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 תכנית הלימודים תשע"ט
 

 ' אסמסטר  ט"מערכת שעות תשע

 יום שישי יום שלישי עותש

8-10 

 

מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות  

 ד"ר דניאל רוט –( ש"ש 2-)חובה 27752

 4חדר  507בניין 

8:00-12:00  

  או

 2 -שנה ב' בחירה) 27771היבטים עיוניים במו"מ 

 ריא-פרופ' רחל בן – (ש"ש

 12כיתה  902בנין 

 8:00-12:00 

יישוב סכסוכים במבט רב תחומי: על משפט  10-12

 ד"ר חנן מנדל –( ש"ש 1)בחירה  27721ובוררות 

 105חדר  505בניין 

12-14 

 

 - זהעם תחקר איכותניות )חובה למסלול שיטות מ

 ד"ר הילה העליון  – 27708( ש"ש 1

 או  205חדר  604בניין 

 -)בחירה 27726פקטיביות ארגונית קונפליקטים וא

 ד"ר נורית רייזמן   –(ש"ש  1

 23חדר  502בניין 

ד"ר חנן  – )קורס השלמה 27706יסודות המשפט 

 מנדל  

 23חדר  502בניין 

 או

 וסכסוכיםבכלל  סכסוכיםמקום והשפעת הרגשות על 

  -(ש"ש 1)בחירה  /ערבית בפרטאסלאמיתבחברה 

 27799 -ד"ר דורון פלאי

 3חדר  505בנין 

גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים   14-16

 ד"ר אמירה שיף –( ש"ש 2)חובה  27737

 208חדר  507בניין 

 

 

 -)חובה 277010  סמינר בינתחומי אינטגרטיבי  16-18

  **פרופ' אפרים תבורי וד"ר אמירה שיף - (ש"ש 1.5

 2חדר  507בניין 

 בהמשך( וגם ולסרוגין )ראו פירוט טנטטיבי

 ( בלי תזהסדנא לפרויקט שטח )חובה למסלול 
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  סמסטר ב'  ט"מערכת שעות תשע

 יום שישי יום שלישי שעות

 -ש"ש 1 בחירה ) 27714פרקטיקה בגישור * 

ד"ר רויטל  -תנאי קדם קורס הכשרה בגישור( 

 3חדר  505בניין      חמי זינימן 

 שבועי-דו 8:30-11:40

 או/וגם 

הליכים דיגיטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים 

 חנן מנדל ד"ר  –( ש"ש 1)בחירה  27744

  4חדר  504בניין  

 שבועי-דו 8:30-11:40

  –()חובה 277010י  בינתחומי אינטגרטיב סמינר*

ד"ר אמירה פרופ' אפרים תבורי ו -המשך מסמסטר א'

 שיף

    209חדר  507בניין 

 וגם ולסרוגין )ראו פירוט טנטטיבי בהמשך(

 
 27736( בלי תזהסדנא לפרויקט שטח )חובה למסלול *
 זינימן-ד"ר רויטל חמי–  המשך מסמסטר א'()
  

 103חדר  507בניין 

8:00-10:00 

 ד"ר אלומה רייס -27759מחלוקת במעגלי המשפחה   10-12
 (ש"ש 1 -)בחירה

 105חדר  505בניין 

12-14 

 

 27718סדנא למחקר )חובה במסלול עם תיזה( 

 ד"ר אמירה שיף   –( ש"ש 1)

 106חדר  505בניין 

 או

 27704ב סכסוכים בחברה הישראלית יישו

 ד"ר בן מולוב –( ש"ש 1 -)בחירה

 104חדר  505בניין 

פרידה וגירושין מזווית פסיכולוגית  -בעין הסערה
 (ש"ש 1 -)בחירה ד"ר אלומה רייס -27767

 6חדר  502בניין 

 

 **זינימן-ד"ר רויטל חמי–(  ש"ש 2) 27736

 2חדר  505בניין 

 

18-20 

 

 

גישות חברתיות פסיכולוגיות למשא ומתן ולתהליכי 

                                  ד"ר דניס קאן –( ש"ש 2)חובה  27700יישוב סכסוכים 

 101חדר  505בניין 
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גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים  14-16

ד"ר  –( המשך מסמסטר א' -)חובה 27737

 אמירה שיף 

 208חדר  507בניין 

 

 1.5) 99389דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים   16-19

 פרופ' מיכל אלברשטין  –חובה(  ש"ש

 61חדר  604בנין 

 

 

גישות חברתיות פסיכולוגיות למשא ומתן  19-21

המשך  -)חובה 27700ולתהליכי יישוב סכסוכים 

 101ר חד 505בניין   ד"ר דניס קאן –( מסמסטר א'

 

 

 

 

 ם בשנה )מותנה במינימום משתתפים(פעמי 3קורס גישור מתקיים  .1
 

 .17:00-21:00ין השעות בימי שני בא' זינימן יתקיים בסמסטר -ד"ר רויטל חמי –( ש"ש 2 –)בחירה  27705קורס גישור 
 105חדר  604בניין 

 או

בימי  'ב יתקיים בסמסטרחמי זינימן ד"ר רויטל  –27705( ש"ש 2 –קורסי גישור בשיתוף עם פלוגתא )בחירה 

מאפשר הקורס  קורס גישור יחודי בשת"פ עם מיזם "פלוגתא". )לא סופי(. 17:00-21:00ין השעות שני ב

סביב סוגיות זהותיות המצויות במחלוקת בקרב   למשתתפיו, חרדים, חילונים ודתיים, לברר ולהעמיק את השיח

