
הערהזיכוי.נהמורהשם השיעורעד שעהמשעהיום

חינוך- סמינר 2ר חן כרמן"ד'ילדים ונוער בסיכון חלק א

לקויות למידה וקשב במעגל החיים 

'חלק א
חינוך- סמינר 2ר בן גל ענת"ד

חינוך- סמינר 2ר מרגליות אדווה"ד'תפקיד התקשוב בחינוך חלק א

הזמר : ילדים טובים ילדים רעים

העברי ככלי חינוכי
חינוך- בחירה 2ר זקוסקי שגיא"ד

רפואה : שגעון והיסטוריה, מגפות

וחברה במערב
2ר זינגר נמרוד"ד

תולדות - בחירה 

הרעיונות
-שוחטות ונשות עסקים, מוהלות

נשים יהודיות בעת החדשה
2ר פלדמן ענת"ד

תולדות - בחירה 

הרעיונות
חילונים יהודים : בין חילון להדתה

'בעת החדשה חלק א
2ר זינגר נמרוד"ד

תולדות - סמינר 

הרעיונות
נשים – מנהיגות ומייסדות , לוחמות

'בתקופת הישוב חלק א
2ר פלדמן ענת"ד

תולדות - סמינר 

הרעיונות
: ביצועית-היסטוריה רעיונית

, שואה)המדינות הטוטליטריות 

(מלחמות עולם

ר ולדימירסקי "ד

אירנה
2

תולדות - בחירה 

הרעיונות

19:3021:00ב
ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת 

החינוך
חינוך- בחירה 2ר ברק לוי יעל"ד

קונפליקטים- סמינר 4ר הנדלמן ספיר"דמ ובניית קונצנזוס"ניהול מו

קונפליקטים- סמינר 4ר פלדמן ענת"דיחסי דת מדינה במדינת ישראל

שסעים ומחלוקות בחברה 

הישראלית
קונפליקטים- סמינר 4ר בן בצלאל גיל"ד

דתית-עקרונות ההבנה הבין08:0009:30
ר הירשפלד "ד

סקופינסקי נורית
קונפליקטים- בחירה 2

09:3011:00
אישית ובין תרבותית -תקשורת בין

ככלי לפתרון קונפליקטים
קונפליקטים- בחירה 2ר זמיר שרה"ד

ניהול משאבי אנוש בסביבה עסקית 

'חלק א
משאבי אנוש- סמינר 2ר גבעון יהודית"ד

'מגדר וקריירה חלק א
ר כספי ברוך "ד

אשרית
משאבי אנוש- סמינר 2

תקשורת בינאישית ומיומנויות 

ניהוליות במשאבי אנוש
משאבי אנוש- בחירה 2ר אבידר גלית"ד

מתעסוקה לקריירה12:3014:00ו
ר פאעור מסרי "ד

אומייה
משאבי אנוש- בחירה 2

16:3018:00ב

המכללה האקדמית אחוה
'ז א"מחזור תשע

'ו+ ' ימים ב- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב
לימודי קונפליקט וניהול משברים, משאבי אנוש, תולדות הרעיונות, חטיבות חינוך

