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21/6/2021 

 י"א תמוז תשפ"א

 

 שנה ב' - (2022-2021) בתשפ"מידע על ההרשמה לקורסים ותוכנית הלימודים לתואר שני לשנת 

 !ומו"מ כיםוכנית לניהול ויישוב סכסוברוכים הבאים לתו ותהבאכות ברו

 

כנית הלימודים לתואר שני ביישוב סכסוכים מתקיימת באמצעות מערכת ההרשמה ולתההרשמה 

מקום הכניסה למערכת אפשרית מכל למשרד התוכנית. האוניברסיטאית באינטרנט, וזאת ללא צורך בהגעה 

 .אינטרנטבאמצעות חיבור ל

 בר בכתובת: -מערכת אינ -ההרשמה מתבצעת דרך מערכת המידע האישי שלך

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx 

)המועדים בהם תוכל/י לבצע את  בימים אלו תקבל/י הודעה בדוא"ל מטעם האוניברסיטה על חלון הזמן לרישום

 בזמן. החלון נפתח לזמן קצוב. הקפידו להרשם . הרישום לקורסים דרך מערכת "אילנט"(

 

מזכירות ב ,וכן קודם לכן ,תינתן בכל ימי ההרשמה הפעילים תמיכה וייעוץ מקצועי בנושא מערכת הלימודים

 5318043-03טלפון:  p.confl@ biu.ac.ilדואר אלקטרוני  התוכנית. להלן פרטי ההתקשרות עמנו:

 

     קורס השלמה

הקורס כקורס השלמה )ממי שנדרש( מופיעה במכתב הקבלה. ( 27706-01ללמוד "יסודות המשפט" )הדרישה 

חובה ללמוד . 8:00-10:00בין השעות  ו'בימי  . הקורס מתקייםחנן מנדל ד"ר המרצה הוא  בסמסטר א'.יילמד 

מתבקש לפנות  הראשונה. )מי שנדרש ללמוד את הקורס  אך למד קורס כזה בעבר םאת הקורס בשנת הלימודי

 למזכירות התוכנית לברור העניין(

לפחות.  75קורס ההשלמה בציון , סטודנט חייב לעבור את "סטודנט מן המנייןאת מעמדך ל"על מנת להפוך 

באמצעות טופס פניה אל  "סטודנט מן המניין", יש לבקש שינוי מעמד להציון בקורס ההשלמה לאחר שמתקבל

 בכתובת:  ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הוועדה לתואר שני את הטופס .ועדה לתואר שניוה

forms.html-https://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2   

 טי.  באחריות הסטודנט להגיש בקשה לשינוי המעמד.  שימו לב: המעבר למעמד "סטודנט מן המניין"  אינו אוטומ 

 

 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
mailto:p.confl@%20biu.ac.il
https://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2-forms.html
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  מידע לתלמידים במסלול ללא תזה

, 27736-01מלבד הקורס פרויקט שטח  ,חובה ללמוד את כל קורסי הליבה בשנה הראשונה ללימודים בתואר

 .בשנה ב'או בשנה א' או אותו ניתן ללמוד 

 "ז לפי החלוקה להלן:קנ 20התוכנית ללא תזה כוללת 

 (נ"ז 9) ללא תזהבמסלול  אשכול חובה

  ("זקנ 2) בינלאומיים יישוב סכסוכיםומודלים בגישות  27737-01 .1

, 18:00-20:00קורס שנתי. בשנת תשפ"ב יילמד בסמסטר א' ע"י ד"ר רחלי אשוול, יום ג', 

 .12:00-14:00ובסמסטר ב' ע"י ד"ר חן קרצ'נר, יום ו', 

 – ("זקנ 2) ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים-פסיכולוגיות למשא-חברתיותגישות   27700-01  .2

         16:00-18:00קורס שנתי: סמסטר א' + ב', יום ג'   .ד"ר מעין קציר

 פרופ' מיכל אלברשטיין. –( "זקנ 1.5) דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים  277046-01 .3

  18:00-21:00ג', ', יום בסמסטר 

בסמסטר א', פרופ'  ד"ר אמירה שיף –"ז( קנ 1.5)  תחומי אינטגרטיבי-סמינר בין 277010-01 .4

  אפרים תבורי בסמסטר ב'.

)סטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר ב' של שנת  14:00-16:00 יום ג'דו שבועי, קורס שנתי: 

מחויבים לקורס סימסטריאלי של סמינר  277020, ולמדו בו סמינר בינתחומי אינטגרטיבי פ"אתש

                             (277030-01בין תחומי אינטגרטיבי שיתקיים בסמסטר א' בלבד 

-ד"ר רויטל חמי - )חובה במסלול ללא תזה בלבד( – "ז(קנ 2) פרויקט שטחסמינר   27736-01 .5

 14:00-16:00יום ג'  :קורס שנתי ,זינימן. דו שבועי

 
השתתפות או צפייה בפעילות של ארגון שפועל בתחום של יישוב סכסוכים, גישור או  כולל השטח פרויקט

לאחר ביצוע   )מחוץ לשעות הרגילות של הלימודים(. תשעו 40 בהיקף של בין קבוצות קונפליקט הידברות

  ית.כנויש להגיש עבודה מסכמת המתבססת על תיאוריות שנלמדו בקורסים האקדמיים של הת הפרויקט

 .27736 –במסלול ללא תזה יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית אחת במסגרת הקורס פרויקט שטח 
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 "ז(קנ 11אשכול בחירה במסלול ללא תזה )

חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים. ניתן ללמוד את הקורסים 

ללמוד קורסים ברמת מ.א.  ניתןהמתודולוגיים כקורסי בחירה )למי שאינו חייב בקורסים אלה כחובה(. כמו כן, 

י זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב הקורסים חייבים להיות בעל - "זקנ 2מחוץ לתוכנית בהיקף של עד 

והלימוד בהם מותנה באישור מראש של ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ. מלבד זאת,  ,סכסוכים

אין חובה  אישור הקבלה לקורסים שהם מחוץ לתוכנית כפוף להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד הקורס.

  התואר תוך שנה.לימודי א' אלא אם יש רצון לסיים את ללמוד את כל נקודות הבחירה בשנה 

 
 חפיפה בין קורסים 

 שבועית בלבד:-במתכונת דובמקביל סטודנטים יוכלו להירשם לקורסים חופפים המתקיימים 

 (277010סמינר בינתחומי אינטגרטיבי )בחפיפה לקורס ( 27736לפרויקט שטח ) מינרס 

 ( בחפיפה לקורס27714פרקטיקה בגישור ) ( 27744הליכים מקוונים ודיגיטליים ביישוב סכסוכים) 

 ( 277394( בחפיפה עם הקורס קונפליקטים באיכות סביבה )277390בניית שלום דתי) 

 
 מסלול עם תזהמידע לתלמידים ב

  .)למעט סדנת מחקר( חובה ללמוד את כל קורסי הליבה בשנה הראשונה ללימודים בתואר

 לפי החלוקה להלן: נק"ז 18התוכנית עם תזה כוללת 

 ( החישוב הוא ללא קוד תזה וללא סדנת מחקר – "זקנ 9) עם תזהבמסלול אשכול חובה 

  ("זקנ 2) בינלאומיים יישוב סכסוכיםומודלים בגישות  27737-01 .1

, 18:00-20:00קורס שנתי. בשנת תשפ"ב יילמד בסמסטר א' ע"י ד"ר רחלי אשוול, יום ג', 

 .12:00-14:00קרצ'נר, יום ו', ובסמסטר ב' ע"י ד"ר חן 

ד"ר  – ("זקנ 2) ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים-פסיכולוגיות למשא-גישות חברתיות 27700-01 .2

 .16:00-18:00קורס שנתי: יום ג'   מעין קציר

 פרופ' מיכל אלברשטיין. –( "זקנ 1.5)דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים   277046-01 .3

בסמסטר א', פרופ'  ד"ר אמירה שיף –"ז( קנ 1.5)  תחומי אינטגרטיבי-סמינר בין 277010-01 .4

  אפרים תבורי בסמסטר ב'.

)סטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר ב' של שנת  .14:00-16:00דו שבועי, קורס שנתי: יום ג' 

ן תחומי מחויבים לקורס סימסטריאלי של סמינר בי 277020, ולמדו בו סמינר אינטגרטיבי תשפ"א

                                           (.277030-01אינטגרטיבי שיתקיים בסמסטר א' בלבד 

 .12:00-14:00ד"ר מעין קציר. קורס שנתי: יום ג'  – ("זקנ 2)שיטות מחקר  277420-01 .5
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 .משנה ב' ומעלה -שייכות למסלול מחקרמגדיר -"ז(קנ 2) קוד תזה 2730006-01 .6

"ז( קנ 1) 27718-01 מחקרלסדנת בשנה ב' מחויבים הסטודנטים במסלול עם תזה להירשם  .7

רויטל  יע" 12:00-14:00בימי שלישי בסמסטר א' בין השעות  ההסדנשתתקיים בסמסטר א'. 

 זינימן.-חמי

 ,בשנה ב' מוזמנים תלמידי המחקר למפגשי קולקוויום עם ראש התוכנית, פרופ' אפרים תבורי .8

)אינו מעניק  27725-01יש להירשם לקורס זה שמספרו . 16:00-18:00בימי שלישי בין השעות 

  ."ז(קנ

 

 "ז(קנ 9אשכול בחירה במסלול עם תזה )

ללמוד  ניתןחטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים. כמו כן, 

. "זקנ 2בהיקף של עד  בתחום קרוב/נושק לתחום ניהול ויישוב סכסוכים,, קורסים ברמת מ.א. מחוץ לתוכנית

הקורסים חייבים להיות בעלי זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים והלימוד בהם מותנה באישור 

נית מראש של ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ. מלבד זאת, אישור הקבלה לקורסים שהם מחוץ לתוכ

 כפוף להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד הקורס. 

פרטים נוספים על כתיבת התזה מופיעים באתר אקדמאי מתאים. בתקן בהדרכת מנחה  - כתיבת עבודת תזה

. הספר ללימודים מתקדמים ובחוברת הנחיות לכתיבת הצעות לתזה ולדוקטורט שנמצאת באתר התוכנית-בית

  school.biu.ac.il/node/856-https://graduate.פרטים בקישור הבא:

 

 מעבר ממסלול למסלול

מי שירצה לעבור ממסלול לימודים אחד למסלול אחר יצטרך להגיש בקשה לתוכנית. כל בקשה תיבחן לגופה 

 על ידי וועדת ההוראה של התוכנית. 

ורסים סמינר לפרויקט שטח, סדנת מחקר ושיטות מחקר יכולים להיחשב כקורסי בחירה למי לידיעתכם: הק

 ללמוד אותם.  חייבשלא 

 

  

https://graduate-school.biu.ac.il/node/856
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 מידע כללי על קורסי הבחירה בתוכנית 

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

 )מעבר לשכ"ל(. ₪  1500בסך לשכר הלימוד קורס גישור כרוך בעלות נוספת 

בין  שניבימי  זינימן יתקיים בסמסטר א'-ד"ר רויטל חמי –"ז( קנ 2 –)בחירה  27705קורס גישור  .א

 .17:00-21:00השעות 

 יתקיים בסמסטרד"ר רויטל חמי זינימן  –27705"ז( קנ 2 –קורסי גישור בשיתוף עם פלוגתא )בחירה  .ב

קורס גישור יחודי בשת"פ עם מיזם  )לא סופי(. 17:00-21:00בימי שני בין השעות  'ב

סביב   למשתתפיו, חרדים, חילונים ודתיים, לברר ולהעמיק את השיחמאפשר הקורס  "פלוגתא".