 105חדר  604בניין  ם.הציבור הישראלי, במקביל להכשרתם כמגשרי

 או
 . 2018חודש ספטמבר ב 27705  -( ש"ש 2 –)בחירה  פעמים בשבוע( 3קורס גישור מרוכז )בחודש אחד 

 נית ליישוב סכסוכים. וכהרישום לקורס קיץ זה ייעשה דרך מזכירות הת
 

  יש צורך בקורס גישור כדי להצטרף לקורס. –פרקטיקה בגישור  27714דרישות קדם: * .2
 .ניתן לבצע את פרוייקט השטח במסגרת ההשתתפות בקורס
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 םקורסי בחירה מרוכזי .3
 

 
 בכל אחד מהמפגשים של הקורסים המרוכזים, ללא יוצא מן הכלל, והיא מהווה תנאי לסיום הקורס. הנוכחות חובה

 
 .זינימן-ד"ר רויטל חמי - סמסטר ב'בחופשה שבין סמסטר א' למפגשים מרוכזים  4  –( ש"ש 1 -)בחירה 27733  סדנא למו"מ .א

 להלן מועדי הקורס:

 13:00-20:00 23.1.19יום רביעי  

 8:15-13:15 25.1.19יום שישי 

 13:00-20:00 30.1.19יום רביעי 

 8:15-13:15 1.2.19יום שישי 

 

 
)הקורס מוגדר זים. מפגשים מרוכ 4. (ש"ש 1-ד"ר ישי דרור )קורס בחירה  -27770 ניהול קונפליקטים בעת משבר ארגוני .ב

 להלן מועדי הקורס:בסמסטר ב', אך המפגשים יתקיימו בתום הסמסטר(. 
 

 8:00-14:00 28.6.19יום שישי        

  14:00-20:00 2.7.19יום שלישי  

 8:00-14:00 5.7.19יום שישי      

 14:00-20:00 9.7.19יום שלישי  

 
 בחירה( י)קורסים מתוקשב ים קורס .4

 
בהתחלת הקורס ומפגש  )נוכחות פיזית( ( מתקיים בסמסטר ב' עם מפגש אחדש"ש 1) ה ויישוב סכסוכיםדיפלומטי 27735 .א

 ד"ר אמירה שיף -.)נוכחות פיזית( אחד בסוף
  

)נוכחות  ' עם מפגש אחד בהתחלת הקורסב( מתקיים בסמסטר ש"ש 1) מה ויישוב סכסוכיםוא, טרקולקטיבי זיכרון 27755ב. 
 ד"ר רפי נץ  )נוכחות פיזית(. וףומפגש אחד בס  פיזית(

 
כדי לעשות ראיון קבלה ולקבל שיבוץ קבוצה יש  .ב'בסמסטר  ( בחירהש"ש 2 בחירה ) 27731קורס הידברות דתיים חילוניים  .5

או בדוא"ל:     5318978-03, בטלפון: באתר התכנית, קומה שנייה( 108לפנות למשרד בדיקן הסטודנטים )בנין 
Dialogue.Program@mail.biu.ac.il .הרישום לקורס זה ייעשה דרך מזכירות התוכנית ליישוב סכסוכים . 

 

מהמחלקה - ש"ש 1)בחירה  ד"ר כרמית קלר חלמיש –73765 צדק מאחה – שיים וקבוצתייםקונפליקטים בין אי פתרון .6

. להרשמה לקורס יש לפנות 8:00-10:00 ', יום ד', בין השעותבהקורס יתקיים בסמסטר  סטודנטים. 3 -מוגבל ל –לקרימינולוגיה( 
 למזכירות התכנית ליישוב סכסוכים. 

 
 : חובה לתלמידי תואר שלישי בלבד  -' אפרים תבוריפרופ –27725יום לדוקטורנטים וקולוק .7

 שנתי , קורסבמועדים שיפורסמו 10:00-12:00ימי שישי בין השעות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biu.ac.il/Dean/hidavrut.shtml
mailto:Dialogue.Program@mail.biu.ac.il
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 תחומי אינטגרטיבי וסדנה לפרוייקט שטח בסמסטר א':-להלן מועדי הקורסים סמינר בין** .8

 
 

 16:00-18:00ימי שלישי -סמסטר א
 

 8:00-10:00ימי שישי -סמסטר ב

 סמינר 16.10      .1

 פרויקט 23.10      .2

 אין לימודים-בחירות מקומיות 30.10      

 פרויקט 6.11      .3

 סמינר 13.11      .4

 פרויקט 20.11      .5

 סמינר 27.11      .6

 פרויקט 11.12      .7

 יום צום 18.12      

 סמינר 25.12  .8

 פרויקט 1.1  .9

 סמינר 8.1  .10

 סמינר 15.1  .11
 

 סמינר 22.2      .1

  פרויקט 1.3      .2

 סמינר 8.3      .3

 פרויקט 15.3      .4

 אין לימודים-חופש פורים 22.3

 פרויקט 29.3      .5

 סמינר 5.4      .6

 חופשת פסח 12.4

 חופשת פסח 19.4

 חופשת פסח 26.4

 פרויקט 3.5      .7

 חופשת יום העצמאות 10.5

 סמינר 17.5  .8

 פרויקט 24.5  .9

 סמינר 31.5  .10

 פרויקט 7.6. 11

 פרויקט 14.6. 12

 סמינר 21.6  .13
 

 
 2חדר  507מיקום הסמינר בסמסטר א': בנין 

 2חדר  505מיקום פרוייקט שטח סמסטר א': בנין 
 

 209חדר  502מיקום הסמינר בסמסטר ב': בנין 
 103חדר  507מיקום פרוייקט שטח סמסטר ב': בנין 


