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חיסכון הארוך טווח )חיסכון וה( וביטוח כללי בריאות, )ביטוח חייםתעסוק בתחום הביטוח  סדנהה

שיאפשרו להם מעשיים פנסיוני( מזוויות שונות. המטרה הינה לצייד את הסטודנטים בידע, הבנה וכלים 

 להתמודד עם תחום רחב ומורכב זה.

בביצוע משימות אישיות ו/או יידרשו סטודנטים הפרונטליים, כאשר  מפגשים 4מבוססת על  סדנהה

  ערה.בהשתתפות קבוצתיות וכן 

 לרמת הכיתההתכנים והיקפם יותאמו ב היקף ומורכב, חהינו ר סדנההתחום בו עוסקת המאחר ו

  מוקצה.במסגרת הזמן ה
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