 סוגיות זהותיות המצויות במחלוקת בקרב הציבור הישראלי, במקביל להכשרתם כמגשרים.

 )השעות והימים טרם נקבעו( בסמסטר קיץ.  27705  -"ז( קנ 2 –)בחירה  קורס גישור מרוכז .ג

  קורס בחירה מרוכז .2

. זינימן-ד"ר רויטל חמי -בחופשה שבין סמסטר א' לסמסטר ב'  –"ז( קנ 1) 27733  סדנא למו"מ
 הנוכחות חובה בכל המפגשים. התאריכים יפורסמו בהמשך.

 קורס קיץ .3

בחודש  מפגשים מרוכזים 5-ל 4נק"ז(. בין  1ד"ר אלומה רייס ) - 27759 מחלוקת במעגלי המשפחה 

 הנוכחות חובה בכל המפגשים., התאריכים יפורסמו בהמשך. 2022יולי 

 )קורס בחירה(  מלא קורס מתוקשב .4

המפגש הראשון והאחרון  .'אמתקיים בסמסטר "ז( קנ 1) 27752יישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות  

 .תאריכים יימסרו בנפרדנוכחות חובה. ה .יתקיימו כמפגשי כיתהבקורס 

שיערכו בקמפוס חובה. יש להביא זאת מפגשים ב: הנוכחות המתוקשביםהערה על נוכחות בקורסים 

 בחשבון ברישום לקורס מרוכז.

 בזום יםקורס .5

 הערב: במהלך השנה יינתנו קורסי בחירה במתכונת זום בימים ראשון בערב, רביעי בערב וחמישי

  שפירא. -ד"ר יעל אלרז – ש"ש( 1 -)בחירה -277393 -מנהיגות בניהול משברים בארגונים 

 '18:00-20:00בין השעות  בימי ראשון מתקיים בסמסטר א . 

 חלמיש. -ד"ר כרמית קלר – ש"ש( 1)בחירה  277431-01-תאוריה ופרקטיקה -צדק מאחה 
  .18:00-20:00מתקיים בסמסטר ב' בימי ראשון בין השעות 
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 ד"ר מעין קציר. -( נק"ז 1)בחירה  277550 ויסות עצמי ורגשי בקונפליקטים ובמשא ומתן 
 16:30-20:00סמסטר א'  ימי רביעי דו שבועי יתקיים ב

  (נק"ז 1-)בחירה 27791-01 קונפליקטים בין אישיים ובין קבוצתיים -כוחה של הסיטואציה -  
 .16:30-20ב' ימי רביעי דו שבועי סמסטר יתקיים ד"ר מעין קציר, 

  ד"ר אלומה  -מפגשים  7קורס מרוכז בן  - 27767 פרידה וגירושין מזוית פסיכולוגית -בעין הסערה
  18-21:30( סמסטר א, ימי חמישי נק"ז 1רייס )בחירה 

 נק"ז(  1ד"ר רחלי אשוול )בחירה  - 277392 – 21-יישוב סכסוכים וגישור במערכות חינוך במאה ה
 18-20סמסטר ב', ימי חמישי 

 

 שאר קורסי הבחירה בתוכנית הם: )ייתכנו שינויים בפורמט קורסי הבחירה(

 סמסטר ב' ד"ר חנן מנדל.  נק"ז( 1) 27721-01 יישוב סכסוכים במבט רב תחומי : על משפט ובוררות

 12:00-14:00יום שלישי 

 מותנה במעבר קורס גישור( סמסטר ב' יום  ,"ז, ד"ר רויטל חמי זינימןקנ 1 ,27744-01 פרקטיקה בגישור(

