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Interdisciplinary Studies 

Program on Conflict Management and Negotiation 

 

You are cordially invited to an international conference 
on 

Bridging Theory and Practice of  
Creative Conflict Engagement 

 

January 12-14, 2015 
Bar-Ilan University  

 
English-Hebrew Simultaneous Translation 

)Program Subject to Changes) 
Registration: p.confl@mail.biu.ac.il 

------------ 
Monday, January 12 

Feldman Conference Center (Building 301) 
Bar-Ilan University 

  17:00 Greetings 
Prof. Miriam Faust, Rector 
Prof. Michal Alberstein, Director, Program on Conflict Management and Negotiation, Bar-Ilan University 

Dr. Amira Schiff, Program on Conflict Management and Negotiation, Bar- Ilan University 

Launching of the Israeli Association of Conflict Management & Resolution 

Dr. Daniel Roth, Program on Conflict Management and Negotiation, Bar- Ilan University 

Launching of the Conflict Resolution and Religion BIU Track  
His Excellency, Ambassador Lars Faaborg-Andersen, Head of the Delegation of the European 
Union to the State of Israel 
 

 KEYNOTE SPEAKER  

Prof. Oliver Ramsbotham  
University of Bradford, UK 

Bridging Theory and Practice: 
Rethinking Conflict Resolution When  

Negotiation and Dialogue Fail 
Respondents: Prof. Jay Rothman, Program on Conflict Management and Negotiation, Bar-Ilan University 

20:00 CLOSED RECEPTION 

http://pconfl.biu.ac.il/node/1923
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Tuesday, January 13 
Feldman Conference Center (Building 301) 

Bar-Ilan University  
English-Hebrew Simultaneous Translation 

  
9:00   Greetings 

9:15-10:45  Critically and Personally Engaging with Conflicts in Teaching and Learning  

Prof. Jay Rothman, Program on Conflict Management and Negotiation, Bar-Ilan University 
"Reflexivity and Creative Conflict Engagement Education" 
 
Dr. Elizabeth Mc Donnell, Open University, United Kingdom   
"Bringing Learning on Conflict Engagement from the Classroom to Practice: The Role of Critical 
Reflection" 
 
Mr. Nerkez Opačin, International University of Sarajevo 
"Storytelling and Education: An Exploratory Approach on How to Deal With the Past" 
 
Dr. Nimrod Rosler, Conflict Management and Negotiation, Bar- Ilan University 
"Bringing Outside Conflicts in to the Classroom: Passions and Challenges" 
 

11:00-12:30  Methods of Conflict Research and Interventions 

Chair: Dr. Rafi Nets-Zehngut, Conflict Management and Negotiation, Bar- Ilan University 
 
Ms. Dana Selinger-Abutbul, Teach First Israel and Mr. Michael Sternberg, Shatil; Ben-Gurion 
University of the Negev 
"Applying Action Research Methodology to a Dialogue on Majority Minority Relations in Israel" 
 
Mrs. Ariel Heifetz Knobel, Shades Negotiation Program and Dr. Benedetta Berti, 
Ben-Gurion University of the Negev; Institute for National Security Studies (INSS)  
"Peace Begins at Home: How the IRA Internally Reframed its War to Make Peace in N. Ireland" 

 
Mr. Asaf Shani, Shani Mediation 

"The I Win "Rational Egoism" Model and its Supremacy over the Win – Win Approach" 
 
Dr. Omer Shapira, Ono Academic College 
"Merging Ethical Theory and Mediation Practice in Community Mediation" 
 
Dr. David Shimoni, Goshrim Mediation Center 
"Mediation in a Traditional Culture:  a Hybrid Model" 
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13:30-15:00  Religion and Conflict Engagement 
 
Chair: Dr. Alick Isaacs, Conflict Management and Negotiation, Bar- Ilan University; 
 Siach Shalom 
 
Dr. Daniel Roth, Conflict Management and Negotiation, Bar- Ilan University; Pardes Center for 
Judaism and Conflict Resolution 
 
