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התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים
ומשא ומתן
רקע
תחום לימודי ניהול ויישוב סכסוכים שואב ידע מתחומי לימוד אקדמיים שונים :מדעי החברה ,מדעי הרוח ,משפטים
ולימודי תרבות .מצב זה הוא מתוך ההבנה כי סכסוכים הינם תופעה חברתית רבת פנים הדורשת התייחסות
וטיפול רב-ממדיים.
התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן הינה תוכנית בין-תחומית לתארים מתקדמים )תואר שני
ושלישי בלבד( .מטרת התוכנית לאפשר לסטודנטים להתעמק בגורמים לסכסוכים ובהשלכות של סכסוכים על פי
גישות שונות ולהקנות כלים להתמודדות עם סכסוכים במציאות משתנה .מסגרת הלימוד תקנה לסטודנטים יסודות
אקדמיים ומחקריים מקיפים וייחודיים ,בתחומים הקשורים לטיפול בסכסוכים בנושאים שונים המתרחשים ברמות
חברתיות שונות :ברמה הבין-אישית ,ברמה הקהילתית )כולל יחסי דתיים חילוניים ,ערבים יהודים( וברמה הבין-
מדינתית .התוכנית מאפשרת לימוד כלים לניהול ויישוב סכסוכים ,כגון משא ומתן וגישור.

הקורסים
תואר שני
בתוכנית קיימים שני מסלולים :מסלול הכולל כתיבת תזה )מסלול א'( ,ומסלול ללא תזה )מסלול ב'(.
קיימת אפשרות לסיים לימודים לתואר שני במסלול ללא תזה בשנה אחת )קלנדרית(.
דרישות כלליות לשני המסלולים )דרישות ספציפיות נוספות לכל מסלול מופיעות בהמשך(
קורסי חובה עיוניים :ארבעה קורסים ,שמקורם בארבעת תחומי הליבה של התוכנית :מדעי המדינה ,משפטים,
פסיכולוגיה חברתית ותולדות עם ישראל .לימודים אלה מעניקים לסטודנטים את התשתית האינטלקטואלית לחקר
סכסוכים ויישובם.
חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה.

.1

סמינריון :גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים ) 2 – (27737נ"ז

.2

גישות חברתיות-פסיכולוגיות למשא-ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים ) 2 – (27700נ"ז
קורס זה יעסוק בתרומת הפסיכולוגיה החברתית להבנתם של סכסוכים ודרכי ההתמודדות עמם.

.3

דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים ) 1.5 – (99389נ"ז
הקורס יבחן באופן היסטורי את תפקיד יישוב סכסוכים במשפט וידגים שינויים בתפיסת הגישור
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והשפיטה על רקע ניתוח תרבותי של היחסים בין תחומים אלה.
.4

מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות ) 2 – (27752נ"ז
הקורס סוקר סכסוכים בקהילות ישראל ובדתות אחרות והכלים בהם השתמשו לפתרונם.

סטודנטים במסלול א' )עם תזה( מחויבים בכתיבת עבודה סמינריונית אחת במסגרת הקורס גישות ומודלים ביישוב
סכסוכים בינלאומיים.
סטודנטים במסלול ב' )ללא תזה( מחויבים בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות -אחת במסגרת הקורס גישות
ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים והשנייה במסגרת קורס פרויקט השטח )פרטים בהמשך המסמך(.

.5

קורס חובה )לשני מסלולי הלימוד( :סמינר בין-תחומי אינטגרטיבי ) 1.5 (277010נ"ז -במסגרת
הסמינר נשמע הרצאות מפי אנשי אקדמיה מובילים המפרסמים מחקרים שונים בתחום ניהול ויישוב
הסכסוכים ומפי מומחים המיישמים בפרקטיקה את עיקרי התחום .במסגרת הסמינר הסטודנטים ייחשפו
לידע ולפרקטיקה של התחום ברמות השונות של סכסוכים :בין-לאומי ,בין-קהילתי ובין -אישי /ארגוני.

סדנת הכשרה בגישור ) – (27705קורס בחירה ) 2נ"ז(
לסטודנטיות ולסטודנטים תינתן אפשרות להשתתף בסדנת הכשרה בגישור .המסיימים בהצלחה יקבלו תעודת
מגשר .הסדנה כרוכה בתשלום נוסף מעבר לתשלום שכ"ל ותוכר גם כקורס בחירה בתוכנית .הקורס מיועד למי
שלא למד קורס גישור בעבר.
השלמות
הכרה בסיסית בתחום המשפטים נדרשת כלימודי השלמה .החומר נלמד בקורס יסודות המשפט ) .(27706הקורס
ניתן במסגרת התוכנית ליישוב סכסוכים במהלך הלימודים בימי שישי .חובה לסיים את קורס ההשלמה בשנת
הלימודים הראשונה בציון  80לפחות .סטודנטים וסטודנטיות שלמדו משפטים בעבר פטורים מקורס ההשלמה.
)סטודנטיות וסטודנטים שלמדו קורס זה במהלך התואר הראשון או שלמדו קורסים עם תכנים זהים ,יכולים להגיש
לראש התוכנית בקשה לפטור מקורס ההשלמה באמצעות טופס המיוחד לכך במשרד התוכנית .בכל מקרה יש
לעשות כן לפני פתיחת שנת הלימודים(.
חובת לימוד קורס ההשלמה תצוין במכתב הקבלה לאוניברסיטה.

