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בית הספר מתאפיין ברוח של חדשנות ,יצירה ומצוינות
בתחום הפסיכולוגיה ,במטרה להרחיב את הידע ולקדם ניסיון
מעשי וחווייתי.

אוניברסיטת רייכמן הותירה בי חותם רב.
גיליתי מה מניע אותי ,קיבלתי כלים שעזרו
לי לממש את סקרנותי וסללו את דרכי
המקצועית ,למדתי ממרצים מצוינים וזכיתי
בחברים לחיים שמלווים אותי עד היום.
שלי קנטרובסקי
בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה,
HR Principle of Europe, Viavan

התוכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה מבוססת על התוכניות
המובילות בעולם ,לצד פיתוח מתמיד של תכנים חדשים
ויחודיים .הסטודנטים בתוכנית מקבלים את ההכשרה
המיטבית ללימודים מתקדמים ולפיתוח קריירה בתחום.

הידעת?
בבית הספר מלמדים טובי המרצים
והחוקרים לצד פסיכולוגים קליניים,
חברתיים וארגוניים בכירים ומנוסים.
תוכניות הלימוד חושפות את הסטודנטים
לתחומים חדשים בפסיכולוגיה ,בהם :חקר
המוח ,התפתחות רגשית ,קבלת החלטות,
פסיכולוגיה חיובית ופסיכולוגיה של מציאות
מדומה.
בשנה השנייה והשלישית ללימודיהם
הסטודנטים יכולים להצטרף למעבדות
של חברי סגל בית הספר ולהיות חלק
פעיל בעשייה המחקרית תוך הנחיה
אישית מאיש הסגל .בין הנושאים
שנחקרים :מחקר יישומי במדעי המוח,
מחקר קליני בין תרבותי ,פסיכולוגיה
פוליטית ,פסיכולוגיה חיובית ועוד.
בוגרי בית הספר משתלבים במגוון רחב
של מרפאות ,חברות וארגונים ,במחקר
ובתארים מתקדמים באוניברסיטאות
מובילות בארץ ובעולם.

באוניברסיטת רייכמן ניתנת לכל
סטודנטית וסטודנט הזדמנות ליישם
את התאוריות בשטח .הבחירה ללמוד
כאן הייתה מהבחירות המשמעותיות
שעשיתי בחיי.
נעם סגל
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה,
Senior Research Manager, Twitter

תואר ראשון בפסיכולוגיה
תוכנית הלימודים מעניקה תשתית רחבה של ידע
תאורטי ומעשי בתחומי הפסיכולוגיה החברתית-
ארגונית ,הפסיכולוגיה החיובית ,תאוריות באישיות,
פסיכותרפיה ופסיכופתולוגיה .התוכנית כוללת
קורסים מעשיים לפיתוח כישורים פסיכולוגיים
והתנסויות בשטח.

תואר כפול במשפטים ופסיכולוגיה

 LL.B.במשפטים ו B.A.-בפסיכולוגיה
בארבע שנים
הסטודנטים בתוכנית מקבלים הכשרה מעמיקה
בשני התחומים ולומדים קורסים ייחודים ,למשל:
מאפייני אישיות של עבריינות ,היבטים פסיכולוגיים
בתהליכי חקירה ומשפט ,תוכניות פרקטיקום
וסמינרים המשלבים תאוריה והתנסות מעשית.

תואר כפול במנהל עסקים ופסיכולוגיה

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

קורס בינתחומי מורחב
הסטודנטים משלבים במהלך התואר קורס
מורחב מדיסציפלינה נוספת כחלק מהתפיסה
הבינתחומית ,וכך נחשפים למקצועות המשיקים
לתחום הפסיכולוגיה ,בהם :פסיכולוגיה פוליטית,
פסיכולוגיה ותקשורת ,פסיכולוגיה וחקר המוח,
פסיכולוגיה ומדעי הרוח ומציאות מדומה בעולומות
פסיכולוגיים.

התנסות מעשית

התנסות בשדה במהלך השנה השלישית
הסטודנטים עובדים יום בשבוע בשדה ,תוך הנחיה
צמודה של פסיכולוג .ההתנסות מתקיימת בפנימיות
טיפוליות ,במרפאות ,בבתי חולים ,בארגונים
עסקיים ,בארגונים חברתיים וכדומה.
פרויקטים קהילתיים
הסטודנטים מוזמנים ליזום פרויקטים של מעורבות
בקהילה תוך קבלת תמיכה ,ליווי והדרכה של חברי
סגל בית הספר ,או להשתתף בפרויקטים קיימים
שיזמו סטודנטים ,כדוגמת מועדון לילדים בסיכון
הפועל לפי עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ,הדרכת
ילדים בצהרונים של עיריית הרצליה ועוד.

