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 :דרישות הקורס
 נוכחות והשתתפות פעילה בכל ההרצאות

 קריאת החומר הביבליוגרפי
 הכנת עבודה 

 .  בכל אחת מהמטלות60%ציון עובר לפחות . בסיום הקורס יערך מבחן שנתי
 

 :הרכב הציון
 30% –עבודה 
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