המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ד'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית  /תרבות חזותית ואמנות,
תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
יום ב' :חינוך  +ספרות עברית
משעה

עד שעה

15:00

16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

שנה :ג סמסטר  :א שנה :תש"פ

שם השיעור
ילדים טובים ילדים רעים :הזמר העברי ככלי
חינוכי
ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך
מזרחים ומזרחיּות בספרות העברית חלק א'
היבטים חינוכיים בספרות הילדים חלק א'

המורה

נ.זיכוי הערה

ד"ר שגיא זקוסקי

2

בחירה  -חינוך

ד"ר נועה לויאן
ד"ר בתיה שמעוני
גב' דנה בן זקן

2

בחירה  -חינוך

2

סמינר  -ספרות

18:00

19:30

קולות של נשים בתרבות היהודית :היבטים
בספרות ,היסטוריה ,אמנות ,פולקלור וחינוך
חלק א' *

פרופ' תמר אלכסנדר

2

19:30

21:00

כל דאלים גבר :קנאות ואלימות דתית
בסיפורי חז"ל

סמינר  -ספרות ,רעיונות,
אמנות ,פולקלור ,חינוך.
*סמינר מחקרי עם מכסת
סטודנטים מוגבלת.
הקבלה לסמינר מותנית
בשיחת קבלה עם מרצת
הסמינר.
הקורס יופיע ביועץ
הוירטואלי תחת סמינרים.

מר רון לסרי

2

בחירה  -ספרות

יום ב' :חינוך  +תרבות חזותית ואמנות
משעה

עד שעה

15:00

16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

שם השיעור
ילדים טובים ילדים רעים :הזמר העברי ככלי
חינוכי
ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך
המפגש בין אסתטיקה ופוליטיקה :אמנות
מודרנית ועכשווית במאה ה 20-21-חלק א'
תמונות משפחתיות – חינוך באמנות העממית
ובתרבות החזותית חלק א'

המורה
ד"ר שגיא זקוסקי
ד"ר נועה לויאן
ד"ר איגור ארונוב

נ.זיכוי הערה
2

בחירה  -חינוך

2

בחירה  -חינוך

2

סמינר  -אמנות

ד"ר כרמלה אבדר

18:00

19:30

קולות של נשים בתרבות היהודית :היבטים
בספרות ,היסטוריה ,אמנות ,פולקלור וחינוך
חלק א' *

פרופ' תמר אלכסנדר

2

19:30

21:00

כמיהה למציאות :מגמות ריאליסטיות באמנות
מודרנית ועכשווית

סמינר  -ספרות ,רעיונות,
אמנות ,פולקלור ,חינוך.
*סמינר מחקרי עם מכסת
סטודנטים מוגבלת.
הקבלה לסמינר מותנית
בשיחת קבלה עם מרצת
הסמינר.
הקורס יופיע ביועץ
הוירטואלי תחת סמינרים.

ד"ר איגור ארונוב

2

בחירה  -אמנות

יום ד' :תולדות הרעיונות  +לימודי קונפליקט וניהול משברים
משעה

עד שעה

15:00

16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שם השיעור
הסכסוך הישראלי-פלסטיני :מקרה קלאסי
של סכסוך עיקש
קונפליקטים בחברה הישראלית
זרים ,שונים וחלשים חלק א'
לוחמות ,מנהיגות ומייסדות – נשים בתקופת
הישוב חלק א'
הציונות :אידיאולוגיה באבולוציה

המורה

נ.זיכוי הערה

ד"ר ספיר הנדלמן

2

בחירה  -קונפליקטים

ד"ר ענת פלדמן
ד"ר אירנה ולדימירסקי

2

בחירה  -קונפליקטים

2

סמינר  -רעיונות

2

בחירה  -רעיונות

ד"ר ענת פלדמן
ד"ר ארנון דגני

יום ד' :תולדות הרעיונות  +פסיכולוגיה
משעה
15:00
16:30

עד שעה
16:30
18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שם השיעור
ויסות רגשי
מבוא לניתוח התנהגות יישומי
זרים ,שונים וחלשים חלק א'
לוחמות ,מנהיגות ומייסדות – נשים בתקופת
הישוב חלק א'
הציונות :אידיאולוגיה באבולוציה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

המורה
גב' נטלי מויאל ברגר
ד"ר אושרית כהן קדושאי
ד"ר אירנה ולדימירסקי
ד"ר ענת פלדמן
ד"ר ארנון דגני