תוכנית מצטיינים Honors Program
מיועדת לסטודנטים מצטיינים בשנה השנייה
והשלישית ללימודים ,שרוצים להמשיך לתארים
מתקדמים בפסיכולוגיה .הסטודנטים משתתפים
בסמינר הנלמד באנגלית .הסמינר נועד להגברת
המיומנויות האקדמיות ,ובמהלכו מבצעים
הסטודנטים מחקר מקורי ()Honor Thesis
שיישלח לפרסום בכתב עת מדעי.

תוכנית "מוח ונפש" בחקר המוח
התוכנית מאפשרת לסטודנטים מצטיינים בשנה
השנייה והשלישית ללימודים ,המתעניינים בקשר
בין פסיכולוגיה למדעי החיים בכלל ,ובחקר המוח
בפרט ,לעסוק במחקר פורץ דרך במסגרת
מעבדות מתקדמות באוניברסיטת רייכמן ,בבתי
חולים ובמרכזים שונים לחקר המוח ברחבי הארץ.
הסטודנטים מקבלים הכשרה מתודית בביצוע
מחקרי אלקטרופיזיולוגיה ,פסיכופיזיולוגיה ,דימות
מוחית ,מציאות מדומה וממשק מוח-מחשב,
אפידמיולוגיה קוגניטיבית או נוירופיזיולוגיה .בשנה

השלישית ללימודיהם מבצעים הסטודנטים פרויקט
מחקר אישי בהנחיית חוקרים בכירים.

התנסות במחקר בחו"ל
לסטודנטים ניתנת האפשרות להצטרף כעוזרי
מחקר במהלך  8-6שבועות באחת המעבדות
בארה"ב או באירופה ,ולהיות חלק פעיל בעשייה
המחקרית ,תוך הנחיה אישית מהחוקר הראשי.
בית הספר מסייע באיתור מעבדת המחקר
הרלוונטית וביצירת קשר עם חוקרים מובילים,
בהתאם לתחומי העניין של הסטודנטים.

תוכניות חילופי סטודנטים
חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות מובילות
בעולם ,בין האוניברסיטאותUtrecht University :
בהולנד Jacobs Bremen University ,בגרמניה,
 University of Birminghamועוד.

תוכניות מיוחדות למצטיינים

תוכנית רבין למנהיגות
תוכנית ייחודית בשיתוף מרכז רבין המיועדת
לסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה .מטרת
התוכנית להקנות את העקרונות והכלים
המעשיים להנהגה ולהובלת מהלכים ושינויים
בחברה הישראלית .התוכנית כוללת קורסים של
מיטב המומחים בתחומי המנהיגות ,הרצאות
אורח של דמויות מפתח בחברה הישראלית,
סדנאות מנהיגות של מספר ימים ומפגשים עם
יזמים חברתיים ברחבי הארץ .שילוב זה מקנה
לסטודנטים בתוכנית מטען ערכי וכלים מעשיים
למימוש הלמידה לכדי השפעה ופעולה.

המעבדה לחדשנות במדיה ()miLAB
מעבדת מחקר יישומית העוסקת במפגש שבין
אדם לטכנולוגיה .סטודנטים לתקשורת בשיתוף
סטודנטים למדעי המחשב ולפסיכולוגיה ,מצטרפים
למעבדה ומפתחים חוויות משתמש טכנולוגיות
חדשות ,כגון :אובייקטים חכמים ( ,)IoTרובוטים
חברתיים ואפליקציות .לרשות המעבדה אמצעי
ייצור דיגיטליים ,בהם :מדפסות תלת מימד ,חותך
לייזר ואלקטרוניקה עדינה המאפשרים רכישת
ניסיון במימוש רעיון חדשני כחלק מההכנה
להשתלבות בסטארט-אפ או בעולם המחקר.
תוכנית  ZELLליזמות
התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בשנת
הלימודים האחרונה מכלל הקמפוס .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 הקמה וניהול מיזמים,
תוך ליווי צמוד של צוות התוכנית ומנטורים מובילים.
מתחילת התוכנית הקימו בוגריה  158חברות ,מהן
 25נמכרו 5 ,הונפקו ו 93-אחרות עדיין פעילות.
תוכנית ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה
התוכנית מכשירה סטודנטים בעלי כישורים
מיוחדים לתפקידי מפתח ,במטרה לייצג את
האינטרסים של מדינת ישראל והעולם היהודי
בזירה הבינלאומית .התוכנית נלמדת בשפה
האנגלית ומשלבת קורסים ייחודיים עם מיטב
המרצים מהארץ ומהעולם לצד סדנאות מעשיות
המאפשרות לסטודנטים להתמודד עם אתגרי
העולם המתפתח ,כגון :כישורי שפה ,דיבור בפני
קהל ורטוריקה ,יכולות ניתוח ומחקר ,בניית מיזמים,
העברת מסרים אפקטיבית ,ניהול משא ומתן
ועמידה מול מצלמה .הסטודנטים בתוכנית נפגשים

