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 תוכנית לימודים של לימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 

 כים!וסללימוד ניהול ויישוב סכברוכים הבאים לתכנית 

מתקיימת באמצעות מערכת  ביישוב סכסוכיםההרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני 

 מערכת פריא"ל, וזאת ללא כל צורך בהגעה למחלקה.  -ההרשמה האוניברסיטאית באינטרנט 

 

ה למערכת אפשרית מכל מחשב המקושר לאינטרנט, בקמפוס )ובכלל זאת מכיתות הכניס

 המחשבים( ומחוץ לקמפוס )בבית, במשרד וכו'(.

  http://priel.biu.ac.il כתובת מערכת ההרשמה באינטרנט הינה:

 דרכה.באתר ניתן למצוא גם הסברים כלליים על המערכת ומצגת ה

 

מערכת הפריא"ל מקצה לכל סטודנט חלון הרשמה אשר נקבע מראש בהגרלה. רק בחלון 

ההרשמה עצמו הנפתח למשך ארבע שעות ניתן להירשם לקורסים המוצעים באותו זמן. 

לאחר זמן זה, יכול כל סטודנט להירשם בשני הלילות העוקבים ליום הרישום בין השעות 

. לבירור שעות חלון הזמן ניתן 23:59 -18:00ין השעות ובלילה השלישי ב 03:00 -18:00

 לפנות לאתר פריא"ל ולהיכנס באמצעות הסיסמא בכל זמן שהוא. 

לא ניתן לשנות את חלון הרישום באמצעות פנייה למחלקה אלא רק באמצעות פניה 

 במערכת עצמה. 

 

עים באתר במערכת יהיה ניתן לקבל מצוות פריא"ל, באמצעי הקשר המופי תמיכה טכנית

תינתן בכל ימי ההרשמה  תמיכה וייעוץ מקצועי בנושאי מערכת הלימודיםההרשמה. 

  p.confl@mail.biu.ac.ilהפעילים וכן קודם לכן באמצעות דואר אלקטרוני 

-03טלפון מס' ב 13:00-15:00ה בין השעות -ו ,ד,גות הקבלה, ימים אוכן טלפונית בשע

5318043 

 

 

 להלן הוראות המסייעות בתהליך ההרשמה: 

 

כפי שמופיע במכתבי הרישום(  –" בתחילתו 0עם הכניסה לאתר ההרשמה יש להזין את מס' ת.ז. )ללא " .1

ואת הסיסמא האישית שנשלחה לביתכם. במידה וסיסמא זו נשכחה מכם, ניתן לשחזרה דרך מדור 

 שבאתר.  תכניות לימודים לפי ההוראות

http://priel.biu.ac.il/
mailto:p.confl@mail.biu.ac.il
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ראשית יש להיכנס לקטגורית "הצהרה והתחייבות" ולאשר כי הנכם מקבלים עליכם את תקנון  .2

אילן. האישור נעשה באמצעות הקלדת קוד המופיע בראש המסך. -הלימודים של אוניברסיטת בר

 רק לאחר שתאשרו את ההצהרה, יתאפשר רישום לקורסים.

פשרות "חיפוש קורס". יפתח חלון חיפוש המציע כדי להתחיל בתהליך ההרשמה, יש ללחוץ על הא .3

מספר אפשרויות חיפוש )לפי שם, מספר וכו'( נא להשתמש באפשרות "חיפוש לפי מחזור לימודים 

 ומסלול"

 את כל האשכולות הרלוונטיים לכן: םהמערכת תציג בפניכ .4

. אם אשכול זה אינו מופיע אצלך, המשמעות היא שהוועדה קורס השלמה -א. לחייבים

סבור כי אינך זקוק  הלתואר שני לא חייבה אותך בהשלמה זו. אם האשכול מופיע אצלך ואת

  אל משרדי התוכניתלמלא טופס פניה לועדה לתואר שני ולהעביר אותו לקורס, המלצתנו היא 

 טור יאושר עד תום תקופת השינוייםבמידה והפבצירוף סילבוס הקורס שנלמד. 

