רשימת נקודות הזכות של קורסים בתכנית לשנת תשע"ז
לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית
מספר קורס

קורסי חובה כלליים (למסלול עם תזה
וללא תזה)
גישות ומודלים ביישוב סכסוכים
בינלאומיים
גישות חברתיות-פסיכולוגיות למשא-
ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים
דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

27752

27737
27700
99389

מרצה

נ"ז

ד"ר אמירה שיף

 2נ"ז

פרופ' רחל בן-
ארי
פרופ' מיכל
אלברשטיין
ד"ר דניאל רוט

 2נ"ז
1.5
נ"ז
 2נ"ז

מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות
ובדתות אחרות
סמינר בינתחומי אינטגרטיבי

פרופ' ג'י רוטמן

1.5
נ"ז

27708
27718

קורסי חובה במסלול עם תזה
שיטות מחקר איכותניות
סדנא למחקר

ד"ר הילה העליון
ד"ר אמירה שיף

 1נ"ז
 1נ"ז

27736

קורס חובה במסלול ללא תזה
סדנה לפרויקט שטח

27701

27753
27721
27726
27714

קורסי בחירה
התמודדות עם סכסוך מבוסס זהות:
אישי ,מקומי ,ובינלאומי
יישוב סכסוכים במבט רב תחומי :על
משפט ובוררות
קונפליקטים ואפקטיביות ארגונית
פרקטיקה בגישור

27723
27744

ארגונים וקונפליקטים ומה שביניהם
הליכים דיגיטליים ומקוונים ליישוב
סכסוכים
מודלים דתיים וחילוניים של עשיית שלום
קונפליקטים בין קבוצתיים

27704

גישות ליישוב סכסוכים בחברה
הישראלית
קורס הכשרה בגישור

27733

סדנה למו"מ

27757
27734
27755

כישורי ניהול קונפליקטים
גישות ליישוב סכסוכים אתניים
זיכרון קולקטיבי ,טראומה ויישוב
סכסוכים
קורס הדיברות בין דתיים לחילוניים

27743
27754

27705

27731

ד"ר רויטל חמי-
זינימן ופרופ' ג'י
רוטמן

 2נ"ז

פרופ' ג'י רוטמן

 1נ"ז

ד"ר חנן מנדל

 1נ"ז

ד"ר נורית רייזמן
ד"ר רויטל חמי-
זינימן
פרופ' ג'י רוטמן
ד"ר חנן מנדל

 1נ"ז
 1נ"ז
 1נ"ז
 1נ"ז

ד"ר אליק אייזקס  1נ"ז
 1נ"ז
פרופ' אפרים
תבורי
 1נ"ז
ד"ר בן מולוב
ד"ר רויטל חמי-
זינימן
ד"ר רויטל חמי-
זינימן
פרופ' ג'י רוטמן
ד"ר אמירה שיף
ד"ר רפי נץ-
צנגוט
ד"ר אמירה שיף

 2נ"ז
 1נ"ז
 1נ"ז
 1נ"ז
 1נ"ז
 2נ"ז

ציון

27742

קורסי השלמה (אינם כלולים במניין
נ"ז של חובות הלימוד הנדרשות
לתואר)
ממשל ופוליטיקה – חובה בתשע"ז

27706

יסודות המשפט

ד"ר משה
הלינגר
ד"ר חנן מנדל

קורסים מחוץ לתכנית (מותנה באישור
מראש מראש התכנית)

הערות חשובות:




דף עזר זה הוא לשימוש של הסטודנטים והסטודנטיות לחישוב מספר נקודות הזכות לקראת
התואר אך ורק בתוכנית זו.
יש לבדוק את החובות בהתאם לשנת החוקה שבה התחלתם את הלימודים או חידשתם את
הלימודים.
הקורסים הנ"ל מתייחסים לחובות במסגרת התוכנית בלבד .על כל סטודנט לברר את
החובות האוניברסיטאיות הנדרשות מעבר לקורסים בתוכנית כגון ,אנגלית וקורסי היהדות.

תאריך עדכון28.3.17 :