לימודי יהדות
על-פי הדרישות באוניברסיטה לתלמידי תואר שני )הדרישות מופיעות בחוברת פרטי מידע של בית-הספר
ללימודים מתקדמים(.
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תוכנית הלימודים -פרטים לפי מסלולים
א .מסלול עם תזה )מסלול א'(
 18נ"ז לפי החלוקה להלן:
קורסי חובה עיוניים –  7.5נ"ז
סמינר בין-תחומי אינטגרטיבי – 1.5נ"ז
במסלול עם תזה יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת ,במסגרת קורס החובה :גישות ומודלים ביישוב סכסוכים
בינלאומיים )(27737
קורסי חובה במתודולוגיה ) 2נ"ז(:
שיטות מחקר איכותניות ) 1 – (27708נ"ז
סדנה למחקר ) 1 – (27718נ"ז
קורסי בחירה ) 7נ"ז( חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים מתוך
תחומי הליבה של התוכנית .כמו כן ,ניתן ללמוד קורסים ברמת מ.א .מחוץ לתוכנית בהיקף של עד  2נ"ז .הקורסים
חייבים להיות בעלי זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים והלימוד בהם מותנה באישור מראש של
ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ .מלבד זאת ,אישור הקבלה לקורסים שהם מחוץ לתוכנית כפוף
להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד הקורס.

כתיבת עבודת תזה  -בהדרכת מנחה אקדמאי מתאים .פרטים נוספים על כתיבת התזה מופיעים באתר בית-
הספר ללימודים מתקדמים ובחוברת הנחיות לכתיבת הצעות לתזה ולדוקטורט שנמצאת באתר התוכנית.
ב .מסלול בלי תזה )מסלול ב'(
 20נ"ז לפי החלוקה להלן:
קורסי חובה עיוניים –  7.5נ"ז
סמינר בין-תחומי אינטגרטיבי  1.5 -נ"ז
במסלול ללא תזה יכתבו הסטודנטים שתי עבודות סמינריוניות -האחת במסגרת קורס החובה :גישות ומודלים
ביישוב סכסוכים בינלאומיים ) ,(27737והשנייה במסגרת קורס פרויקט שטח.
פרויקט שטח ) 2 - (27736נ"ז  -פרויקט השטח כולל השתתפות או צפייה בפעילות של ארגון שפועל בתחום של
יישוב סכסוכים ,גישור או הידברות בין קבוצות קונפליקט בהיקף של  40שעות )מחוץ לשעות הרגילות והימים
הרגילים של הלימודים( .לאחר ביצוע הפרויקט יש להגיש עבודה סמינריונית מסכמת המתבססת על תיאוריות
שנלמדו בקורסים האקדמיים של התוכנית.
קורסי בחירה  9 -נ"ז  -חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים
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מתוך תחומי הליבה של התוכנית .ניתן ללמוד את הקורסים המתודולוגיים כקורסי בחירה )למי שאינו חייב
בקורסים אלה כחובה( .כמו כן ,ניתן ללמוד קורסים ברמת מ.א .מחוץ לתוכנית בהיקף של עד  2נ"ז  .הקורסים
חייבים להיות בעלי זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים והלימוד בהם מותנה באישור מראש של
ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ .מלבד זאת ,אישור הקבלה לקורסים שהם מחוץ לתוכנית כפוף
להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד הקורס.

תנאי קבלה לתואר שני
רשאים להגיש מועמדות לתוכנית בוגרי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של  80לפחות .המועמדים נדרשים להגיש
מועמדות למסלול א' או ב' .התוכנית תשקול את המועמדות של מספר מצומצם של מועמדים החורגים במעט
מהממוצע הנדרש ,אם הם בעלי נתונים אישיים שיכולים לתרום לרבגוניות התוכנית .ייתכן שהמועמד יזומן לראיון.
המועמדים עשויים להתבקש להגיש מכתבי המלצה וכן דוגמאות כתיבה שלהם )כגון עבודות סמינריוניות(.

