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 !!!א "החל מתשפ שדח

 בשיתוף חברה מדעי במשפטים בהתמחות במשפט ו )לא מחקרי( תכנית תואר שני

 המחלקה למדע המדינה

 לתואר:  מבנה תכנית הלימודים              

 נ"ז, המשתרעים על פני שנתיים. 32להשלמת התואר השני נדרש להשלים סך של 

 : הוא כדלקמן הפקולטה למשפטיםבפרק יז לתקנון  4.6סעיף קבוע בכמבנה הלימודים לתואר שני 

 תכנית הלימודים לתואר מוסמך כללי 4.6
 .4.4.1, כאמור בסעיף נ"ז 4קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים, בהיקף  4.6.1
 נ"ז לפחות.  4בחירה בקורסים מתוך קורסי החובה של תחומי ההתמחות השונים, בהיקף של  4.6.2
 נ"ז.  2-3סדנא מחקרית אחת לפחות, בהיקף של  4.6.3
 . נ"ז 8, בהיקף כולל של שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך 4.6.4
 קורסי בחירה מתוך קורסי הבחירה בלימודי מוסמך להשלמת מכסת השיעורים לתואר. 4.6.5

הם לעיל(  4.6.1)הנדרשים לפי סעיף בשנת תש"ף בפקולטה למשפטים המוצעים  קורסי החובה הכלליים
 כדלקמן:

 :קורסים 2יש לבחור  –הכלליים ובה קורסי הח
 נ"ז( 2) תיאוריה ומחקר משפטי למוסמך – 62804
 נ"ז( 2) משפט וחברה – 61864
 נ"ז( 3) המשפט: היבטים פילוסופיים – 62909

 
נ"ז  12. 4.6.2-4.6.4מעבר לכך, יבחרו הסטודנטים, ככל הסטודנטים במסלול הכללי, קורסים בהתאם לסעיפים 

 להלן. למדעי המדינה, כמפורט מתוך אלה שיוצעו בידי המחלקהמקורסי הבחירה יהיו 
 עד נדרשים הסטודנטים להשלים לימודי המוסמך לתקנון  4.10יודגש כי בהתמחויות אחרות המוצעות בסעיף 

 נ"זים מחוגי ההתמחויות, בהתאם להתמחות, כך שאין מדובר בתכנית חריגה.  22

טנטטיבית בידי המחלקה למדע המדינה )מבוססת על קורסים שניתנו בשנת  שהוצעהרשימת הקורסים 
 הלימודים תש"ף( היא כדלקמן:

 מדע המדינה(  עדו נבוד"ר , סוגיות בדמוקרטיה הישראלית( 
 מדע המדינה(  יותם בנזימןד"ר , סוגיות בתיאוריה דמוקרטית( 
 תקשורת ועיתונאות(  מישלר-הרפויאלכסנדה ד"ר , צדק מעברי בפוליטיקה, בעיתונות ובתרבות( 
 תקשורת ועיתונאות(  זוהר קמפףפרופ' , שיח פוליטי במרחב הציבורי( 
  תקשורת ועיתונאות( רעיה מורג פרופ' , קולנוע בעין הסכסוך( 
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה(  איתן אלימיפרופ' , דמוקרטיה במבחן: שסעים וסכסוכים חברתיים בישראל( 
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה(  חורי-אריז' סבאע'ד"ר , החברה הפלסטינית סוציולוגיה של( 
 גיאוגרפיה(  בני פירסטד"ר , התנועה הסביבתית בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים( 

 גיאוגרפיה(  גלעד רוזןפרופ' , עיר וחברה( 
 ישוב סכסוכים(  איתן אלימיפרופ' , גישות ותיאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים( 
 ישוב סכסוכים(  מיה כהנובד"ר , טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תיאוריה ומעשה( 
 ישוב סכסוכים(  יהודית אורבךד"ר , מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות( 
 לימודי מגדר( טל ניצן ד"ר , כויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתיז( 
 גלוקל פיתוח בינלאומי(  לדרמן-אורית גזיתד"ר , פליטים ופיתוח( 
 לימודי אירופה(  אודליה אושריד"ר , מגדר, כוח ופוליטיקה( 

 


