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 תש"פמידע 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 וההרשמה לת

הכניסה למשרד התוכנית. ההרשמה האוניברסיטאית באינטרנט, וזאת ללא כל צורך בהגעה 

למערכת אפשרית מכל מחשב המקושר לאינטרנט, בקמפוס )ובכלל זאת מכיתות המחשבים( 

 מחוץ לקמפוס )בבית, במשרד וכו'(.גם ו

 

 בר בכתובת: -מערכת אינ -תבצעת דרך מערכת המידע האישי שלךההרשמה מ

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

 

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

 . תוכל/י לבצע את הרישום לקורסים דרך מערכת "אילנט"(

 

תינתן בכל ימי ההרשמה הפעילים וכן קודם  תמיכה וייעוץ מקצועי בנושא מערכת הלימודים

 מזכירות התוכנית. להלן פרטי ההתקשרות עמנו:לכן ב

 p.confl@ biu.ac.ilדואר אלקטרוני 

 03-5318043טלפון: 

 .כמו כן, ניתן לתאם מראש פגישת ייעוץ אישית

 

 קורס השלמה

     יסודות המשפט"להשלים את קורס ההשלמה " /תה נדרש/במכתב הקבלה לתוכנית כתוב אם את

 לפחות.  80יש לסיים את הקורס בשנה א' בציון  (27706-01)

, יהווירטואלבייעוץ  אם אשכול זה אינו מופיע אצלך קורס השלמהבלחייבים  .א

 .המשמעות היא שהוועדה לתואר שני לא חייבה אותך בהשלמה זו

mailto:P.Confl@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 חובה ללמוד את קורס ההשלמה בשנה הראשונה ללימודי התואר השני.  .ב

 

     קורס השלמה

 ו'עם עו"ד חנן מנדל בימי  בסמסטר א'( יילמד כקורס 27706-01) יסודות המשפטהקורס 

 . 12:00-14:00בין השעות 

 80קורס ההשלמה בציון , סטודנט חייב לעבור את "סטודנט מן המנייןאת מעמדך ל"על מנת להפוך 

 "סטודנט מן המניין", יש לבקש שינוי מעמד להציון בקורס ההשלמה לאחר שמתקבללפחות. 

ט של הוועדה לתואר ועדה לתואר שני, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנובאמצעות טופס פניה אל ה

    forms.html-https://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2בכתובת:  שני

 

  מידע לתלמידים במסלול ללא תזה

)מלבד הקורס סדנה  ללימודים בתוארחובה ללמוד את כל קורסי הליבה בשנה הראשונה 

  , אותו ניתן ללמוד בשנה ב'(.27736-01לפרויקט שטח 

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

 (נ"ז 11) ללא תזהבמסלול  אשכול חובה

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

 .14:00-16:00שנתי: סמסטר א' + ב', יום ג' . קורס ד"ר אמירה שיף 

ומתן ולתהליכי יישוב -פסיכולוגיות למשא-גישות חברתיות 0127700-  .2

 סמסטריאלי: סמסטר א', יום שישיקורס   .רחל בן ארי פרופ' – ("זנ 2) סכסוכים

8:00-12:00              

 הדס כהן.ד"ר  –( "זנ 1.5) דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים  277046-01 .3

  18:00-21:00סמסטר ב', יום ג' 

 -( "זנ 2) מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות 27752-01 .4

 מפגשים מרוכזים 2+ 8:00-14:00, יום ו' בד"ר דניאל רוט. סמסטר 

 במועדים שפורסמו בתוכנית הלימודים תש"פ.

 ד"ר אמירה שיף  –"ז( נ 1.5)  תחומי אינטגרטיבי-סמינר בין 277010-01 .5

 16:00-18:00 יום ג'דו שבועי, קורס שנתי: 

mailto:P.Confl@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/
https://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2-forms.html


   

 Interdisciplinary Studies Unit תחומיים-היחידה ללימודים בין

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים  
 ומשא ומתן

Program on Conflict 
Resolution, Management 
and Negotiation 

 

 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: +972- (0)3- 531 8043 | F: +972- (0)3 738 4047 | P.Confl@biu.ac.il |  אוניברסיטת בר אילן
  0252900)ע״ר(, רמת גן 

 

www.biu.ac.il    

 

                                

 -)חובה במסלול ללא תזה בלבד( – נ"ז( 2) סדנה לפרוייקט שטח 27736-01 .6

 16:00-18:00יום ג'  :קורס שנתי ,זינימן. דו שבועי-ד"ר רויטל חמי

של ארגון שפועל בתחום של  השתתפות או צפייה בפעילות כולל השטח פרויקט

 תשעו 40 בהיקף של בין קבוצות קונפליקט יישוב סכסוכים, גישור או הידברות

יש להגיש עבודה  הפרויקטלאחר ביצוע   )מחוץ לשעות הרגילות של הלימודים(.

