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 2: נקודות זכות

  2020 �  2019"פ : תששנה אקדמית

 א': סמסטר

  18:00 – 16:00 , 'ב: יו� שעות

 : מיקו�

 : עבריתשפת הוראה

  ראשו!: תואר

תואר ראשו!  קורס חובה,: אפיו! הקורס
  סכסוכי�  בניהול ויישוב

: התוכנית לניהול מחלקה אחראית
 וישוב סכסוכי�

  : עו"ד מרב מירו! גור!ש� המרצה

 : פרטי קשר

  052�3863424: טלפו! נייד

   meravmey@post.bgu.ac.il א"ל: דו

 : (בתיאו� מראש)שעות קבלה

  18.9.19: עדכו! אחרו!

  

 

 

   :תיאור הקורס

דיסציפלינרית � יסוד בלימודי קונפליקט בראייה מולטי מונחיבהקורס יעסוק 

שוני�. נעסוק בשאלה מהו סכסו<? דרכי� לניתוח סכסוכי�, דע מי ישל תחו

של סכסוכי�, ותהליכי יישוב סכסוכי�. נעסוק בחיבור בי! עול� דינמיקה 

הקונפליקטי� לעול� המשפטי. נלמד מה הוא משפט, יחסו של המשפט 

שלבי� שעובר סכסו< עד הגיעו לתביעה משפטית. לקונפליקטי�, ומה� ה

 דרכי� חלופיות ליישוב סכסוכי�.החיבור בי! בית המשפט לנלמד על לסיו� 

  

 80% � מהשיעורי�, סטודנט שלא נוכח ב 80% �נוכחות חובה ב :נהלי נוכחות

  ציו! עובר בקורס.לגשת למבח!, ולא יקבל מהשיעורי� לא יוכל 

  

  .שיעורי� פרונטליי� :אופ� ההוראה

  

  : הערכת הסטודנטי� בקורס

  מהציו! 100% –מבח! בסו@ הקורס 

, החובה שמופיעי� בסילבוס כלול את כל פריטי קריאתמבח! ילהחומר 

  תקיימו בכיתה.יכל הדיוני� שמצגות, הרצאות, סרטי� ו

 

  מושגי יסוד בחקר סכסוכי� :ש� הקורס

  מרצה: עו"ד מרב מירו� גור�

 חטיבה בניהול ויישוב סכסוכי� – תואר ראשו�קורס מבוא חובה לתלמידי 

 198 1 0036 :מס' הקורס
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  תוכ� הקורס/ מבנה הקורס

  

  מודלי� לניתוח קונפליקטי�מושגי יסוד, מהו קונפליקט?  – 28.10.19: 1עור יש

 London, Zed (מהדורה עברית), : מיומנויות ואסטרטגיות לפעולה�עובדי� ע� קונפליקטי) 2000ס. ואח', ( ,פישר

Books Ltd. 15 – 3, עמ' לקראת מסגרת מושגית �להבי! את הקונפליקט: 1, פרק.  

 London, Zed (מהדורה עברית), : מיומנויות ואסטרטגיות לפעולה�עובדי� ע� קונפליקטי)  2000פישר, ס. ואח', (

Books Ltd. 35 �17: כלי� לניתוח קונפליקטי�, עמ' 2, פרק  

  

מודלי�  –ניתוח ומיפוי קונפליקטי�  שדה המחקר של ניהול ויישוב סכסוכי� פוליטיי� – 4.11.19: 2עור יש

 מרכזיי�

טוב (עור<), �סימ!�בר). "יחסי גומלי! בי! יישוב סכסו< לניהול סכסו<", בתו<: יעקב 2005טוב, י. (� סימ!�בר

�52, ירושלי�: מכו! ירושלי� לחקר ישראל, 2005�2000פלסטיני: מתהלי< שלו� לעימות אלי� �הסכסו< הישראלי

16.  