Dr. Marc Gopin, School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University; 
Center for Religion, Diplomacy and Conflict Resolution 
 
Dr. Ayse Kadayifci, Salam Institute for Peace and Justice, Georgetown University 
 
Mr. Sami Awad, Bethlehem Bible College, Holy Land Trust  
 

16:00-17:30 Unofficial Diplomacy: Achievements, Limits and Future Challenges  

Chair: Dr. Amira Schiff, Conflict Management and Negotiation, Bar- Ilan University 
 
His Excellency, Ambassador Lars Faaborg-Andersen, Head of the Delegation of the European Union 
to the State of Israel 
 
Prof. Oliver Ramsbotham, University of Bradford, UK 
 
Mr. Ruham Nimri, The Kelman Institute 
 
Mr. Ofer Zalzberg, Middle East Program of the International Crisis Group 
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18:00-19:30 2 parallel sessions: 
 

1. Conflict Resolution in the Professions 

 

Prof. Michal Alberstein, Director, Conflict Management and Negotiation, Bar-Ilan University 
"Judicial Conflict Resolution: From Practice of Settlement to Theory of Conflict Resolution" 

 
Prof. Nadav Davidovitch, Faculty of Health Sciences, Ben- Gurion University of the Negev 
"Dealing with Conflicts in the Healthcare System - Between Theory and Practice" 

 
Dr. Orna Rabinovich-Einy, Faculty of Law, University of Haifa  
"Shifting Professional Boundaries in Dispute Resolution and the Impact of Technology" 

 
Dr. Tali Gal, School of Criminology, University of Haifa 
"From Theory to Practice and Back: The Case of Inter-Cultural Conflict Resolution through Community 
Restorative Conferencing" 

 

2. Encountering the Suffering of the Other and its Relationship to Openness to the “Other 

Group”  

Chair: Prof. Shifra Sagy, Ben-Gurion University of the Negev 
 
Dr. Becky Leshem, Achva Academic College 
"The Role of Exposure to the Suffering of the Other, Empathy, Dignity and Honor and Their Ability to Support 
Reconciliation, in the Context of the Israeli-Palestinian Conflict" 

 
Ms. Anat Sarid, Ben-Gurion University of the Negev 
"Personal and National Sense of Coherence and Openness Towards the “Other” Group" 

 
Ms. Sharon Benheim, Ben-Gurion University of the Negev 
"The Relationship Between the Perceptions of Collective Narratives and Readiness to Reconcile: The Moderating 
Effect of Encountering the Suffering of the “Other”" 

 
Mr. Michael Sternberg, Shatil; Ben-Gurion University of the Negev 
"Encountering the Suffering of the Other – A Qualitative Analysis of a Learning Process of Israeli Students About  
the Palestinian Narratives" 
 
 

p.confl@mail.biu.ac.il  |03-5318043. טל|  308 חדר( ץ"כ) 604 בניין|  סכסוכים ויישוב לניהול התכנית 

 pconfl.biu.ac.ilאתר:  

http://www.biu.ac.il/interdis/pconfl
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Wednesday, January 14 
Feldman Conference Center (Building 301) 

Bar-Ilan University  
 

WORKSHOPS 
Prior registration to workshop is required in order to participate. 

Participatation is free of charge.  
Please register by 06.01.15 at link. Space is limited. 