סמינריונית מסכמת המתבססת על תיאוריות שנלמדו בקורסים האקדמיים של 

 ית.כנוהת

 

האחת במסגרת קורס  -שתי עבודות סמינריוניותו הסטודנטים במסלול ללא תזה יכתב

קורס ה(, והשנייה במסגרת 27737החובה: גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים )

 .(27736) פרויקט שטחל

 

 נ"ז( 9אשכול בחירה במסלול ללא תזה )

סכסוכים מתוך חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב 

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 

נ"ז . הקורסים חייבים להיות בעלי זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול  2בהיקף של עד 

והלימוד בהם מותנה באישור מראש של ראש התוכנית לניהול ויישוב  ,סכסוכים ויישוב

סכסוכים ומו"מ. מלבד זאת, אישור הקבלה לקורסים שהם מחוץ לתוכנית כפוף להסכמתה 

 של המחלקה במסגרתה נלמד הקורס.

לא חייבים ללמוד את כל נקודות הבחירה בשנה א' אלא אם כן, יש רצון לסיים את התואר 

 שנה. תוך 

 

 חפיפה בין קורסים 

    ( 27736סטודנטים יוכלו להירשם במקביל לקורסים חופפים: סדנה לפרויקט שטח )

( בלבד. מדובר בקורסים שנתיים דו שבועיים, ולכן 277010וסמינר בינתחומי אינטגרטיבי )

 שבוע לסירוגין.-יתקיימו שבוע

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

 

mailto:P.Confl@biu.ac.il
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 מסלול עם תזהמידע לתלמידים ב

  .חובה ללמוד את כל קורסי הליבה בשנה הראשונה ללימודים בתואר

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

 ( נ"ז 01) עם תזהבמסלול אשכול חובה 

  -סמינריון  ("זנ 2) בינלאומיים סכסוכיםיישוב ומודלים בגישות  27737 .1

 .14:00-16:00. קורס שנתי: יום ג' ד"ר אמירה שיף 

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

-8:00 שישיסמסטר א', יום  סמסטריאליקורס   פרופ' רחל בן ארי. – ("זנ 2)

12:00  

  ד"ר הדס כהן –( "זנ 1.5) דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים  277046-01 .3

  18:00-21:00סמסטר ב', יום ג' 

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

 8:00-14:00ד"ר דניאל רוט. סמסטר א', יום ו' 

 ד"ר אמירה שיף  –"ז( נ 1.5)  תחומי אינטגרטיבי-סמינר בין 277010 .5

                               16:00-18:00דו שבועי, קורס שנתי: יום ג' 

', בסמסטר  טרם נקבע מרצה. – (נ"ז 1)שיטות מחקר איכותניות  27708 .6

 12:00-14:00יום ג' 

 

אחת במסגרת  סמינריונית המחויבים בכתיבת עבודעם תזה סטודנטים במסלול 

 הקורס גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בינלאומיים. 

  להירשם לסדנת מחקר שתתקיים  עם תזהבשנה ב' מחוייבים הסטודנטים במסלול

 בסמסטר א'. לו"ז מפורט יימסר בתום שנה א'.

 

 נ"ז( 7אשכול בחירה במסלול עם תזה )

של ניהול ויישוב חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים 

כמו כן, ניתן ללמוד קורסים ברמת מ.א. כנית. וסכסוכים מתוך תחומי הליבה של הת

נ"ז. הקורסים חייבים להיות בעלי זיקה לנושאי  2מחוץ לתוכנית בהיקף של עד 

הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים והלימוד בהם מותנה באישור מראש של 

mailto:P.Confl@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/
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כסוכים ומו"מ. מלבד זאת, אישור הקבלה לקורסים ראש התוכנית לניהול ויישוב ס

 שהם מחוץ לתוכנית כפוף להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד הקורס. 

 

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

הספר ללימודים מתקדמים ובחוברת הנחיות -כתיבת התזה מופיעים באתר בית

 ולדוקטורט שנמצאת באתר התוכנית.לכתיבת הצעות לתזה 

 

 מעבר ממסלול למסלול

מי שירצה לעבור ממסלול למסלול )בכל כיוון( יצטרך להגיש בקשה לתוכנית. כל 

שטח, סדנה למחקר  לפרויקטבקשה תיבחן לגופה. לידיעתכם: הקורסים סדנה 

 ללמוד אותם.  חייבושיטות מחקר איכותניות יכולים להיחשב כקורסי בחירה למי שלא 

 

 

 מידע כללי על קורסי הבחירה בתוכנית 

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

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

בימי שני בין א' זינימן יתקיים בסמסטר -ד"ר רויטל חמי –נ"ז(  2 –)בחירה  27705קורס גישור 

 .17:00-21:00השעות 

 או

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

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.

 או

 בסמסטר קיץ.  27705  -נ"ז(  2 –פעמים בשבוע( )בחירה  3קורס גישור מרוכז )בחודש אחד 

 הרישום לקורס קיץ זה ייעשה דרך מזכירות התוכנית ליישוב סכסוכים.

