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 :מבנה הקורס

חלק , מחקרים עדכניים וסרטונים המדגימים את (case study)הקורס ילווה במצגות שיועלו לאתר הקורס. הצגות מקרה 

באופן יהוו בסיס לפתיחת דיון בכיתה. בחלק מהנושאים תינתן אפשרות להתנסות מהעקרונות והכלים שיילמדו בקורס 

 .עורים מצומצם יועברו במפגשי זוםמספר שי. חווייתי בכלים שיוצגו בשיעור

 :/יתרישות הקורס וחובות הסטודנטד

 נוכחות 

  מאמרים קריאת 

 השתתפות פעילה 

 :ציון הקורס יקבע על בסיס 

 [ 11%א. הגשת מטלות במהלך הקורס ]מהציון 

  .על מבנה המבחן ואופי השאלות יורחב בהמשך הסמסטר מהציון[ 81%]מבחן מסכם בסוף הסמסטר ב . 
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