 . דו שבועי.8:30-11:40שלישי 

 קורס :תנאי קדם "ז( ד"ר חנן מנדל. )קנ 1) 27744-01  הליכים דיגיטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים

 , דו שבועי.8:30-11:40סמסטר ב' יום שלישי  יסודות המשפט(

 דו שבועי. 8:00-12:00רוט. סמסטר ב' יום שישי "ז( ד"ר דניאל קנ 1) 277390-01ית שלום דתי יבנ 

  חובה למסלול  12:00-14:00ד"ר מעין קציר. קורס שנתי יום שלישי  "ז(קנ 2) 277420-01שיטות מחקר

 מחקרי, בחירה למסלול לא מחקרי.

 27731 יש להגיש מועמדות , אליהסדנא של דיאלוג (.בחירה)קורס  "זקנ 2 – הידברות דתיים חילוניים .

, קומה שנייה( 108יון קבלה ולקבל שיבוץ קבוצה יש לפנות למשרד דיקן הסטודנטים )בנין אר בורכדי לע

לאחר קבלה . Dialogue.Program@mail.biu.ac.ilאו בדוא"ל:   5318978-03, בטלפון: באתר התוכנית

 .כניתולקורס יש לבקש להירשם לקורס דרך מזכירות הת

 

  

http://www.biu.ac.il/Dean/hidavrut.shtml
mailto:Dialogue.Program@mail.biu.ac.il
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 אוניברסיטהבחובות כלליות 

 קורסי יסוד ביהדות

הספר -בית פי הדרישות באוניברסיטה לתלמידי תואר שני )הדרישות מופיעות בחוברת פרטי מידע של-על

 ללימודים מתקדמים(.

  סמינריוניות עבודות

במסלול ללא  סטודנטים רקהאמור בהוראות הכלליות של הידיעון של בית הספר ללימודים מתקדמים,  למרות

(. בכל מקרה,  כל הסטודנטים נדרשים למלא אחר החובות בכל אחת) סמינריוניתתזה נדרשים לכתוב עבודה 

 לל כתיבת עבודה סמינריונית  אם זו דרישת הקורס. קורס אליו הם רשומים, כו

 בתוכנית כתובות מטלות הגשת

בהגשת כל מטלה כתובה בתוכנית יש לצרף הצהרה אתית )הצהרת אותנטיות(. נוסח ההצהרה מופיעה 

 באתר התוכנית.

 אנגלית

מבחן או קבלת פטור, פטור מלימוד נוסף  על ידימי שמילא את דרישת לימודי אנגלית לתואר ראשון, בין אם 

 בתואר שני )במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה(. 

 

 קשר עם תלמידי מ.א. ודוקטורט

ידי משלוח הודעות -וכן על FACEBOOK -( וב/http://pconfl.biu.ac.ilהתוכנית מפיצה מידע באתר שלה )

מזכירות התוכנית על מנת * וכן ב9392מדור שמ"ע בטלפון אישיות לדוא"ל. חשוב לעדכן את כתובת הדוא"ל ב

 הודעות חשובות. תחמיצו שלא 

 

 משוב

, וציינו P.Confl@biu.ac.ilנשמח לשמוע מכם לגבי כל דבר שחשוב לכם להשמיע. אנא פנו לתוכנית בדוא"ל 

 כל תקלה, הערה וכו'. נא לצרף מספרי טלפון )אם יש מקום להשיב לכם באופן אישי(. 

 

http://pconfl.biu.ac.il/
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משרדי התוכנית יסייעו בייעוץ לקראת ההרשמה, אולם על כל סטודנט מוטלת החובה לוודא כי מילא את 

קורסים אנו מפרסמים מדי שנה את הקורסים ונקודות הזכות של ה כל חובות הקורסים ודרישות התואר.

 בכדי לערוך את החישוב.

 