 

mailto:P.Confl@biu.ac.il
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  קורסי בחירה מרוכזים .2

-ד"ר רויטל חמי -בחופשה שבין סמסטר א' לסמסטר ב'  –נ"ז(  1 -)בחירה 27733  למו"מסדנא  .א

בתאריכים:  מפגשים מרוכזים 4בכל המפגשים. חובה . הנוכחות זינימן

29/1/2020,31/1/2020,5/2/2020,7/2/2020. 

 מרוכזים.מפגשים  4נ"ז(.  1-)קורס בחירה  אלומה רייסד"ר  -27759 מחלוקת במעגלי משפחה .ב

 .בכל המפגשים.חובה הנוכחות . 7/7/2020,10/7/2020,14/7/2020,17/7/2020בתאריכים: 

 )קורסי בחירה( ים קורסים  מתוקשב .3

)נוכחות  נ"ז( מתקיים בסמסטר ב' עם מפגש אחד 1) דיפלומטיה ויישוב סכסוכים 27735 .א

תנאי מקדים לקורס: גישות ומודלים  )נוכחות פיזית(. בהתחלת הקורס ומפגש אחד בסוף פיזית(

 ליישוב סכסוכים.

' עם מפגש אנ"ז( מתקיים בסמסטר  1) מה ויישוב סכסוכיםוקולקטיבי, טרא זיכרון 27755 .ב

  )נוכחות פיזית(. ומפגש אחד בסוף  )נוכחות פיזית( אחד בהתחלת הקורס

)נוכחות  גש אחדמתקיים בסמסטר ב' עם מפנ"ז(  1) גישות ליישוב סכסוכים אתניים 27734 .ג

 )נוכחות פיזית(. בהתחלת הקורס ומפגש אחד בסוף פיזית(

 

  יש לשים לב, לקורסי הבחירה הבאים יש תנאי קדם

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

 מחוץ לאוניברסיטה. 

 -על)עם תעודת הסיום(  תוכניתלמזכירות המי שלמד קורס גישור מחוץ לאוניברסיטה, יפנה 

 מנת להירשם לקורס זה.

יש  , אליהסדנא של דיאלוג (.בחירה)קורס  נ"ז 2 – הידברות דתיים חילוניים 27731

יון קבלה ולקבל שיבוץ קבוצה יש לפנות למשרד דיקן אר בורכדי לע. להגיש מועמדות

או בדוא"ל:     5318978-03, בטלפון: תוכניתבאתר ה, קומה שנייה( 108הסטודנטים )בנין 

Dialogue.Program@mail.biu.ac.il . 

 כנית. ולבקש להירשם לקורס דרך מזכירות הת לאחר קבלה לקורס יש
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 שאר קורסי הבחירה בתוכנית הם:

  יום סמסטר א' ,נ"ז, ד"ר ישי דרור.  1  27770-01ניהול קונפליקטים בעת משבר ארגוני

 10:00-12:00שלישי 

   27799מקום והשפעת הרגשות על סכסוכים בכלל וסכסוכים בחברה האסלמית בפרט-

 12:00-14:00יום שלישי סמסטר א'  נ"ז ,ד"ר דורון פלאי.  1,  01

  נ"ז, ד"ר חנן מנדל.  1, 27721-01יישוב סכסוכים במבט רב תחומי : על משפט ובוררות

 18:00-20:00יום שלישי סמסטר א' 

  מותנה במעבר קורס גישור( נ"ז, ד"ר רויטל חמי זינימן 1 ,27744-01פרקטיקה בגישור( ,

 8:30-11:40שלישי סמסטר ב' יום 

  נ"ז, ד"ר בן מולוב. סמסטר ב' יום שלישי  1, 27704-01יישוב סכסוכים בחברה הישראלית

12:00-14:00. 

 נ"ז, ד"ר אלומה רייס.  1,  27767-01פרידה וגירושין מזוית פסיכולוגית -בעין הסערה

 .8:00-12:00סמסטר ב' יום שישי 

 

 אוניברסיטהבחובות כלליות 

 ביהדותקורסי יסוד 

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

 הספר ללימודים מתקדמים(.-של בית

 אנגלית

מי שמילא את דרישת לימודי אנגלית לתואר ראשון, בין אם ע"י מבחן או קבלת פטור, פטור 

  מלימוד נוסף בתואר שני )במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה(.

 

 קשר עם תלמידי מ.א. ודוקטורט

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

 מדור שמ"ע בטלפוןמשלוח הודעות אישיות לדוא"ל. חשוב ביותר לעדכן את כתובת הדוא"ל ב

 מזכירות התוכנית על מנת שלא תפספסו הודעות חשובות. בכן * ו9392
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 משוב

נשמח לשמוע מכם לגבי כל דבר שחשוב לכם להשמיע. אנא פנו לתוכנית בדוא"ל 

P.Confl@biu.ac.il וציינו כל תקלה, הערה וכו'. נא לצרף מספרי טלפון )אם יש מקום ,

 להשיב לכם באופן אישי(. 

 

 

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

 לוודא כי מילא את כל חובות הקורסים ודרישות התואר.

 

או   p.confl@biu.ac.il דואר האלקטרוני כנית נא ליצור קשר באמצעותולשאלות לגבי הת

 .03-5318043בטלפון 
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