עם אישים בכירים ומומחים בתחומי מדיניות
ציבורית ודיפלומטיה מהארץ ומהעולם ויוצאים
לסיורים לימודיים.

עם הפנים קדימה
תואר שני  M.A.בפסיכולוגיה קלינית
ו M.A.-בפסיכולוגיה חברתית
בית הספר מציע תוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה
קלינית בהתמחויות ילד/מתבגר או מבוגר ותוכנית
ייחודית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ,הכוללת
שלוש חטיבות הנלמדות בשנה השנייה* :קבלת
החלטות ,יחסים בינאישיים ותהליכים קבוצתיים
או פסיכולוגיה של הספורט והמאמץ .תוכניות אלו
נבנו במתכונת דומה לזו הנלמדת באוניברסיטאות
המובילות בעולם.
*פתיחת כל אחת מהחטיבות מותנית במינימום נרשמים.

תואר שני  M.A.בכלכלה התנהגותית
תוכנית חדשנית וראשונה מסוגה בישראל,
המשלבת בין לימודי כלכלה ,פסיכולוגיה ומדיניות
ציבורית .התוכנית מקנה כלים לשיפור תהליכי
קבלת החלטות בתנאי אי ודאות ומציפה סוגיות
הנוגעות לצרכנים ,לקבוצות ,לארגונים ולממשלות.

תואר שני  M.A.בהתנהגות
ופיתוח ארגונים
תוכנית משותפת לבית ספר אריסון למנהל עסקים
ובית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה ,המשלבת בין
תחומי הייעוץ ,הניהול ,הפסיכולוגיה והסוציולוגיה.
התוכנית מיועדת לבעלי עניין וסקרנות לגבי עולם
העבודה המשתנה ,ולמעוניינים לעסוק בפיתוח
ארגוני ובמשאבי אנוש במגזרים העסקי והציבורי.
הסטודנטים בתוכנית זוכים למגוון רחב של התנסויות

מעשיות ,חשיפה לאנשי מקצוע מובילים ,סיורים
מעשירים בארגונים והזדמנויות להתפתחות
מקצועית ואישית.

תואר שלישי  Ph.D.בפסיכולוגיה
תוכנית הדוקטורט בפסיכולוגיה מאפשרת
לקבוצה נבחרת של מועמדות ומועמדים בעלי
כישורים גבוהים לפתח מיומנויות מחקר וכתיבה
מדעית עצמאית ברמה האקדמית הגבוהה ביותר
ומאפשרת מחקר בינתחומי או רב תחומי.

בוגרי בית הספר
ניתן למצוא את בוגרי בית הספר בחברות ובארגונים
מובילים בתפקידים מגוונים ,בהם :מנהלי משאבי
אנוש ,רכזי גיוס ,רכזי רווחה ,מנהלי פיתוח והדרכה,
יועצים בחברות השמה ,ובמכוני מיון ,מטפלים
בבתי חולים ובארגונים חברתיים ,אנשי מחקר
באוניברסיטאות ,ובמכוני מחקר פרטיים ועוד .בוגרים
אחרים המשיכו לתארים מתקדמים באוניברסיטאות
המובילות בארץ ובעולם.

מה תלמדו?

רשימת קורסים חלקית:

> פסיכולוגיה חיובית
> פסיכולוגיה חברתית
> פסיכולוגיה התפתחותית
> תאוריות באישיות
> תהליכים קוגניטיביים
> שיטות מחקר בפסיכולוגיה
> פסיכולוגיה ומדעי המוח
> פסיכולוגיה ושינוי חברתי
> פסיכולוגיה ,חברה ותרבות
> מבוא לפסיכולוגיה קלינית
> פסיכולוגיה אבנורמלית
> פסיכולוגיה במאה ה21-

בית ספר ברוך איבצ׳ר לפסיכולוגיה
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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