 לימוד. -ט את הקורס ממערכת השעות ללא השלכות שכרבאוניברסיטה, יתאפשר לך להשמי

    השלמות:

עם עו"ד חנן מנדל  בסמסטר א'( יילמד כקורס 2770601) יסודות המשפטהקורס  .1

 . 14:00-16:00בין השעות  ג'בימי 

( עם ד"ר משה הלינגר יילמד כקורס מתוקשב 2774201) ממשל ופוליטיקההקורס   .2

שיעורים פרונטליים שיועברו  6מבר. יתקיימו גם עד דצ ספטמברבאינטרנט בחודשים 

 על ידי ד "ר משה הלינגר ועל ידי המתרגלת, הגב' לורן דגן, במועדים הבאים:

 18:00-20:00בין השעות  4.9ראשון יום 

 18:00-20:00בין השעות  25.9ראשון יום 

 18:00-20:00בין השעות  27.10חמישי יום 

 18:00-20:00בין השעות  3.11חמישי יום 

 18:00-20:00בין השעות  10.11חמישי יום 

 18:00-20:00בין השעות  1.12חמישי יום 

 חובה.  היא 6בארבעה מפגשים מתוך ההשתתפות 

כמו כן יתקיים שיעור חזרה לקראת המבחן מספר ימים לפני המבחן שיועבר על ידי 

 .חודש דצמבר )לא סופי(סוף המתרגלת, הגב' לורן דגן. המבחן יתקיים ב

 .לקורס זה יש ליצור קשר עם המשרד לפרטים על ההרשמה
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)ממוצע  80על מנת להפוך להיות סטודנט מן המניין, סטודנט חייב לעבור את ההשלמות בממוצע 

(. לאחר שמתקבלים הציונים על ההשלמות, יש לבקש שינוי מעמד כל ההשלמות ביחדשל 

ואר שני, אותו ניתן להוריד מאתר לסטודנט מן המניין באמצעות טופס פניה אל הועדה לת

 האינטרנט של הוועדה לתואר שני.

 

באשכול  בלי תזה(ומסלול  עם תזה : לכל מסלול בנפרד )מסלול ב. אשכול קורסי חובה לשנה א'

 זה עליך להירשם לכל הקורסים. 

 ש"ש(:  9אשכול חובה )

  - ההרצא נקודות( 2) בינלאומיים יישוב סכסוכיםומודלים בגישות  27737 .1

 .קורס שנתי .ד"ר אמירה שיף 

 ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים-פסיכולוגיות למשא-גישות חברתיות 27700  .2

 . 8:00-12:00שי ייום ש א'סמסטר   .ארי-פרופ'  רחל בן - נקודות( 2)סמינריון 

  פרופ' מיכל אלברשטין -נקודות(  1.5) דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים  99389 .3

  16:00-19:00ב' סמסטר 

 נקודות(  2) מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות 27752 .4

 18:00-22:00 'אסמסטר ד"ר דניאל רוט. 

 ( ותנקוד 1.5)  תחומי אינטגרטיבי-סמינר בין 27701 .5

 12:00-14:00ין השעות ב שישיימי  קורס שנתי, דו שבועי,

 

 להלן שלושה דגשים בנושא ההרשמה לקורסי חובה:

אחרת של  כל דחייה .מוד את כל קורסי הליבה בשנה הראשונה ללימודים בתוארחובה לל

 של ראש התוכנית.  וקורס חובה כרוכה באישור

 

 ( נ"ז 2) םמסלול עם תיזה קורסי חובה מתודולוגי

 בשנה א': 

 (  נ"ז 1)  סדנה למחקר

 12:00-14:00ין השעות יום שלישי בבד"ר אמירה שיף. הקורס יתקיים בסמסטר ב'  27-718

  (נ"ז 1)שיטות מחקר איכותניות 

 12:00-14:00. הקורס יתקיים בסמסטר א' ביום שלישי ד"ר הילה העליון  27-708
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 במסלול עם תיזה יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. עבודה אחת במסגרת קורס החובה 

  מבין הקורסים הבאים: אחדוהעבודה השנייה ב ,27-700 חברתיות גישות

 ד"ר דניאל רוט -מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ודתות אחרות )קורס חובה( 27752

 ד"ר אמירה שיף -גישות ליישוב סכסוכים אתניים )קורס בחירה( 27734

 פרופ' ג'י רוטמן –)קורס בחירה(  מעורבות בקונפליקטים קבוצתיים ותוך קבוצתיים 27758

  בקורס זה העבודה צריכה להיות באנגלית. 