נ.זיכוי הערה
2
בחירה  -פסיכולוגיה
2
בחירה  -פסיכולוגיה
2

סמינר  -רעיונות

2

בחירה  -רעיונות

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ד'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית  /תרבות חזותית ואמנות,
תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
יום ב' :חינוך  +ספרות עברית
משעה
15:00
16:30

עד שעה
16:30
18:00

18:00

19:30

שנה :ג סמסטר  :ב שנה :תש"פ

שם השיעור
הסיפור המיניאטורי
הפרדה במערכת החינוך בישראל חלק א'
מזרחים ומזרחיּות בספרות העברית חלק ב'
היבטים חינוכיים בספרות הילדים חלק ב'

המורה
ד"ר אורנה לוין
ד"ר עדית ליבנה
ד"ר בתיה שמעוני
גב' דנה בן זקן

נ.זיכוי הערה
2
בחירה  -ספרות
2
בחירה  -חינוך
2

סמינר  -ספרות

18:00

19:30

קולות של נשים בתרבות היהודית :היבטים
בספרות ,היסטוריה ,אמנות ,פולקלור וחינוך
חלק ב' *

פרופ' תמר אלכסנדר

2

19:30

21:00

חשיבה יצירתית בחינוך כבבואה של חשיבה
ביקורתית

סמינר  -ספרות ,רעיונות,
אמנות ,פולקלור ,חינוך.
*סמינר מחקרי עם מכסת
סטודנטים מוגבלת.
הקבלה לסמינר מותנית
בשיחת קבלה עם מרצת
הסמינר.
הקורס יופיע ביועץ
הוירטואלי תחת סמינרים.

ד"ר אריה מור וורום

2

בחירה  -חינוך

יום ב' :חינוך  +תרבות חזותית ואמנות
משעה

עד שעה

15:00

16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

שם השיעור
פולחן המוות כתרבות חזותית :אנדרטאות,
אתרי הנצחה וקברי צדיקים
הפרדה במערכת החינוך בישראל חלק א'
המפגש בין אסתטיקה ופוליטיקה :אמנות
מודרנית ועכשווית במאה ה 20-21-חלק ב'
תמונות משפחתיות – חינוך באמנות העממית
ובתרבות החזותית חלק ב'

המורה
ד"ר ענת פלדמן
ד"ר עדית ליבנה
ד"ר איגור ארונוב

נ.זיכוי הערה
2

בחירה  -אמנות

2

בחירה  -חינוך

2

סמינר  -אמנות

ד"ר כרמלה אבדר

18:00

19:30

קולות של נשים בתרבות היהודית :היבטים
בספרות ,היסטוריה ,אמנות ,פולקלור וחינוך
חלק ב' *

פרופ' תמר אלכסנדר

2

19:30

21:00

חשיבה יצירתית בחינוך כבבואה של חשיבה
ביקורתית

סמינר  -ספרות ,רעיונות,
אמנות ,פולקלור ,חינוך.
*סמינר מחקרי עם מכסת
סטודנטים מוגבלת.
הקבלה לסמינר מותנית
בשיחת קבלה עם מרצת
הסמינר.
הקורס יופיע ביועץ
הוירטואלי תחת סמינרים.

ד"ר אריה מור וורום

2

בחירה  -חינוך

יום ד' :תולדות הרעיונות  +לימודי קונפליקט וניהול משברים
משעה
15:00
16:30

עד שעה
16:30
18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שם השיעור
מו"מ רב משתתפים ובניית קונצנזוס
גישור במרחב הציבורי
זרים ,שונים וחלשים חלק ב'
לוחמות ,מנהיגות ומייסדות – נשים בתקופת
הישוב חלק ב'
אלמנטים של מהפכות שלום :מנהיגים,
אנשים ומוסדות

המורה
ד"ר ספיר הנדלמן
ד"ר עינת רונן
ד"ר אירנה ולדימירסקי
ד"ר ענת פלדמן
ד"ר ספיר הנדלמן

נ.זיכוי הערה
2
בחירה  -קונפליקטים
2
בחירה  -קונפליקטים
2

סמינר  -רעיונות

2

בחירה  -רעיונות

יום ד' :תולדות הרעיונות  +פסיכולוגיה
משעה
15:00
16:30

עד שעה
16:30
18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שם השיעור
נוירופסיכולוגיה
הורות בהקשרים מגוונים
זרים ,שונים וחלשים חלק ב'
לוחמות ,מנהיגות ומייסדות – נשים בתקופת
הישוב חלק ב'
אלמנטים של מהפכות שלום :מנהיגים,
אנשים ומוסדות

