
 שעה מספר קורס  נ"ז  שם הקורס מרצה  שפה  קטגוריה

 רקע
 חובה 

 גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים  ד"ר יובל בנזימן עברית
2 

 שו"ס
54705 10:00-08:30  

עיוני תאורטי 
 חובת בחירה

פלד -ד"ר יהודית אורבך עברית  מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות 
2 

 שו"ס
54715 

12:00-10:30  

עיוני תאורטי 
 חובת בחירה

 אנגלית 
-ד"ר טוביאס אברכט

רטמןה  
יכרון השואה, קולנוע פופולרי והעידן הדיגיטלי ז  

2 
 שו"ס

50987 

 עיוני תאורטי
 חובת בחירה

לא ילמד השנה  -קולנוע בעין הסכסוך פרופ' רעיה מורג  עברית  
2 

 שו"ס
50064 

 פעולות דיבור במדיה פרופ' זוהר קמפף עברית בחירה
2 

 שו"ס
50781 

 עברית בחירה
- פרופ נטע קליגלר

ילנצ'יק ו  
עושים פוליטיקה אחרת: צעירים והשתתפות פוליטית בעידן 

 הדיגיטלי 
2 

 שו"ס
50754 

 סדנא 
 חובת בחירה

 עברית
- צפירה גרבלסקיפרופ' 

יכטמןל  
אומנות השכנוע וניהול רושם בסכסוך ובהקשרים בין אישיים ובין 

 קבוצתיים
2 

 סדנא 
54720 

14:30-13:00  

 עברית ואנגלית  בחירה
- פריס-ד"ר מאיה דה

דםק  
פרקטיקום לתלמידי מוסמך ומחקר שדה אתנוגרפי בסכסוכים 

 חברתיים ופוליטיים 
3 

 התמחות
54749 

תאורטי -עיוני  
 חובת בחירה

 פרופ' יפעת מעוז  אנגלית 
התערבויות פסיכולוגיות ותקשורתיות לקידום שינוי חברתי 

 ופתרון סכסוכים
2 

 שו"ס
50130 

סמינריון 
 מחלקתי

 חובה 
 54708 1 סמינריון מחלקתי בין תחומי  משתנה אנגלית 

ד"ר יעל אילני עו"ד,  עברית בחירה עבודה ניהול ויישוב סכסוכי    
2 

 שיעור 
54712 

16:30-15:00  
 סדנא 

 חובת בחירה
לאומיים מתמשכים-דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו ד"ר מיה כהנוב עברית  

4 
 שו"ס

54741 

לאומיים - הרתעה, כפייה, ודיפלומטיה כופה ביחסים בין ד"ר דניאל סובלמן עברית בחירה  
4 

 שו"ס
58895 

18:30-17:00  
 עיוני תאורטי

בחירהחובת   
מבט מחדש: שכנוע פוליטי בקונפליקטים חברתיים -תעמולה פרופ' כריסטיאן באדן  אנגלית   

2 
 שו"ס

50059 

 עיוני תאורטי
 חובת בחירה

טכנולוגיה, מדיניות ופוליטיקה בטחון סייבר:  ד"ר דמיטרי אפשטיין  אנגלית   
2 

 שו"ס
50068 
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 יום שלישי 

 קטגוריה שפה  מרצה  שם הקורס נ"ז  מספר קורס  שעה

12:00-10:30  
53545 

2 
 שיעור 

ח'ורי-ד"ר אריז' סבאע' סוציולוגיה של החברה הפלסטינית  בחירה עברית 

40965 
2 

 שיעור 
יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות 

 גאופוליטיות 
איתי פישהנדלר  'פרופ  בחירה עברית 

 

 

 יום רביעי 

 קטגוריה שפה  מרצה  שם הקורס נ"ז  מספר קורס  שעה

18:00-16:30  
 לשבור את תקרת הזכוכית  3 54249

- גרבלסקיפרופ' צפירה  
יכטמןל  

 בחירה עברית

54270 
2 

 שו"ס
 בחירה עברית ד"ר דורית אשור  מגדר, מיניות ופסיכואנליזה 

 

 

 קורסים במועדים מיוחדים: 

 עיוני תאורטי
 חובת בחירה

 עברית
- פרופ' צפירה גרבלסקי

יכטמןל  
 אינטראקציות מילוליות ולא מילוליות בפוליטיקה ובסכסוך

2 
 שו"ס

54721 

 זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי ד"ר טל ניצן עברית בחירה
2 

 שו"ס
54259 

תאורטיעיוני   
 חובת בחירה

 ד"ר חננאל רוזנברג  עברית
טכנולוגיות חדשות סכסוכים ישנים? מדיה חדשים וקונפליקטים 

 פוליטיים, תרבותיים ודתיים 
2 

 שו"ס
54711 

20:30-19:00  

 עיוני תאורטי
 חובת בחירה

 פרופ' יפעת מעוז  אנגלית 
- אתנוסוגיות מתקדמות בחקר תקשורת, מדיה חברתית וזהויות 

אומיות, מגדריות ותרבותיות ל  
2 

 שו"ס
50131 

 סדנא 
 חובת בחירה

 אנגלית 
- פרופ' צפירה גרבלסקי

יכטמןל  
תהליכים פסיכולוגיים ויצירתיים בניהול קונפליקטים בין אישיים 

 ופוליטיים 
2 

 שו"ס
54716 

 עיוני תאורטי
 חובת בחירה

 תקשורת מחאה גלובלית פרופ' כריסטיאן באדן  אנגלית 
2 

 שו"ס
50058 

javascript:void()


 קטגוריה שפה  מרצה  שם הקורס נ"ז  מספר קורס  שעה

 59505 משתנה
2 

 שיעור 
רינה קדם 'גב פיתוח באזורי קונפליקט: בחינה תאורטית וכלים פרקטיים   אנגלית  

 עיוני תאורטי 
 חובת בחירה

 

 .אנא ראו פרטים נוספים לגבי המועדים של הקורס בשנתון 

 

 חובה/חובת בחירה -קורסים המסומנים באדום

  קורסי בחירה מומלצים במסגרת התוכנית-קורסים המסומנים בכחול