 

. ויכולה להוות בסיס לרעיון לתיזה ה הסמנריונית היא בנוסף למטלות האחרות בקורסהעבוד

לצורך אישור הנושא יש למלא את הטופס שנמצא במזכירות ולקבל את חתימת המרצה 

 המנחה את העבודה.

 

 

 ( נ"ז 2סדנה לפרוייקט שטח ) –מסלול בלי תזה קורס חובה 

זינימן. קורס שנתי, דו -פרופ' ג'י רוטמן וד"ר רויטל חמי -סדנא לפרוייקט שטח    27-736

למידע נוסף על פרוייקט השטח יש ליצור קשר עם . 12:00-14:00שבועי, יום שישי 

 המזכירות. 

 

   ג. אשכול קורסי בחירה:

 ש"ש.  7במסלול עם תזה יש לבחור 

  ש"ש. 9במסלול בלי תזה יש לבחור 

, יש רצון לסיים את התואר בשנה א' אלא אם כן ירהבחנקודות הלא חייבים ללמוד את כל 

 תוך שנה. 

 :קורסי הבחירה הבאים יתקיימו כקורסים מרוכזים

. יתקיים קורס )מועדים יתפרסמו בהמשך( בסמסטר א'יתקיים נ"ז(  2) סדנא לגישור 27705

 סטודנטים בכל קורס. 24יש מכסה של עד  בשעות הערב. קיץנוסף בחופשת ה

 מו. פרטים על ההרשמה לקורס גישור יתפרסש"ח( 1500) תשלום נוסףכרוך בהקורס 

 מזכירות המחלקה. ע"י בנפרד 

מפגשים. תאריכים  4בחופשת סמסטר של  קורס מרוכז נ"ז( 1) סדנא למו"מ 27733

 יתפרסמו בהמשך. 

קורס מרוכז שיתקיים בחופשת סמסטר. תאריכים נ"ז(  1) כישורי ניהול קונפליקטים 27757

 מו בהמשך.יתפרס
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 : יש לשים לב, לקורסים הבחירה הבאים יש תנאי קדם

תנאי קדם קורס גישור של התוכנית או  )קורס בחירה(  נ"ז 1 – פרקטיקה בגישור 27714

 מחוץ לאוניברסיטה. 

מי שלמד קורס גישור מחוץ לאוניברסיטה, יפנה למזכירות התכנית על מנת להירשם לקורס 

 זה.

יש  , אליהסדנא של דיאלוג .(בחירהקורס ) נ"ז 2 – חילונייםהידברות דתיים  27731

יון קבלה ולקבל שיבוץ קבוצה יש לפנות למשרד בדיקן אכדי לעשות ר. להגיש מועמדות

או    03-5318978, בטלפון: באתר התכנית, קומה שנייה( 108הסטודנטים )בנין 

 . Dialogue.Program@mail.biu.ac.ilבדוא"ל:  

 כנית. בקש להירשם לקורס דרך מזכירות התלאחר קבלה לקורס יש ל

 

 ד. חפיפה בין קורסים: 

 

    12:00ים חופפים ביום ששי בשעה מקביל לקורססטודנטים יוכלו להירשם ב . 

 שבוע לסירוגין.-מדובר בקורסים שנתיים דו שבועיים, ולכן יתקיימו שבוע 

 . לעיל לא ניתן להירשם לקורסים חופפים, למעט הקורסים שצויינו שימו לב:

 

 חובות כלליות לאוניברסיטה: .ה

 קורסי יסוד ביהדות

. מי שסיים תואר ראשון ביהדות שנתי ב ללמוד קורס אחדחייתואר ראשון בבר אילן  למדמי ש

אין חובה ללמוד את כל חובות ביהדות.  שנתיים שני קורסיםבאוניברסיטה אחרת חייב ללמוד 

למידה מתוקשבת או קורס ללמוד קורס אחד בת בשנה הראשונה ללימודים, וניתן היהדו

 *. 9392ע לסטודנט בטל' "בהתכתבות. לפרטים נוספים: מדור שמ

 אנגלית

באתר האוניברסיטה קיים מידע לגבי הזכאות לפטור מחובת האנגלית,  מסלול עם תזה:

