המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח ב'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית  /סביבה וקיימות ,משאבי אנוש ,סוציולוגיה
יום ב' :חינוך  +ספרות עברית

שנה :ב סמסטר  :א שנה :תש"פ

שם השיעור
מגדר ומיניות בעבודה חינוכית
מענים רגשיים-חברתיים לילדים ונוער בסיכון
במסגרות חינוכיות
מזרחים ומזרחיּות בספרות העברית חלק א'
היבטים חינוכיים בספרות הילדים חלק א'

המורה
גב' שרון אורשלימי

משעה
15:00

עד שעה
16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

18:00

19:30

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

19:30

21:00

כל דאלים גבר :קנאות ואלימות דתית בסיפורי חז"ל מר רון לסרי

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -חינוך

ד"ר כרמן חן

2

בחירה  -חינוך

ד"ר בתיה שמעוני
גב' דנה בן זקן

2

סמינר  -ספרות

פרופ' תמר אלכסנדר

2

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.

2

בחירה  -ספרות

יום ב' :חינוך  +סביבה וקיימות
משעה
15:00

עד שעה
16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

שם השיעור
מגדר ומיניות בעבודה חינוכית
מענים רגשיים-חברתיים לילדים ונוער בסיכון
במסגרות חינוכיות
סמינר בקיימות ומדעי הסביבה חלק א'

המורה
גב' שרון אורשלימי

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -חינוך

ד"ר כרמן חן

2

בחירה  -חינוך

ד"ר עדי לוי

2

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

יצור ושימוש באנרגיה  -עבר ,הווה ,עתיד

ד"ר גלעד גולוב

2

סמינר  -סביבה
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.
בחירה  -סביבה

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'
היבטים חברתיים של גוף וגופניות בעולם
הפוסטמודרני חלק א'

המורה
ד"ר ליאורה נבון
ד"ר ליאורה נבון

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

עד שעה
09:30

09:30

11:00

11:00

12:30

לחץ ושחיקה

11:00

12:30

מתעסוקה לקריירה -קורס משלב התמחות
בארגונים *

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

ד"ר גלית בן ישראל
ד"ר דפנה שיר ורטש

נ.זיכוי הערה
 2חובה  -סוציולוגיה

2

סמינר  -סוציולוגיה

ד"ר לימור מעודד דנון
ד"ר אשרית כספי
ברוך

2

בחירה  -משאבי אנוש

גב' אומייה פאעור
מסרי

6

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

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח ב'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית  /סביבה וקיימות ,משאבי אנוש ,סוציולוגיה
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
 2בחירה  -ספרות
 2בחירה  -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  +סביבה וקיימות
שם השיעור

משעה

עד שעה

15:00

16:30

האדם והים  -הסביבה הימית וניהול משאבים
מקיים *

16:30
18:00

18:00
19:30

הפרדה במערכת החינוך בישראל חלק א'
סמינר בקיימות ומדעי הסביבה חלק ב'

18:00

19:30

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

19:30

21:00

חשיבה יצירתית בחינוך כבבואה של חשיבה
ביקורתית

נ.זיכוי הערה
המורה
בחירה  -סביבה
*ניתן להצטרף גם
להתנסות של  120שעות
המעניקות  4נק"ז נוספות.
2
ד"ר עדי לוי
הקורס יופיע ביועץ
הוירטואלי תחת קורסי
הבחירה של החטיבה
לסביבה וקיימות.
 2בחירה  -חינוך
ד"ר עדית ליבנה
 2סמינר  -סביבה
ד"ר עדי לוי
סמינר  -ספרות ,רעיונות,
אמנות ,פולקלור ,חינוך.
*סמינר מחקרי עם מכסת
סטודנטים מוגבלת.
 2הקבלה לסמינר מותנית
פרופ' תמר אלכסנדר
בשיחת קבלה עם מרצת
הסמינר.
הקורס יופיע ביועץ
הוירטואלי תחת סמינרים.
ד"ר אריה מור וורום

2

בחירה  -חינוך

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

עד שעה
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'
היבטים חברתיים של גוף וגופניות בעולם
הפוסטמודרני חלק ב'
הקסם שבצוותי שיפור

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

המורה
ד"ר גיל בן בצלאל
ד"ר ליאורה נבון
ד"ר גלית בן ישראל
ד"ר דפנה שיר ורטש

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -משאבי אנוש

2

סמינר  -סוציולוגיה

2

בחירה  -משאבי אנוש

ד"ר לימור מעודד דנון
מר יורם לוי

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ח ב'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,ספרות עברית  /סביבה וקיימות ,משאבי אנוש ,סוציולוגיה
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
 2בחירה  -חינוך
 2בחירה  -ספרות

ד"ר חגית אולנובסקי

2

בחירה  -חינוך

מר רון לסרי

2

בחירה  -ספרות

יום ב' :חינוך  +סביבה וקיימות
משעה
15:00
16:30

עד שעה
16:30
18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

המורה
ד"ר עדית ליבנה
ד"ר חגית אולנובסקי

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

שם השיעור
הפרדה במערכת החינוך בישראל חלק ב'
סוגיות נבחרות בחקלאות וסביבה בישראל
אצא לי אל היער – הסביבה והטבע כאמצעי
לחינוך ולרכישת מיומנויות חיים
ניהול סיכוני בריאות וסביבה בעולם משתנה

ד"ר חגית אולנובסקי

2

בחירה  -חינוך

ד"ר חגית אולנובסקי

2

בחירה  -סביבה

שם השיעור
העיר הפוסטמודרנית
מפגשים בין-תרבותיים בעידן הגלובליזציה
מבוא לאתיקה ומוסר

המורה
ד"ר יצחק דהן
ד"ר דלית בלוך
ד"ר גיל בן בצלאל

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה
08:00
09:30
11:00

עד שעה
09:30
11:00
12:30

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.
להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ:
יום ו'
יום ב'
24.07.20
20.07.20
31.07.20
27.07.20
07.08.20
03.08.20
 09.08.20יום א' 14.08.20
 18.08.20יום ג'
10.08.20
21.08.20
17.08.20
04.09.20
31.08.20
 06.09.20יום א'
(אנגלית בלבד )
18:00-21:00

11.09.20
 22.09.20יום ג'
07.09.20
 13.09.20יום א' 25.09.20
14.09.20
21.09.20
 24.9.20יום ה'
(אנגלית בלבד)
18:00-21:00
שעות השיעור
במפגשי
ההשלמה  -יום ו' שם הקורס
15:00-16:30
16:30-18:00
18:00-19:30

העיר
הפוסטמודרנית
מפגשים בין-
תרבותיים
בעידן
הגלובליזציה
מבוא לאתיקה
ומוסר

שם המרצה
ד"ר יצחק דהן
ד"ר דלית בלוך
ד"ר גיל בן בצלאל

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -סוציולוגיה
 2בחירה  -סוציולוגיה
 2בחירה  -משאבי אנוש