9:00-12:00 WORKSHOP 1 
 

Bridging Theory and Practice in Religion and Conflict Resolution 
Coordinators: Dr. Daniel Roth and Dr. Alick Isaacs 
CLOSED WORKSHOP 
  

9:00-12:00 WORKSHOP 2 (IN ENGLISH) 
Our Story – Peacebuilding through Storytelling 
Coordinator: Mr. Nerkez Opačin, Department of International Relations and Diplomacy, International 

University of Sarajevo 

The aim of this workshop is to introduce storytelling as a medium for building peace through questions such as 

“Why storytelling?”, “What does it hope to achieve?”, “In post-conflict societies, can storytelling make a 

difference, if so, to what degree?” The aim is to present the power of storytelling in peacebuilding by evoking 

understanding of the “Other” through storytelling, in order to trigger a sense of empathy. Stories have a point; 

they employ moral pressure. Stories can be about what should be, working towards shaping a process and 

thought to bring about change. Storytellers would try to bring up the past to remark on problems, needs and 

desires in the present in order to have an impact on the future. Storytelling is a significant means of socializing 

children and young adults across cultures; it can play an important role in peace education and empowering 

young people to be peacemakers themselves. If they hear stories of people from other inter-communal conflicts, 

they would realize how much people on both sides of the conflict have suffered, and that they are not the only 

ones suffering from this social problem and trauma, and they might thus become motivated to work for change 

and peace.   

 

p.confl@mail.biu.ac.il  |03-5318043. טל|  308 חדר( ץ"כ) 604 יןבני|  סכסוכים ויישוב לניהול התכנית 

 pconfl.biu.ac.ilאתר: 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1w6DJE0RCmjrxmkVHEkkiUCRHTqc6cSnP-Zq582YdA9c/viewform?c=0&w=1
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9:00-12:00 WORKSHOP 3 (IN HEBREW) 

 לשינוי חברתיככלי  –בסקטור הציבורי  פעולה בשיתוף גירושין שיטת של הישראלי המודל
 , עו"ד ומגשרתשחם עידית ד"עו  ה:נחמ

 

המתבקשת לשינוי תפיסתי בתחום המקצועי שלהם כדי בסדנא יתבקשו המשתתפים לעבור חוויה קצרה של ההבנה 

יובאו בפני המשתתפים עיקרי העקרונות של שיטת גירושין בשיתוף פעולה  לעבוד בעבודת צוות רב מקצועית.

 באפיוניםיוצגו מרכזים ציבוריים  שהליבה היא עבודה בצוות רב תחומי ורב מקצועי המסייע למשפחה במשבר.

יודגשו המאפיינים היחודיים של עבודה בסקטור הציבורי . גירושין בשיתוף פעולה של שונים העובדים בשיטה

ומגוונת של  חבההן מהפרטי בקשת רו ציבורייובאו מקרים הן מהתחום  .הדגמה בסימולציותדרך בשיטה זו 

 ועד האלפיון העליון(.  בפשיטת רגלמשפחות )מרווחה 

 
 
 
13:00-16:00 WORKSHOP 4 (IN HEBREW)  

 

 בין פרקטיקה לתיאוריה -דיאלוגים לא רשמיים

  אילן-, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בראמירה שיף ד"ר מנחה:

הסדנא תתקיים במתכונת של דיון שולחן עגול. סביב השולחן ישבו אישים הלוקחים חלק בתהליכי דיאלוגים לא 

רשמיים המתקיימים בישראל ברמות שונות ובין צדדים שונים.  משתתפי הדיון לוקחים חלק בדיאלוגים בין יהודים 

 ים לירדנים ובין ישראלים לסורים. לערבים בתוך החברה הישראלית, בין ישראלים לפלסטינים, בין ישראל

במסגרת הדיון נשמע כיצד אלו רואים את מטרות הפעילות בה הם לוקחים חלק, השגיה, מגבלותיה, האתגרים, וכיצד 

 ו. יים של מחזור חיהפעילות משתלבת בקונטקסט הכללי של הסכסוך בשלבים השונ

 הדיון יתקיים בהשתתפות הקהל. 

