
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

15:0016:30ד
: חסידים ואנשי מעשה, צדיקים

ל"האיש הקדוש באגדות חז
פולקלור- בחירה 2סלע גל' גב

16:3018:00ד
גוף ומגדר בסיפור העם העברי 

לתקופותיו
פולקלור- בחירה 2ר רוטמן דוד"ד

18:0019:30ד
מנהיגים עממיים וקדושה חוץ 

ממסדית
פולקלור- בחירה 2ר פלדמן ענת"ד

19:3021:00ד

: פולחן המוות כתרבות חזותית

אתרי הנצחה וקברי , אנדרטאות

צדיקים

אמנות- בחירה 2ר פלדמן ענת"ד

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 

המכללה האקדמית אחוה

ט"תשע: א   שנה: ג   סמסטר : שנה

'ד+ ' ימים ב- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב
תרבות חזותית ואמנות, תרבות עממית ופולקלור, תולדות הרעיונות, חטיבות חינוך

'ז א"מחזור תשע

15:0016:30ב

18:00 16:30 ב

18:0019:30ב
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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

אמנות- סמינר 4ר ארונוב איגור"דמיתוס ומציאות, אמן15:0018:00ד

18:0019:30ד
פולקלור בעידן  – 1!!זה ויראלי

האינטרנט
פולקלור- בחירה 2מורג מעין' גב

19:3021:00ד

תיעוד – ות /ה והשכנים/את, אני

וניתוח תרבות עממית וסדנת תיעוד 

בשטח

פולקלור- בחירה 2אמר אריאלה' גב

21:00

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 

15:0016:30ב

המכללה האקדמית אחוה
'ז א"מחזור תשע

'ד+ ' ימים ב- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב
תרבות חזותית ואמנות, תרבות עממית ופולקלור, תולדות הרעיונות, חטיבות חינוך

ט"תשע: ב   שנה: ג   סמסטר : שנה

18:0019:30ב

19:30ב
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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

15:0016:30ד
תרבות האוכל " - אוכלים זהות"

בישראל
פולקלור- בחירה 2ר אבדר כרמלה"ד

16:3018:00ד

השיער : ארוטיקה ומסורת, שיער

ישראלית , כתרבות חזותית יהודית

ועולמית

אמנות- בחירה 2ר אבדר כרמלה"ד

18:0019:30ד
מסע בעקבות !  לבן בצבעים-כחול

האמנות הישראלית
אמנות- בחירה 2אמר אריאלה' גב

19:3021:00ד
סיפורת עממית : היה או לא היה

והיסטורית
פולקלור- בחירה 2ר רוטמן דוד"ד

ט"תשע: קיץ   שנה: ג   סמסטר : שנה

19:3021:00ב

15:0016:30ב

16:3018:00ב

המכללה האקדמית אחוה
'ז א"מחזור תשע

'ד+ ' ימים ב- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב
תרבות חזותית ואמנות, תרבות עממית ופולקלור, תולדות הרעיונות, חטיבות חינוך

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 


