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א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
הצגה ובחינה ש ל התנהגויות פרו חברתיות הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל.
התייחסות לשינויים החלים בערכי החברה ובנורמות המובילות בה .בדיקת תהליכי
השינוי תוך ניתוח על פי התיאוריות השונות .פיתוח מודעות לנושא ולהשלכות
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