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

המורה
ד"ר זהירה כהן
ד"ר בלהה פריינטה
ד"ר אירנה ולדימירסקי
ד"ר ענת פלדמן
ד"ר ספיר הנדלמן

נ.זיכוי הערה
2
בחירה  -פסיכולוגיה
2
בחירה  -פסיכולוגיה
2

סמינר  -רעיונות

2

בחירה  -רעיונות

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ד'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית  /תרבות חזותית ואמנות,
תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
יום ב' :חינוך  +ספרות עברית
משעה
15:00
16:30

עד שעה
16:30
18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שנה :ג סמסטר  :קיץ שנה :תש"פ

שם השיעור
הפרדה במערכת החינוך בישראל חלק ב'
עיירות הפיתוח בישראל בספרות ובתרבות
אצא לי אל היער – הסביבה והטבע כאמצעי
לחינוך ולרכישת מיומנויות חיים
דע מאין באת ולאן אתה הולך :זהות והגירה
בסיפור העם היהודי-ספרדי

המורה
ד"ר עדית ליבנה
ד"ר יעל זילברמן

נ.זיכוי הערה
2
בחירה  -חינוך
2
בחירה  -ספרות

ד"ר חגית אולנובסקי

2

בחירה  -חינוך

מר רון לסרי

2

בחירה  -ספרות

יום ב' :חינוך  +תרבות חזותית ואמנות
משעה
15:00

עד שעה
16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שם השיעור
הפרדה במערכת החינוך בישראל חלק ב'
מיתוסים ,אנשים ונשים בתנ"ך בראי האמנות
היהודית ,הנוצרית והמוסלמית
אצא לי אל היער – הסביבה והטבע כאמצעי
לחינוך ולרכישת מיומנויות חיים
קורס בחירה

המורה
ד"ר עדית ליבנה

נ.זיכוי הערה
2
בחירה  -חינוך

גב' אריאלה אמר

2

בחירה  -אמנות

ד"ר חגית אולנובסקי

2

בחירה  -חינוך

גב' אריאלה אמר

2

בחירה  -אמנות

יום ד' :תולדות הרעיונות  +לימודי קונפליקט וניהול משברים
משעה

עד שעה

15:00

16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

מבט פרובינציאלי :התפיסה של רומא
במקורות יהודיים במאות הראשונות לספירה

19:30

21:00

קולנוע פלסטיני :מגדר ,תרבות ולאומיות

שם השיעור
מרכז – פריפריה בישראל :היבטים חברתיים,
היסטוריים ופוליטיים
מבוא ליחסים בינלאומיים

המורה

נ.זיכוי הערה

ד"ר יצחק דהן

2

בחירה  -רעיונות

ד"ר גיל בן בצלאל

2

בחירה  -קונפליקטים

ד"ר יואל קרצמר

2

בחירה  -רעיונות

ד"ר אודליה אלון נעמני

2

בחירה  -קונפליקטים

יום ד' :תולדות הרעיונות  +פסיכולוגיה
משעה

עד שעה

15:00

16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

שם השיעור
מרכז – פריפריה בישראל :היבטים חברתיים,
היסטוריים ופוליטיים
מיומנויות ניהוליות מהזווית הפסיכולוגית
מבט פרובינציאלי :התפיסה של רומא
במקורות יהודיים במאות הראשונות לספירה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.
להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ:
יום ד'
יום ב'
22.07.20
20.07.20
29.07.20
27.07.20
03.08.20
 02.08.20יום א'
 09.08.20יום א' 05.08.20
12.08.20
10.08.20
 13.08.20יום ה'
(אנגלית בלבד )
17.08.20
18:00-21:00
19.08.20
31.08.20
 06.09.20יום א'
(אנגלית בלבד ) 02.09.20
18:00-21:00
07.09.20
 08.09.20יום ג'
 13.09.20יום א' 09.09.20
16.09.20
14.09.20
23.09.20
21.09.20
 24.9.20יום ה'
(אנגלית בלבד)
18:00-21:00

 24.9.20יום ה'
(אנגלית בלבד)
18:00-21:00

המורה

נ.זיכוי הערה

ד"ר יצחק דהן

2

בחירה  -רעיונות

ד"ר גלית אבידר

2

בחירה  -פסיכולוגיה

ד"ר יואל קרצמר

2

בחירה  -רעיונות