תואר שלישי
תנאי קבלה לתואר שלישי
התוכנית בוחנת כל בקשה לגופה כשהמטרה היא לקבל מועמדים מצטיינים במיוחד .התנאים הכלליים הם בהתאם
לתקנון האוניברסיטה ובית-הספר ללימודים מתקדמים.
כחלק מתהליך ההרשמה לדוקטורט יש להגיש למשרדי התוכנית תקציר בן  1-2עמודים המפרט את נושא המחקר
המבוקש .הקבלה מותנית בנושא מחקר מגובש ומציאת מנחה מתאים.
בכדי לבחון את התאמת המועמד/ת לתוכנית ,והאפשרות למצוא מנחה לעבודת המחקר ,חובה ליצור קשר עם
התוכנית לפני הגשת הבקשה להתקבל ללימודים.
הקורסים
א.

סטודנטים בעלי תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים ,שהתקבלו למסלול הרגיל לתואר שלישי ,נדרשים

ללמוד  3קורסים סמסטריאליים ,המקנים  3נ"ז בסך הכל .בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם המנחה
ובאישור ראש התוכנית .בנוסף ,יש להירשם לסמינר לדוקטורנטים ) 27725ללא נ"ז( ,וקיימת ציפייה
להשתתף בסמינר הבין-תחומי האינטגרטיבי הנערך בתוכנית במשך כל שנות הלימוד לדוקטורט.
ב.

סטודנטים בעלי תואר שני שלא בתחום ניהול ויישוב סכסוכים ,המתקבלים ללימודי תואר שלישי
בתוכנית נדרשים ללמוד את קורסי החובה הבאים:

 .1גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בין-לאומיים )(27737
 .2גישות חברתיות-פסיכולוגיות למשא-ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים )(27700
 .3דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים )(99389
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 .4מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות )(27752
 .5סמינר בין-תחומי אינטגרטיבי )(277010
 .6סמינר לדוקטורנטים )) (27752ללא נ"ז(  -חובת השתתפות במהלך כל תקופת לימודי הדוקטורט.
בנוסף ,במסגרת לימודי הדוקטורט יש ללמוד  3קורסים סמסטריאליים המקנים  3נ"ז .בחירת הקורסים
תעשה בתיאום עם המנחה ובאישור ראש התוכנית.
במשך יתר שנות הלימודים הציפייה היא להשתתף בסמינר הבין-תחומי האינטגרטיבי הנערך בתוכנית.
ג.

חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה.

הגשתה הצעה לדוקטורט ועבודת הדוקטורט  -ייעשו על פי הנחיות הוועדה לתואר שלישי )הנחיות מעודכנות
באתר בית -הספר ללימודים מתקדמים( ,וההוראות המתפרסמות על-ידי התוכנית.
השלמות )לתואר שלישי(
ראש התוכנית עשוי לדרוש השלמות נוספות מהמועמד על פי הרקע שלו ולימודיו הקודמים.
ידיעת שפות )לתואר שלישי(
חובות האנגלית הן בהתאם לתקנון בית-הספר ללימודים מתקדמים.
לימודי יהדות
בהתאם לתקנון בית-הספר ללימודים מתקדמים
מידע כללי לתלמידי מ.א .ולתמידי דוקטורט
בהתאם לתקנון האוניברסיטה ,כל סטודנט/ית חייב/ת בתוכנית הלימודים שנקבעה לו/לה בשנה שהתקבלו
לאוניברסיטה.
הסטודנט/ית אחראי/ית בעצמו/ה למילוי חובות הלימודים .התוכנית איננה שולחת הודעות לסטודנטים לגבי מה
שחסר לסטודנט/ית בכדי לסיים את התואר .על מנת לאפשר לכם לבדוק את מצב הלימודים שלכם ,ניתן לעיין
בטבלת קורסי התוכנית המתפרסמת מדי שנה באתר התוכנית ובה אנו רושמים את הנקודות של כל קורס .חובה
שתבדקו בעצמכם ב"מידע האישי" את תוכנית הלימודים שלכם ואת הציונים .אם הציון שניתן אינו רשום או שאינו
רשום נכון ,יש לפנות למזכירות התוכנית סמוך לסיום הקורס.
.קשר עם תלמידי מ.א .ודוקטורט
התוכנית מפיצה מידע באתר שלה ) (/http://pconfl.biu.ac.ilוב FACEBOOK -וכן על-ידי משלוח הודעות
אישיות לדוא"ל .חשוב ביותר לעדכן את כתובת הדוא"ל במזכירות התוכנית ובמדור שמ"ע על מנת שלא תפספסו
הודעות חשובות.
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משוב
נשמח לשמוע מכם לגבי כל דבר שחשוב לכם להשמיע .אנא פנו לתוכנית בדוא"ל  ,P.Confl@biu.ac.ilוציינו כל
תקלה ,הערה וכו' .נא לצרף מספרי טלפון )אם יש מקום להשיב לכם באופן אישי(.
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