
 

 קורסים לפי פקולטות

 : ניהול

 , עם קישור למידע נוסף שם הקורס איך נרשמים ?  קרדיט אקדמי )נ"ז( 

 
 

 קורס מערבי בכלים שלובים 
פתוח לכולם חוץ מתלמידי הפקולטה 

 למדעי רוח 
 

הרשמה מתחברים+ 

  באתר
הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית 

 ובתקציבים

 
 

 קורס מערבי בכלים שלובים 
 

הרשמה מתחברים+ 

הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית   באתר
 ובתקציבים

קורס מערבי בכלים שלובים. פתוח 
 יח"ל בפיזיקה  5לבוגרי 

הרשמה מתחברים+ 

  בין חינוך למדעים למהפכת החלל  באתר

 קורס מערבי בכלים שלובים 
 

הרשמה מתחברים+ 

 ממחשבה כלכלית להשפעה חברתית  באתר

 קורס מערבי בכלים שלובים \
 

 

הרשמה מתחברים+ 

גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים   באתר
 בעבר ובהווה

 קורס מזרחי בכלים שלובים 
 פתוח 

 

הרשמה מתחברים+ 

  באתר
מי מפחד ממחלות נפש? למידה משותפת 

מתמודדי נפש ופעילות לשינוי חברתי עם 
 בתחום

הרשמה מתחברים+  קורס מערבי בכלים שלובים.. 

 דמוקרטיה, מעורבות אזרחית והון חברתי  באתר

הרשמה מתחברים+  קורס מערבי בכלים שלובים..

 גזענות והמאבק בה: מתיאוריה למעשה  באתר

הרשמה מתחברים+  קורס מזרחי בכלים שלובים. 

  באתר
האתגר הסביבתי של קיום המין האנושי 

 ושגשוגו בעולם נשלט אדם

הרשמה מתחברים+  לים שלובים, קורס מערבי כ

  באתר
מיתוס או  –שוויון הזדמנויות בחינוך 

 ?מציאות אפשרית

הרשמה מתחברים+  קורס מזרחי כלים שלובים ,    21חיים בריא במאה ה  אורח
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 , עם קישור למידע נוסף שם הקורס איך נרשמים ?  קרדיט אקדמי )נ"ז( 

  באתר

 

 :בפקולטה

 

פתוח לתלמידי ניהול, סטודנטים 
נוספים באישור המרצה והחוג 

 שלהם. 

 ניתן גם להירשם בניהול 
הרשמה מתחברים+ 

  באתר

 -עסקית  –חדשנות פיננסית 
 חברתית

 פתוח לתלמידי ניהול תואר שני 

 מבוא והתנסות בעסקים חברתיים יהול נ

 –בהרשמה מוקדמת  
 סגור להרשמה

 נובה 
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