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תוכנית הלימודים נותנת מענה לאתגרי הניהול בעולם
הדיגיטלי המשתנה של ימינו ,מכשירה את הסטודנטים במגוון
תחומים בעולם העסקים וכוללת התנסות מעשית בכלים
מתקדמים לניתוח נתונים.

רכשתי כלים להתמודדות עם דילמות
עסקיות וכן יכולת להבין טוב יותר עסקים
דרך המשקפיים הפיננסיות.
אדם פרידלר
בוגר תואר ראשון במנהל עסקים
ותוכנית  Zellליזמות עם התמחות בחשבונאות,
מייסד  Good PharmוMini-Sun-

בוגרי בית הספר מבוקשים מאוד במגזר העסקי ומשתלבים
בתפקידי מפתח בחברות המובילות בתחומי השיווק ,הדיגיטל
והמימון.

הידעת?
בית הספר מתאפיין בגישה בינתחומית
ללימודי מנהל עסקים ,המשלבת כלים
מתחומי הכלכלה ,הניהול ,המשפט
וטכנולוגיות המידע ומקנה יתרון בשוק
העבודה.
תוכנית הלימודים מותאמת לאתגרי
הניהול בעולם הדיגיטלי המשתנה.
כחלק מתוכנית הלימודים מתקיימים
מפגשים עם גורמי מפתח בתעשייה
המקומית והבינלאומית וישנה אפשרות
להתמחות בחברות מובילות במשק עוד
במהלך הלימודים.
על-פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה השכר הממוצע של בוגרי
בית ספר אריסון למנהל עסקים הוא הגבוה
ביותר מבין כל בוגרי תואר ראשון במנהל
עסקים במוסדות אקדמיים בישראל
בשלוש השנים שלאחר התואר.

אוניברסיטת רייכמן היא פלטפורמה
המציעה לסטודנטים מגוון עצום של
ערוצים  -ללמוד ,להתעצם ,לשאוף
ולהכיר את עצמך מחדש.
דרי שכטר
בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים
ותוכנית  Zellליזמות,
סמנכ"לית קראייטיב ועיצוב
בMindspace-

תואר ראשון במנהל עסקים

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות מימון
במסגרת ההתמחות יכירו הסטודנטים לעומק
את תפקידי הניהול במוסדות פיננסיים ,במחלקות
כספים של חברות במשק ובחברות ייעוץ.
הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק וניסיון בפתרון
בעיות במימון ,לצד ניתוח נתונים פיננסיים .קורסי
ההתמחות כוללים יסודות תאורטיים לצד כלים
ויכולות מעשיות ,ועוסקים במגוון נושאים ,בהם :מימון
חברות ,נגזרים ,מימון בינלאומי וניהול תיקי השקעות.
בנוסף ,הסטודנטים ייחשפו לפיתוחים מתקדמים
בתחום המימון ,ביניהם סדנת פינטק שכוללת
התנסות מעשית בפתרון בעיות מימוניות באמצעות
 Machine Learningועיבוד נתונים מתקדם.

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות שיווק
במסגרת ההתמחות יכירו הסטודנטים לעומק את
העבודה השיווקית בעידן המידע ,כולל מודלים
שיווקיים ,כלי דיגיטל ודאטה לשיפור ביצועים.
קורסי ההתמחות כוללים יסודות תאורטיים לצד
כלים והתנסות מעשית כאשר במהלך הלימודים
הסטודנטים יפגשו בכירים בתעשייה ,כמרצי
הקורסים וכמרצים אורחים ,ויעבדו על מספר
פרויקטים מעשיים עם חברות מובילות במשק .בין
הקורסים בהתמחויות :מסע לקוח בעידן רב ערוצי,
כלי שיווק דיגיטליים ,ניהול לקוחות בעידן המידע,
הצרכן החדש ,חיזוי וניתוח טרנדים ועוד.
בנוסף ,הסטודנטים יכולים לקחת חלק בסמינרים
ייחודיים ,תוך שיתוף פעולה עם חברות בולטות
כדוגמת לוריאל ,והתמחות משנה בתקשורת
שיווקית הכוללת התנסות בתכנון וביצוע קמפיינים
תקשורתיים.
ההתמחות מכשירה את בוגריה למגוון תפקידים,
בהם :מנהלי מוצר ,מנהלי דיגיטל ,אנליסטים ,מנהלי
תקשורת שיווקית ומנהלי מותגים.

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות
חדשנות דיגיטלית
בעשור האחרון מתרחשת מהפכה דיגיטלית .כמות
המידע העצומה שנאספת מאפשרת באמצעות
 Machine Learningלספק שירותים ומוצרים
חדשים ,וכן לנהל באופן יעיל מערכות גדולות
ומורכבות .מהפכה זו מייצרת הזדמנויות עסקיות
חדשות ,ומחייבת היערכות לאתגרים בסביבה
העסקית והחברתית.
חדשנות ,כמו המרחב הדיגיטלי ,מאז ומעולם
הייתה מנוע צמיחה ,והקשר ההדוק בין השניים
יוצר סביבה רוויית הזדמנויות עסקיות .ההתמחות
עוסקת בשילוב השניים ,ומכשירה את הסטודנטים
להוביל חדשנות בתחום הדיגיטלי .במסגרת
פרויקט הגמר הסטודנטים יתנסו בכתיבת תוכנית
עסקית מקיפה למוצר או לשירות בעולם הרשת.