  

  סכסוכי� אלימי� ומתמשכי� –קונפליקטי� ואלימות  – 11.11.19: 3עור יש

�דניאל ברהמשגה", בתו<:  –נשלטי� �חברתית של סכסוכי� בלתי� ). "התשתית הפסיכולוגית2007טל, דניאל. (�בר

  .52�24חברתי של החברה בישראל, ירושלי�: הוצאת כרמל, �ניתוח פסיכולוגי –לחיות ע� הסכסו<  טל (עור<), 

  

  מאבק לא אלי� –קונפליקטי� ואלימות  – 18.11.19: 4עור יש

  138 – 111, 9. צפת, ספרי�, הוצאה לאור. מדמוניזציה להידברות �השט! שבינינו ). 2005נחי אלו! וחיי� עומר (

  

  מהו משפט –משפט וקונפליקט  – 25.11.19: 5עור יש

  י� א', ב', פרקת"א, אוניברסיטה משודרת ,יסודות המשפט). 1981דינשטיי!, יור� (

  

 מערכת בתי המשפט וענפי המשפט – 2.12.19: 6עור יש

  

 ,Naming, Blamingמזיהוי עוול לתביעה משפטית ( –היווצרות� של סכסוכי� והשתנות�  – 199.12.: 7עור יש

Claiming(  
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מת! ש�,  :היווצרות� של סכסוכי� והשתנות�" )2010, (אוסטי!סאראט ריצ'רד, ל. , אייבל ל.פ. ויליא� פלסטינר

  .17�31" בתרגו� זהר כוכבי, מעשי משפט ג',  ...זכותהטלת אש�, עמידה על 

  או בשפת המקור:

Felstiner, L.F. William, Abel L. Richard, Sarat Austin, (1980� 1981). “The Emergence and 

Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming…”,Law & Soc’y. Rev. 15, 631  

  

  הא� מתקיי� תמיד בשלמותו?    Naming, Blaming, Claimingהמודל של  – 16.12.19: 8 עוריש

�33", מעשי משפט ג', Naming, Blaming, Claiming בעקבות מזיהוי עוול לסעד משפטי:). "2010ברק ארז דפנה, (

42.  

  

 NBC   נגישות למשפט של אוכלוסיות מוחלשות בראי מודל ה � 23.12.19: 9עור יש

  .530 �497 'עמ) נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט. עלי משפט ג' תשס"ד 2004י. ( ,לבש!א

  

 סרט  מודלי� שוני� ליישוב סכסוכי�   – 30.12.19: 10עור יש

  כבסיס לדיו! בנקודות המבט השונות לטיפול בסכסו< (גישור, בוררות ובית משפט) –סרט: האשה בזהב 

  

  מרובה דלתות והליכי� אלנטרנטיביי� ליישוב סכסוכי�בית משפט  – 6.1.20: 11עור יש

למחלוקת. די! ודברי�, יא' תשע"ח, עמ'  מעבר המשפט תורת אל :שיפוטי סכסוכי� ) יישוב2017אלברשטיי!, מ. (

17�42  

  בזק, י. יישוב סכסוכי� משפטיי� בדר< של פשרה, הפרקליט

  

  בית משפט קהילתי שיקומי  חלופות להלי7 הפלילי הרגיל  – 13.1.20: 12עור יש

  בתי משפט קהילתיי� –תזכיר חוק מטע� משרד המשפטי�: תיקו! חוק סדר הדי! הפלילי 

 �532, די! ודברי� ט' תשע"ו, עמ' 2014 – 2012  התפתחויות במשפט הפלילי הדיוני והמהותי) 2016אייל, א. (� גזל

540  

  כתבות עיתונאיות על בית המשפט הקהילתי 

  

   צדק מאחה  הליכי� חלופיי� לנוער – 20.1.19: 13שיעור 

  הלי< חלופי –א 12, סעי@ 1971 �חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א
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  .73 סוגיות בתורת הענישה בישראל) צדק מאחה בתחו� המשפט הפלילי. 2009פרקש, ע. (