 בחוברת פרטי המידע לתואר שני:

school.biu.ac.il-http://graduate 

http://www.biu.ac.il/Dean/hidavrut.shtml
mailto:Dialogue.Program@mail.biu.ac.il
http://graduate-school.biu.ac.il/
http://graduate-school.biu.ac.il/
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ים יש לפנות למדור מי שלא זכאי לפטור יש להיבחן במבחן המיון באנגלית לפרטים נוספ

* . מי שכבר נבחן במבחן מיון יכול להירשם לקורסי האנגלית בהם הוא 9392שמ"ע בטל' 

האשכול הרלוונטי יופיע. מי שטרם נבחן, צריך להיבחן בסוף שנת הלימודים באחד  -חייב

 משני המועדים כדי שיוכל להשלים את חובות האנגלית בשנה השניה ללימודים. 

סטודנטים במסלול בלי תזה שלמדו אנגלית בתואר ראשון באוניברסיטה מסלול בלי תזה 

 .למזכירות המחלקהדרך האי מייל יכול להגיש בקשה לפטור 

 

 

 חובות לתלמידי דוקטורט

 השלמות

ככלל, הסטודנטים לתואר שלישי אינם נדרשים ללימודי השלמה. אולם ראש התכנית עשוי 

 רקע שלו ולימודיו הקודמים. לדרוש השלמות מסטודנט מסויים, על פי ה

 

 

 ש"ש(:  9אשכול חובה )

  - ( סמינריוןנקודות 2) בינלאומיים יישוב סכסוכיםומודלים בגישות  27737 .1

 ד"ר אמירה שיף  

ומתן ולתהליכי יישוב -פסיכולוגיות למשא-גישות חברתיות 27700  .2

 ארי -רחל בןפרופ'  - נקודות( 2) סכסוכים

 -נקודות(  1.5) שוב סכסוכיםדרכים חלופיות ליי  99389 .3

 פרופ' מיכל אלברשטין 

 -נקודות(  2) מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות 27752 .4

 ד"ר דניאל רוט

 )בשנה א' ותנקוד 1.5)  תחומי אינטגרטיבי-סמינר בין 27-701 .5

 

חובה ללמוד את כל קורסי הליבה בשנה הראשונה ללימודים בתואר. כל דחייה של קורס 

שנה השניה כרוכה באישורה של ראש התוכנית. את הסמינר האינטגרטיבי חובה ללמוד ל

 במהלך כל שנות הדוקטורט.



 לימודים בינתחומיים
 התכנית ללימודי ניהול

 סכסוכים ומשא ומתן שובויי
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 קורסי יסוד ביהדות

 אילן-בר מאוניברסיטת ומוסמך בוגר תואר שקיבלו לפי תקנון הועדה לתואר שלישי, מי

 בשני חייבים אחרים אקדמיים ממוסדות ומוסמכים בוגרים .ביהדות יסוד מלימודי פטורים

 אילן-בר באוניברסיטת מהתארים לאחד רק שלמד מי .ש"ש 4 של בהיקף יסוד ביהדות קורסי

בהתכתבות או קורס מתוקשב. אחד ניתן לקחת קורס  .ש"ש 2 של אחד בהיקף בקורס חייב

 *9392לפרטים נוספים: מדור שמע לסטודנט בטל' 

 

 לימודי אנגלית

 עדה לתואר שלישיחובות האנגלית הן בהתאם לתקנון הו

 

 

 

 . בלבד 13:00-16:00משרדי התכנית יהיו פתוחים בימי ההרשמה בין השעות 

 

משרדי התוכנית יסייעו בייעוץ לקראת ההרשמה, אולם על כל סטודנט מוטלת החובה 

 לוודא כי מילא את כל חובות הקורסים ודרישות התואר.

 

 p.confl@mail.biu.ac.il קטרונידואר האל לשאלות לגבי התכנית נא ליצור קשר באמצעות

 . 

 * 9392לשאלות כלליות על נוהלי האוניברסיטה ניתן לפנות גם למדור שמע במספר טלפון: 

 

 אנו מאחלים לכל הסטודנטים שלנו הצלחה ברישום ושנת לימודים פוריה ומוצלחת.

 

 צוות התוכנית. 

 