ט"תשע: א   שנה: ג   סמסטר : שנה

15:0016:30ב

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 

18:0019:30ב

11:0012:30ו

11:00

ו

08:00



הערהזיכוי.נהמורהשם השיעורעד שעהמשעהיום

חינוך- סמינר 2ר חן כרמן"ד'ילדים ונוער בסיכון חלק ב

לקויות למידה וקשב במעגל החיים 

'חלק ב
חינוך- סמינר 2ר בן גל ענת"ד

חינוך- סמינר 2ר מרגליות אדווה"ד'תפקיד התקשוב בחינוך חלק ב

חינוך- בחירה 2ר דהן יצחק"דחינוך ופוליטיקה

16:3018:00ב
- העליות הראשונות בראי הספרות

בין ההגמוני לשולי
2ר שמעוני בתיה"ד

תולדות - בחירה 

הרעיונות
חילונים יהודים : בין חילון להדתה

'בעת החדשה חלק ב
2ר זינגר נמרוד"ד

תולדות - סמינר 

הרעיונות
נשים – מנהיגות ומייסדות , לוחמות

'בתקופת הישוב חלק ב
2ר פלדמן ענת"ד

תולדות - סמינר 

הרעיונות
: מגאולה למשיחיות אפוקליפטית

יהדות מול נצרות
2ר בן שלום מנחם"ד

תולדות - בחירה 

הרעיונות
לקויות למידה וקשב מנקודת המבט 

של אנשי מפתח במערכת הבית 

ספרית

חינוך- בחירה 2ר בן גל ענת"ד

 (של מורה)איך להכניס ראש בריא 

החולה כרונית (של הילד)למיטה 
חינוך- בחירה 2ר מור וורום אריה"ד

2אבידב אורית' פרופיזמות בחינוך17:3019:00ד

קורס בחירה 

אופציונאלי בחטיבה 

לחינוך במקום קורס 

בחירה אחר בחטיבה

מקרה : פלסטיני-הסכסוך הישראלי

קלאסי של סכסוך עיקש
קונפליקטים- בחירה 2ר הנדלמן ספיר"ד

קונפליקטים- בחירה 2ר פלדמן ענת"דקונפליקטים בחברה הישראלית

הערכת עובדים09:3011:00ו
ר קסלר לדלסקי "ד

לימור
משאבי אנוש- בחירה 2

ניהול משאבי אנוש בסביבה עסקית 

'חלק ב
משאבי אנוש- סמינר 2ר גבעון יהודית"ד

'מגדר וקריירה חלק ב
ר כספי ברוך "ד

אשרית
משאבי אנוש- סמינר 2

אבחון ופיתוח ארגוני
ר קסלר לדלסקי "ד

לימור
משאבי אנוש- בחירה 2

המכללה האקדמית אחוה
'ז א"מחזור תשע

לימודי קונפליקט וניהול משברים, משאבי אנוש, תולדות הרעיונות, חטיבות חינוך
'ו+ ' ימים ב- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב

ט"תשע: ב   שנה: ג   סמסטר : שנה

15:0016:30ב

18:0019:30ב

19:3021:00ב

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 

11:0012:30ו

09:30 08:00 ו



הערהזיכוי.נהמורהשם השיעורעד שעהמשעהיום
אירופה מימי הביניים אל העידן 

מרדיפה ושנאה לסובלנות : המודרני

וזכויות האדם

2ר נור עופר"ד
תולדות - בחירה 

הרעיונות

היבטים : פריפריה בישראל– מרכז 

היסטוריים ופוליטיים, חברתיים
2ר דהן יצחק"ד

תולדות - בחירה 

הרעיונות

רעיונות הלאומיות המודרנית 

עיונים אמנותיים : ומטמיעיה

ומוסיקליים

2ר גינזברג איתן"ד
תולדות - בחירה 

הרעיונות

2ר דהן יצחק"דהיסטוריה ופוליטיקה
תולדות - בחירה 

הרעיונות

להיות מחנך משמעותי18:0019:30ב
ר מנגוסטו ווריק "ד

ווביט
חינוך- בחירה 2

חשיבה יצירתית בחינוך כבבואה 

של חשיבה ביקורתית
חינוך- בחירה 2ר מור וורום אריה"ד

חינוך- בחירה 2ר ברבר נתן"דחינוך ערכי ואתי

משאבי אנוש- בחירה 2מר גונן אילקבלת החלטות במשאבי אנוש08:0009:30ו

09:3011:00ו
תרבות , מגדר: קולנוע פלסטיני

ולאומיות

ר אלון נעמני "ד

אודליה
קונפליקטים- בחירה 2

נקודות מפגש וקונפליקט בין יהודים 

וערבים בישראל
קונפליקטים- בחירה 2ר מצא דורון"ד

יישוב קונפליקטים באמצעות הבנה 

דתית-בין

ר הירשפלד "ד

סקופינסקי נורית
קונפליקטים- בחירה 2

'יום ו'יום ב

15.07.1919.07.19

22.07.1926.07.19

02.08.19' יום א28.07.19

29.07.1909.08.19

' יום ג05.08.1913.08.19

12.08.1916.08.19

19.08.1923.08.19

06.09.19' יום א01.09.19

02.09.1913.09.19

' יום א09.09.1915.09.19

16.09.1920.09.19

שעות השיעור 

במפגשי 

שם המרצהשם הקורס'יום ו- ההשלמה 

איל גונןקבלת החלטות במשאבי אנוש15:00-16:30

אודליה אלוןתרבות ולאומיות, מגדר: קולנוע פלסטיני16:30-18:00

18:00-19:30

נקודות מפגש וקונפליקט בין יהודים 

דורון מצאוערבים בישראל

18:00-19:30

-יישוב קונפליקטים באמצעות הבנה בין

נורית הירשפלדדתית

:להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 

המכללה האקדמית אחוה
'ז א"מחזור תשע

'ו+ ' ימים ב- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב
לימודי קונפליקט וניהול משברים, משאבי אנוש, תולדות הרעיונות, חטיבות חינוך

ט"תשע: קיץ   שנה: ג   סמסטר : שנה

15:0016:30ב

16:3018:00ב

12:30 11:00 ו

19:3021:00ב


