המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ד'  +ו'
חטיבות :תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
משאבי אנוש ,תרבות עממית ופולקלור  /סוציולוגיה
שנה :ג סמסטר  :א שנה :תש"פ
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
ד"ר ספיר הנדלמן
ד"ר ענת פלדמן
ד"ר אירנה ולדימירסקי
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

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

נ.זיכו
הערה
י
 2בחירה  -קונפליקטים
2

בחירה  -קונפליקטים

2

סמינר  -רעיונות

2

בחירה  -רעיונות

נ.זיכו
י
2
2

הערה
בחירה  -פסיכולוגיה
בחירה  -פסיכולוגיה

2

סמינר  -רעיונות

2

בחירה  -רעיונות

יום ו' :משאבי אנוש  +תרבות עממית ופולקלור
משעה

עד שעה

09:30

11:00

11:00

12:30

11:00

12:30

שם השיעור

המורה

 - MOOCאגדת הגולם משלהי
העת העתיקה ועד למאה העשרים
המופלא בסיפור העם העברי
חלק א'
טכנולוגיות מתקדמות במשאבי
אנוש

מתעסוקה לקריירה -קורס משלב
התמחות בארגונים *

נ.זיכוי הערה
2

בחירה  -פולקלור

ד"ר דוד רוטמן

2

סמינר  -פולקלור

ד"ר פנחס יחזקאלי

2

בחירה  -משאבי אנוש

גב' אומייה פאעור מסרי

6

בחירה  -משאבי אנוש.
*קורס זה מותנה
בהתנסות של 120
שעות .הקורס יופיע
ביועץ הוירטואלי תחת
קורסי הבחירה של
החטיבה למשאבי

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה

עד שעה

08:00

09:30

09:30

11:00

שם השיעור
שיטות מחקר איכותניות
בסוציולוגיה
זהות ואחרות בעידן העכשווי חלק
א'
המהפכה הדיגיטלית והשלכותיה
החברתיות חלק א'
התפתחויות עכשוויות ביחסי אדם-
חיה חלק א'

המורה
ד"ר ליאורה נבון

נ.זיכוי הערה
2

חובה  -סוציולוגיה

ד"ר ליאורה נבון
ד"ר גלית בן ישראל
ד"ר דפנה שיר ורטש

היבטים חברתיים של גוף וגופניות
בעולם הפוסטמודרני חלק א'

ד"ר לימור מעודד דנון

2

סמינר  -סוציולוגיה

11:00

12:30

טכנולוגיות מתקדמות במשאבי
אנוש

ד"ר פנחס יחזקאלי

2

בחירה  -משאבי אנוש

11:00

12:30

מתעסוקה לקריירה -קורס משלב
התמחות בארגונים *

גב' אומייה פאעור מסרי

6

בחירה  -משאבי אנוש.
*קורס זה מותנה
בהתנסות של 120
שעות .הקורס יופיע
ביועץ הוירטואלי תחת
קורסי הבחירה של
החטיבה למשאבי

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ד'  +ו'
חטיבות :תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
משאבי אנוש ,תרבות עממית ופולקלור  /סוציולוגיה
שנה :ג סמסטר  :ב שנה :תש"פ
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
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

נ.זיכוי הערה

ד"ר ספיר הנדלמן

2

בחירה  -קונפליקטים

ד"ר עינת רונן
ד"ר אירנה ולדימירסקי

2

בחירה  -קונפליקטים

2

סמינר  -רעיונות

2

בחירה  -רעיונות

ד"ר ענת פלדמן
ד"ר ספיר הנדלמן

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

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

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

סמינר  -רעיונות

2

בחירה  -רעיונות

יום ו' :משאבי אנוש  +תרבות עממית ופולקלור
משעה

עד שעה

08:00

09:30

09:30

11:00

11:00

12:30

שם השיעור
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות
ציבורית בישראל
המופלא בסיפור העם העברי
חלק ב'
הקסם שבצוותי שיפור

המורה

נ.זיכוי הערה

ד"ר גיל בן בצלאל

2

בחירה  -משאבי אנוש

ד"ר דוד רוטמן

2

סמינר  -פולקלור

מר יורם לוי

2

בחירה  -משאבי אנוש

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה

עד שעה

08:00

09:30

09:30

11:00

11:00

12:30

שם השיעור
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות
ציבורית בישראל
זהות ואחרות בעידן העכשווי חלק
ב'
המהפכה הדיגיטלית והשלכותיה
החברתיות חלק ב'
התפתחויות עכשוויות ביחסי אדם-
חיה חלק ב'

המורה
ד"ר גיל בן בצלאל

2

בחירה  -משאבי אנוש

ד"ר ליאורה נבון
ד"ר גלית בן ישראל
ד"ר דפנה שיר ורטש

היבטים חברתיים של גוף וגופניות
בעולם הפוסטמודרני חלק ב'

ד"ר לימור מעודד דנון

הקסם שבצוותי שיפור

מר יורם לוי

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

נ.זיכוי הערה

2

2

סמינר  -סוציולוגיה

בחירה  -משאבי אנוש

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ד'  +ו'
חטיבות :תולדות הרעיונות ,לימודי קונפליקט וניהול משברים  /פסיכולוגיה
משאבי אנוש ,תרבות עממית ופולקלור  /סוציולוגיה
שנה :ג סמסטר  :קיץ שנה :תש"פ
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
מרכז – פריפריה בישראל:
היבטים חברתיים ,היסטוריים
ופוליטיים
מבוא ליחסים בינלאומיים
מבט פרובינציאלי :התפיסה של
רומא במקורות יהודיים במאות
הראשונות לספירה
קולנוע פלסטיני :מגדר ,תרבות
ולאומיות

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

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

יום ו' :משאבי אנוש  +תרבות עממית ופולקלור
משעה

עד שעה

09:30

11:00

שם השיעור
הורגות ונהרגות :נשים ,מוות
וכבוד בסיפור העם העברי
(מורחב)

המורה
ד"ר נגה כהן

נ.זיכוי הערה
4

בחירה  -פולקלור

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה
08:00

עד שעה
09:30

09:30

11:00

שם השיעור
העיר הפוסטמודרנית
מפגשים בין-תרבותיים בעידן
הגלובליזציה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.
להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ:
יום ו'
יום ד'
24.07.20
22.07.20
31.07.20
29.07.20
 02.08.20יום א' 07.08.20
14.08.20
05.08.20
 18.08.20יום ג'
12.08.20
 13.08.20יום ה'
(אנגלית בלבד )
18:00-21:00
19.08.20
02.09.20
 08.09.20יום ג'
09.09.20
16.09.20
23.09.20
 24.9.20יום ה'
(אנגלית בלבד)
18:00-21:00

21.08.20
04.09.20
11.09.20
 22.09.20יום ג'
25.09.20

שעות השיעור
במפגשי
ההשלמה  -יום ו' שם הקורס

16:30-18:00
15:00-16:30

16:30-18:00

שם המרצה

הורגות
ונהרגות :נשים,
ד"ר נגה כהן
מוות וכבוד
בסיפור העם
העברי (מורחב)
העיר
ד"ר יצחק דהן
הפוסטמודרנית
מפגשים בין-
תרבותיים
ד"ר דלית בלוך
בעידן
הגלובליזציה

המורה
ד"ר יצחק דהן
ד"ר דלית בלוך

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -סוציולוגיה
2

בחירה  -סוציולוגיה

