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פולקלור- חובה 4ר מילוא חיה"דמגמות בחקר הפולקלור15:0018:00ד

18:0019:30ד
מנהיגים עממיים וקדושה חוץ 

ממסדית
2ר פלדמן ענת"ד

- בחירה 

פולקלור

19:3021:00ד

: פולחן המוות כתרבות חזותית

אתרי הנצחה וקברי , אנדרטאות

צדיקים

אמנות- בחירה 2ר פלדמן ענת"ד

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

קונפליקטים

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

קונפליקטים
שסעים ומחלוקות בחברה 

הישראלית
4ר בן בצלאל גיל"ד

- סמינר 

קונפליקטים

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

סקופינסקי נורית
2

- בחירה 

קונפליקטים

09:3011:00
אישית ובין תרבותית -תקשורת בין

ככלי לפתרון קונפליקטים
2ר זמיר שרה"ד

- בחירה 

קונפליקטים

ניהול משאבי אנוש בסביבה 

'עסקית חלק א
2ר גבעון יהודית"ד

משאבי - סמינר 

אנוש

'מגדר וקריירה חלק א
ר כספי ברוך "ד

אשרית
2

משאבי - סמינר 

אנוש
תקשורת בינאישית ומיומנויות 

ניהוליות במשאבי אנוש
2ר אבידר גלית"ד

- בחירה 

משאבי אנוש

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

אומייה
2

- בחירה 

משאבי אנוש

המכללה האקדמית אחוה
'ז ב"מחזור תשע

'ו+ ' ימים ד- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב
,תרבות חזותית ואמנות, חטיבות תרבות עממית ופולקלור

לימודי קונפליקט וניהול משברים, משאבי אנוש

ט"תשע: א   שנה: ב   סמסטר : שנה

ו

08:0011:00

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 

11:0012:30ו
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אמנות- סמינר 4ר ארונוב איגור"דמיתוס ומציאות, אמן15:0018:00ד

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

האינטרנט
2מורג מעין' גב

- בחירה 

פולקלור

19:3021:00ד

תיעוד – ות /ה והשכנים/את, אני

וניתוח תרבות עממית וסדנת תיעוד 

בשטח

2אמר אריאלה' גב
- בחירה 

פולקלור

מקרה : פלסטיני-הסכסוך הישראלי

קלאסי של סכסוך עיקש
2ר הנדלמן ספיר"ד

- בחירה 

קונפליקטים

2ר פלדמן ענת"דקונפליקטים בחברה הישראלית
- בחירה 

קונפליקטים

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

לימור
2

- בחירה 

משאבי אנוש
ניהול משאבי אנוש בסביבה 

'עסקית חלק ב
2ר גבעון יהודית"ד

משאבי - סמינר 

אנוש

'מגדר וקריירה חלק ב
ר כספי ברוך "ד

אשרית
2

משאבי - סמינר 

אנוש

אבחון ופיתוח ארגוני
ר קסלר לדלסקי "ד

לימור
2

- בחירה 

משאבי אנוש

2ר זמיר שרה"דסוציאליזציה פוליטית
- בחירה 

קונפליקטים

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 

המכללה האקדמית אחוה
'ז ב"מחזור תשע

,תרבות חזותית ואמנות, חטיבות תרבות עממית ופולקלור

לימודי קונפליקט וניהול משברים, משאבי אנוש

קורס מקוון

11:0012:30ו

ט"תשע: ב   שנה: ג   סמסטר : שנה

08:0009:30ו

'ו+ ' ימים ד- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב
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15:0016:30ד
תרבות האוכל " - אוכלים זהות"

בישראל
2ר אבדר כרמלה"ד

- בחירה 

פולקלור

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
2ר רוטמן דוד"ד

- בחירה 

פולקלור

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

משאבי אנוש

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

ולאומיות

ר אלון נעמני "ד

אודליה
2

- בחירה 

קונפליקטים
נקודות מפגש וקונפליקט בין 

יהודים וערבים בישראל
2ר מצא דורון"ד

- בחירה 

קונפליקטים

יישוב קונפליקטים באמצעות הבנה 

דתית-בין

ר הירשפלד "ד

סקופינסקי נורית
2

- בחירה 

קונפליקטים

'יום ו'יום ד

19.07.19' יום ג16.07.19

17.07.1926.07.19

24.07.1902.08.19

31.07.1909.08.19

' יום ג07.08.1913.08.19

14.08.1916.08.19

21.08.1923.08.19

04.09.1906.09.19

13.09.19' יום א08.09.19

' יום א11.09.1915.09.19

18.09.1920.09.19

שעות השיעור 

במפגשי 

יום - ההשלמה 

שם המרצהשם הקורס'ו

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

11:0012:30ו

:להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ

המכללה האקדמית אחוה
'ז ב"מחזור תשע

'ו+ ' ימים ד- תחומי -מערכת שעות שנתית למסלול הרב

,תרבות חזותית ואמנות, חטיבות תרבות עממית ופולקלור

לימודי קונפליקט וניהול משברים, משאבי אנוש

ט"תשע: קיץ   שנה: ג   סמסטר : שנה

.ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת* 


