
 שעה מספר קורס  נ"ז  שם הקורס מרצה  שפה  קטגוריה

 סדנא 
 חובת בחירה

 גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים  ד"ר יובל בנזימן עברית
2 

 שיעור 
54707 10:00-08:30  

 עיוני תאורטי
 חובת בחירה

ייצוג סכסוכים בתרבות הישראלית  -מציאות ובדיון  ד"ר יובל בנזימן עברית  
2 

שו"ס   
54700 

12:00-10:30  
 ד"ר מיה כהנוב עברית בחירה

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תיאוריה 
 ומעשה 

2 
שו"ס   

54750 

 עיוני תאורטי
 חובת בחירה

 פסיכולוגיה וחברה בסכסוך פרופ' יפעת מעוז  עברית
3 

 שו"ס
54702 

14:30-13:00  

 עברית ואנגלית  בחירה
- פריס-דהד"ר מאיה 
דםק  

פרקטיקום לתלמידי מוסמך ומחקר שדה אתנוגרפי בסכסוכים 
 חברתיים ופוליטיים 

3 
 התמחות

54749 

סמינריון 
 מחלקתי

 חובה 
 54709 1 סמינריון מחלקתי בין תחומי  משתנה אנגלית 

 סוגיות בתאוריה דמוקרטית  ד"ר יותם בנזימן עברית בחירה
2 

 שו"ס
56867 

 שיטות מחקר 
בחירהחובת   

 פרופ' יפעת מעוז  עברית
שיטות מחקר כמותניות בתקשורת, פסיכולוגיה פוליטית, מגדר 

 וסכסוך 
3 

 שיעור 
50812 

16:30-15:00  

 שיטות מחקר 
 חובת בחירה

 ד"ר יפתח רון עברית
גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי 

תרבותיות-רבחיים במצבי סכסוך ובחברות   
3 

 שיעור 
54703 

 שיטות מחקר 
 חובת בחירה

 עברית
- נטע קליגלר  'פרופ

ילנצ'יק ו  
שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר  

 השתתפות דיגיטלית 
3 

 שיעור 
50768 

 שיטות מחקר 
 חובת בחירה

 שיטות מתקדמות לניתוח טקסטואלי ד"ר מיכל חמו עברית
3 

 שיעור 
50071 

 שיטות מחקר 
 חובת בחירה

 
 אנגלית 

פרופ' כריסטיאן  
 באדן

 ניתוח טקסטואלי כמותי 
2 

 שו"ס
50069 18:30-17:00  

 סדנא 
 חובת בחירה

 גישור ויישוב סכסוכים עו"ד כרמית פנטון עברית
4 

 סדנא 
54706 20:30-17:00  
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 קורסים שמתקיימים ביום שלישי 

 

 

 קורסים שמתקיימים ביום רביעי

 קטגוריה שפה  מרצה  שם הקורס נ"ז  מספר קורס  שעה

16:30-18:00 

54225 
3 

 שו"ס
 מנהיגות, מגדר וניהול 

פרופ' צפירה  
 ליכטמן -גרבלסקי

 בחירה עברית

51983 
3 

 שיעור 
 בחירה עברית אילן יניב  'פרופ משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן 

37904 
2 

 שיעור 
 עיוני תאורטי עברית אילנה ריטוב 'פרופ היבטים התנהגותיים א -משא ומתן 

 חובת בחירה
 

 קורסים במועדים מיוחדים

 . . אנא ראו פרטים נוספים בשנתוןודשי הקיץ. ימי שנייומיים מרוכזים בח במשך  54706ז( יתקיים כקורס המשך לקורס "נ  1) 54745הקורס גישור הלכה למעשה *

 

 חובה/חובת בחירה -קורסים המסומנים באדום

  קורסי בחירה מומלצים במסגרת התוכנית-קורסים המסומנים בכחול

 סדנא 
 חובת בחירה

 עברית
פרופ' צפירה  

 ליכטמן -גרבלסקי
 ומתן-תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול משא

2 
 שו"ס

50817 
20:30-19:00  

 שיטות מחקר 
 חובת בחירה

 אנגלית 
פרופ' כריסטיאן  

 באדן
 גישות מתקדמות לחקר מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים 

2 
 שו"ס

50518 

 קטגוריה שפה  מרצה  שם הקורס נ"ז  מספר קורס  שעה

10:30-12:00 53546 2 
-ד"ר אריז' סבאע' פלסטיני -תיאורטיות בחקר הסכסוך הישראליגישות  שו"ס

 בחירה עברית ח'ורי
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