 

 בין המשתתפים:

 , ישראל יוזמת, לשעבר סגנית שגריר ישראל במצריםרות וסרמן לינדההגב' 

 אביב-מרכז דיין, אוניברסיטת תל ומס,ניר בד"ר 

 , עיריית לודפאתן אלזינאתיהגב' 

 , המרכז הישראלי למשא ומתןמוטי קריסטלמר 

 , הפורום להסכמה אזרחיתאודי כהןמר 

 ,  אקופיס מזה"ת אורי גינותמר 

 הפורום להסכמה אזרחית, היבא יונס הגב'  

p.confl@mail.biu.ac.il  |03-5318043. טל|  308 חדר( ץ"כ) 604 בניין|  סכסוכים ויישוב לניהול התכנית 

 pconfl.biu.ac.ilאתר:  

 

http://www.biu.ac.il/interdis/pconfl
http://www.biu.ac.il/interdis/pconfl
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13:00- 16:00 WORKSHOP 5 (IN HEBREW)  
 בינלאומי/מסחרי גישור בהליכי ייצוג

 חגית שקד מרצה: עו"ד

כח הצדדים באסכולות שונות של הליכים -ידיעותיהם ומיומנויותיהם של באי מטרתה של הסדנא להעביר את

חלופיים ליישוב סכסוכים, בחירת ההליך והעיתוי המתאים ליישוב הסכסוך כמו גם ניהול מיטבי של ההליך. 

ותפקיד עורך הדין הנושא ונותן בשירות הלקוח בהתאם לאמות מידה המפגשים ידונו בין היתר בתפקיד המגשר 

 . ICC -המקובלות באירופה ובארה"ב, כפי שהוטמעו בתחרות הגישור הבינלאומית המתקיימת בפריז בחסות ה

בשנים האחרונות וזכתה בפרסים שונים כולל מקום שני וכן פרסים על  ה בתחרותהשתתפאילן -אוניברסיטת בר

 ועל המצאה יצירתית של פתרונות.  תכנית יצוג

במהלך הסדנא אשתף את עורכי הדין באופן בו אנו רואים את שיתוף הפעולה הנדרש בין עוה"ד המייצג לבין 

סים, שימוש מושכל בחיסיון רהמגשרים, דרכי טיעון מיטביות בהליך של גישור, אבחנה בין עמדות משפטיות לאינט

קידו של עורך הדין במקסום ההליך. שימוש בפגישות נפרדות , תפקידו של ההליך, שימוש בפגישות נפרדות, תפ

 עורך הדין במקסום ההליך לטובת מרשו ועוד. 

 

13:00- 16:00 WORKSHOP 5 (IN HEBREW)  
 

 תמיניו בפגיעות מאחה צדק בתהליכי ופרקטיקה תיאוריה
 ציית "בצדק"ייו"ר קואלפני לייסט,  גב' מרצה:

 

 מאחה צדק בתהליכי ופרקטיקה תיאוריההצוות יוביל  מיניות. בפגיעות מאחה צדק תכנית – "בצדק" צוות

 פגיעה של למקרים המאחה הצדק תפיסת התאמתב פעיל חלקייקחו  הסדנא משתתפי. מיניות בפגיעות

 .מינית

 

16:15-17:45 PANEL (IN HEBREW) 
 ליישום מודלים ליישוב סכסוכים כשהתאוריה פוגשת את השטח: פרקטיקות

 , התכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים זינימן-רויטל חמיד"ר  יו"ר:

 , בוגרת התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים חנית אגמון גב'

 ״סדנת שיח גישורי בבית הספר היסודי״

 ראש מדור מקא״ם* ,רינת אדלר "ןרס

 "אפשרי?-מפקדיםמול  ישוב וניהול סכסוכים בצה״ל"

 , מנהלת מרכז שי לגישור ודיאלוג קהילתי בעכולייקי סבן גב'

 "דיאלוג במרחב הציבורי בעכו לקראת יום כיפור ואיד אל אדח'א"

 הסכמות ויזמות בגישור במוזאיקה ראש תחום בניית עידו קלינברגרו סגנית מנהלת אזורית במוזאיקה, רותם נגר גב'

 "תיאוריה ופרקטיקה בירושלים -החברתיות של תהליכי התחדשות עירונית התמודדות עם ההשלכות "
 *בכפוף לאישור דובר צה"ל