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות
בחשבונאות AccounTech
תוכנית הלימודים בחשבונאות (ראיית חשבון),
המיועדת למועמדים מצטיינים ,משלבת לימודי
תואר ראשון במנהל עסקים עם לימודי חשבונאות
מתקדמים ,קורסי טכנולוגיה ( )AccounTechויזמות
לצד קורסי מימון ,שיווק והתנהגות ארגונית .קורסי
ה AccounTech-מעניקים לסטודנטים הבנה של
עולמות תוכן וכלים טכנולוגיים במטרה להציב אותם
בחזית עולם העסקים המודרני.
כמו כן ,במהלך הלימודים מתקיימת סדנה מעשית
ביזמות הכוללת שיתוף פעולה עם התעשייה וגופים
מובילים במשק ,תוך שימוש במקרי מבחן בחדשנות.
תהליכי המיון של המועמדים וקבלתם לתוכנית
נערכים בקפידה רבה ומושם דגש על ההתאמה
לתוכנית וליעדיה .מועמדים מתאימים יכולים
להצטרף בנוסף לתוכנית המצטיינים במנהל עסקים.

תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים
וכלכלה בהתמחות בחשבונאות
Accountech
התוכנית מעניקה לבוגריה את המעטפת המלאה
הקיימת כיום בתחום העסקים והפיננסים .התוכנית
משלבת יחד עם תחומי הכלכלה והניהול גם
את לימודי החשבונאות לצד קורסי טכנולוגיה
( )AccounTechויזמות .החשבונאות כשפת
העסקים היא אמנם מקצוע בפני עצמו (ראיית
חשבון) ,אך מהווה חלק בלתי נפרד מלימודי מנהל
העסקים ומלימודי הכלכלה העומדים בבסיסה.
בוגרי התוכנית משתלבים במגוון תחומי עיסוק,
בהם :ראיית חשבון ,כלכלה ,ניהול ויזמות.

תואר ראשון במנהל עסקים במסלול
Business and Data Analytics
המסלול משלב את תחום האנליטיקה העסקית,
המבוססת על חיבור בין  Data Scienceלמדעי
המחשב ,עם תכני עולם הניהול .המסלול מכשיר
סטודנטים בעלי יכולות אנליטיות ואישיות גבוהות
כמנהיגי העתיד של עולם הניהול.
המסלול מאמץ גישה מעשית המאפשרת צבירת
ניסיון במהלך הלימודים .הכלים המתקדמים
הנלמדים במסלול בשילוב הניסיון המעשי הנצבר,
מקנים לבוגרים בסיס ידע ויכולות המזניקים אותם
אל חזית הסביבה העסקית של המאה ה.21-

תואר דו-חוגי במנהל עסקים ויזמות

תוכנית המצטיינים

התוכנית מבוססת על ההצלחה חסרת התקדים של
תוכניות היזמות באוניברסיטת רייכמן ,ביניהן :תוכנית
 ZELLליזמות ,המעבדה לחדשנות במדיה ()miLAB
ומועדון היזמות .התוכנית מיועדת לסטודנטים
המתעניינים בהקמת מיזמים עסקיים חדשניים או
בהקמת פרויקטים חדשים בתוך ארגונים.

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי הישגים
לימודיים מרשימים ,מאפיינים מנהיגותיים ויזמיים
ותפיסת אחריות חברתית .בתוכנית נחשפים
הסטודנטים לתכנים חדשניים ,לקורסים בגישה
בינתחומית שאינם נכללים בקורסי הליבה ולפעילות
אקסטרה-קוריקולום הכוללת סיורים בחברות
ומפגשים עם מנהלים בכירים במשק .בנוסף,
הסטודנטים זוכים לליווי אישי של איש סגל אקדמי
ומנטור מהעולם העסקי.

תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים
וכלכלה
התוכנית מקנה לסטודנטים ראייה רחבה וכלים
ולהתמודדות עם האתגרים הכלכליים והניהוליים
מולם ניצב כיום הכלכלן מחד והמנהל מאידך.
השילוב של שני תחומי הידע יאפשר לבוגרי
התוכנית להשתלב במגוון תפקידים בתחומים אלה
במגזרים הציבורי והפרטי ,וכן להמשיך בלימודים
גבוהים בכלכלה או בניהול.

תואר כפול במנהל עסקים ופסיכולוגיה

 .B.Aבמנהל עסקים ו B.A.-בפסיכולוגיה
בארבע שנים
התוכנית מתמקדת בהיבטים הפסיכולוגיים של
תהליכים עסקיים ומקנה כלים ניהוליים לעוסקים
בתחומים טיפוליים ופסיכולוגיים .הסטודנטים
בתוכנית משתלבים בהתמחויות בשיווק או במימון.

