
בס“ד

EXTRA
בשטו“מ הקורסים EXTRA קוריקולריים יוצאים לדרך! 

לתמיכה ברישום נא לפנות לשרון דרטלר 04-8780016

* * * ההרשמה דרך המודל לפי שם מרצה וקורס * * * 

*ללומדים בחוגים בתואר ראשון | **מספר המקומות מוגבל

>> היקף הקורסים 30 ש"ש כקורס אקדמי << 
>> בכל מקרה היעדרות מהשיעור, יש להשלים את משימות הקורס <<

ההרשמה לקראת סיומה, ניתן להירשם עד ט‘ בניסן - 31.3 

ל' אייר - 21.4,    יום ו‘ | 10:00-9:00

ז' אייר - 28.4,     יום ו‘ | 10:00-9:00

י"א אייר - 2.5,    יום ג’ | 20:00-19:00

י"ד אייר - 5.5,     יום ו‘ | 10:00-9:00

יום ג’ | 20:00-19:00 י"ח אייר - 9.5,    

כ"א אייר - 12.5,  יום ו‘ | 10:00-9:00

יום ג’ | 20:00-19:00 כ"ה אייר - 16.5, 

יום ו‘ | 10:00-9:00 כ"ח אייר - 19.5, 

ג‘ סיון - 23.5,    יום ג’ | 20:00-19:00

י‘ סיון - 30.5,     יום ג’ | 20:00-19:00

העשרה בכלי הוראה
מותאמת בחשבון

ד“ר ענבל קולושי-מינסקר

ד' בתמוז - 23.6,    יום ו‘ | 10:15-11:30

י“א בתמוז - 30.6,   יום ו‘ | 10:15-11:30

י"ח בתמוז - 7.7,    יום ו‘ | 10:15-11:30

כ“ה בתמוז - 14.7,     יום ו‘ | 10:15-11:30

ג’ באב - 21.7,          יום ו‘ | 10:15-11:30

י’ באב - 28.7,          יום ו‘ | 10:15-11:30

+ 3 יחידות של למידה א-סינכרונית שצריך 
לסיים עד למפגש האחרון

ל’ באב - 17.8,        יום ה‘ | 19:00-16:00          
שיעור אחרון להצגת המיזמים במכללה

ל' אייר - 21.4,   יום ו‘ | 12:30-11:10

יום ו‘ | 12:30-11:10 ז' אייר - 28.4,    

י"א אייר - 3.5,    יום ד’ | 20:00-19:00

י"ד אייר - 5.5,    יום ו‘ | 12:30-11:10

י"ח אייר - 10.5,  יום ד’ | 20:00-19:00

כ"א אייר - 12.5, יום ו‘ | 12:30-11:10

כ"ה אייר - 17.5, יום ד’ | 20:00-19:00

כ"ח אייר - 19.5, יום ו‘ | 12:30-11:10

ג‘ סיון - 24.5,    יום ד’ | 20:00-19:00

י‘ סיון - 31.5,     יום ד’ | 20:00-19:00

הוראת יזמות
מר שלמה ארן

כל מפגש 60 דקות סינכרוני בזום + 75 דקות 
למידה א-סינכרונית לביצוע משימת המפגש

כל מפגש 60 דקות סינכרוני בזום + 75 דקות 
למידה א-סינכרונית לביצוע משימת המפגש

מצמיחים מנהיגים
הרב שניאור רוכברגר

מצמיחים מנהיגים
הרב שניאור רוכברגר

ממורה למנחה
גב‘ ענת לנקרי

ממורה למנחה
גב‘ ענת לנקרי

ז‘ בתמוז - 26.6,    יום ב‘ (פא"פ) | 12:15-9:00 

י’ בתמוז - 29.6,     יום ה‘ (זום)    | 12:00-9:00 
או 19:00-16:00  (בהתאם לנוחות הסטודנטים) 

יום ב‘ (פא"פ) | 14:00-9:00 י“ד בתמוז - 3/7,   

יום ד‘ (שיעור א-סינכרוני)  ט“ז בתמוז - 5/7,  

כ“ג בתמוז - 12/7, יום ד‘ (פא"פ) | 14:00-9:00 

כ“ז בתמוז - 16/7, יום א‘ (זום)    | 12:00-9:00 
או 19:00-16:00 (בהתאם לנוחות הסטודנטים)

א’ באב - 19/7,       יום ד‘ (פא"פ) | 12:15-9:00

”ערכים הם הכוח המניע � החיים“
                                   (איין ראנד)


