחות הציון בקורס

 .  כמפורט

 

 *"פתש א'סמסטר רשימת הדוברים בסמינר האינטגרטיבי 

 

                                                                

מספר 

 מפגש
 נושא תואר שם תאריך

פרופ'  29.10.19 1

אפרים 

 תבורי

ראש התוכנית 

לניהול ויישוב 

סכסוכים ומו"מ, 

 אוניברסיטת 

 אילן -בר

סכסוכי זהות 

היהודית בחברה 

 בישראל

מר שאחדה  12.11.19 2

 -אבו

 ,'סביית

המשנה למנכ"ל 

וכבי עמותת כ

המדבר, ומגשר 

   בחברה הבדואית

  

מסורת מגשרת 

 בחברה הבדואית

הגב' נועה  19.11.19 3

 שלו

מנהלת תוכנית 

 גישורים

 

על פעילות מרכזי .

 הגישור בקהילה

הגב' רחלי  17.12.2019 4

 אשוול

 ת לי"מנכ

Agree-online 

 ובוגרת התוכנית

 

גישות חדשות 

לגישור במערכת 

 החינוך

ב פקד ר 14.1.2020 5

 ופר שלחע

מפקד היחידה 

למו"מ של 

 משטרת ישראל 

 

משא ומתן ככלי 

 לניהול משברים

 במשטרה

מוטי מר  28.1.2020 6

 קריסטל

 מנכ"ל חברת 

NEST 

 

ניהול משברים 

 ברשת

 

 

 נושאי ההרצאות.  ב*יתכנו שינויים ברשימת המרצים ו
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  :תאריכי המפגשים בסמסטר ב'     

 

     24.3.2020 ,21.4.2020 ,12.5.2020 ,26.5.2020 ,9.6.2020 ,30.6.2020 

 

 סמסטר ב' תתפרסם לקראת סוף סמסטר א'.בונושאי ההרצאות רשימת המרצים      

 

           

  כללי      

 

 ת חומר קריאה כהכנה להרצאולהתעדכן בנכתב בו מידי כשבוע.  . מומלץ מאודלקורס אתר מלווה

 הנכם מתבקשים לקרוא את החומר טרם ההרצאה.  יועלה לאתר הקורס. שתשמעו במהלך הקורס

 .הציפיה הינה כי הסטודנטים ישתתפו במהלך הדיונים שיתקיימו לאחר הרצאות האורח בקורס 

  