תואר כפול במשפטים ומנהל עסקים

 LL.B.במשפטים ו B.A.-במנהל עסקים
בארבע שנים
התוכנית מכשירה את בוגריה להתמודדות עם
הסביבה העסקית המשתנה ,לנוכח התפתחותן
של טכנולוגיות חדשות .הסטודנטים בתוכנית
רוכשים השכלה במנהל עסקים במגוון התמחויות:
מקרקעין ,משפט עסקי בינלאומי ,מימון או שיווק.

תוכנית  ZELLליזמות
התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בשנת
הלימודים האחרונה ללימודי התואר הראשון.
התוכנית מספקת לסטודנטים פלטפורמה ייחודית
ללמידה על תחום היזמות ,תוך הקמת מיזם חדש.
לאורך השנה הסטודנטים רוכשים מגוון רחב של כלים
מעשיים וידע תאורטי אודות הקמת וניהול מיזמים,
תוך ליווי צמוד של צוות התוכנית ומנטורים מובילים.
מתחילת התוכנית הקימו בוגריה  158חברות ,מהן 25
נמכרו 5 ,הונפקו ו 93-אחרות עדיין פעילות.

קבוצת ההשקעות IGI
קבוצת ההשקעות ישראל ( )IGIהיא ארגון לחינוך
פיננסי ובו חברים מאות סטודנטים ואנשי מקצוע
מעשרות מדינות ,המגיעים ממקצועות שונים בתחומי
הפיננסים והכלכלה .חברי קבוצת ההשקעות
מתמחים בתחומי ניהול עושר ,הון פרטי ,גידור
כספים ,תכנון פיננסי ,ייעוץ כלכלי ובנקאות השקעות.

מועדון היזמות
גוף סטודנטיאלי התנדבותי ששם לו למטרה לעודד
את רוח היזמות בקרב הסטודנטים מכלל בתי
הספר בקמפוס .למועדון היזמות מערכת קשרים
איתנה עם התעשייה ,והוא מעניק לסטודנטים כלים

בתחומי היזמות השונים ,לצד רשת קשרים עם
סטודנטים יזמים נוספים ודמויות מובילות בתחומי
הטכנולוגיה והעסקים.

 CO-OPקורס התמחות בסטארט-אפים
הזדמנות להצטרף לסטארט-אפ צעיר ,ללמוד בו
מתוך התנסות בשטח ולחוות את המשמעות של
יזמות כבר במהלך הלימודים .הקורס מקנה הבנה
מעמיקה של התהליכים בחברה יזמית צעירה,
הבנת התפקידים הארגוניים וחיזוק הנטוורקינג.

תוכניות חילופי סטודנטים עם מוסדות
מובילים בעולם
בין האוניברסיטאות:
אוניברסיטת פנסילבניה (,)Wharton
,University of Southern California
 ,IE Madridאוניברסיטת  SMUבסינגפור,
אוניברסיטת בוקוני באיטליה,
,ESSEC Business School Paris
Copenhagen Business School
ואוניברסיטת מנהיים בגרמניה.

תוכנית המלגות "קרן אור"
מאפשרת למועמדים בעלי פוטנציאל לימודי גבוה
משכבות סוציו-אקונומיות חלשות לרכוש תואר
אקדמי במנהל עסקים וחשבונאות ,במדעי המחשב
או בכלכלה ויזמות .התוכנית מיועדת למועמדים
שאינם עומדים בתנאי הקבלה של המוסדות
להשכלה גבוהה ושהינם יוצאי שכונות שיקום,
מצוקה ועיירות פיתוח ,לאחר שירות צבאי ולאומי
מלא .מי שפטור משירות צבאי או לאומי יוכל להגיש
מועמדות אם שירת שירות אזרחי או התנדבותי.

מה תלמדו?

רשימת קורסים חלקית:
> עקרונות שיווק מונחה נתונים
> טכנולוגיות שיווק דיגיטליות
> סדנת פינטק
> ניווט מושכל בעולם ההיי-טק
> חדשנות דיגיטלית
> מיקרו-כלכלה ואסטרטגיה עסקית
> סדנת פיתוח כישורי מנהיגות
> עקרונות היזמות העסקית
> שווקים פיננסיים ותורת ההשקעות

בית ספר אריסון למנהל עסקים
באוניברסיטת רייכמן
לפרטים נוספיםwww.runi.ac.il :
מִנהל רישום וקבלה:
09-9527200
054-7318396
rishum@idc.ac.il

בית ספר הארי רדזינר למשפטים
בית ספר אריסון למנהל עסקים
בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה
בית ספר סמי עופר לתקשורת
בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה
בית ספר טיומקין לכלכלה
בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל ,כיל ובזן
בית ספר אדלסון ליזמות
בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי
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בתי הספר
באוניברסיטת רייכמן:

