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Consulting Club
מועדון הייעוץ האסטרטגי

מטרת מועדון הייעוץ האסטרטגי היא להפגיש את הסטודנטים עם עולם הייעוץ. הסטודנטים
נכנסים לתוכנית שנתית בה הם נפגשים עם חברות ייעוץ מובילות בעולם ובישראל כגון
Deloitte, BCG, EY, Strategy&, TASC, MNS ועוד. הסטודנטים ילמדו על העבודה של עולם
הייעוץ, תהליך המיונים לחברות הייעוץ, על פתירת קייסים מגוונים וישתתפו בתחרות פנימית
ואף יתכוננו לקראת תחרות בינלאומית של אוניברסיטת הארוורד שבסופה העולים לגמר טסים
להתחרות בהארוורד. המועדון מתאים לסטודנטים המתעניינים בעולם הייעוץ האסטרטגי,
ומוכנים להשקיע מעבר לשעות המועדון כדי ללמוד את הכלים ולהציג תוצרים איכותיים.
מומלץ להשתתף במועדון החל משנה ב' בתואר מכיוון שהמועדון עוסק בתכנים שיהיו רלוונטים

לסטודנטים כאשר הם יוצאים לעולם העבודה.

The goal of the Consulting  Club is to introduce students to the world of consulting.
Participants will take part in a yearl0long program where they will meet leading
consulting companies such as Deloitte, BCG, Strategy&, TASC, MNS, and more.
Participants will learn what working in consulting looks like, the companies'
recruitment process, they will solve various strategic cases, participate in a club case
competition, and also Harvard's international case competition. The club is for
students who are interested in consulting and will invest time outside of club meetings
to learn the tools and work on high-quality case solutions. We recommend
participating in the club during the second year or onward because the club's content
is very relevant to employment at the end of university.

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

פעילות שנתית יום ד' 18:00-20:30
תאריכי הרשמה 13/10-25/10

לחץ כאן להרשמה

יצירת קשר:
idcconsultingclub@gmail.com
IDC Herzliya Consulting Club מועדון
הייעוץ בבינתחומי הרצליה
@ruconsultingclub
Consulting Club - Reichman University,
Arison School of Business

https://forms.gle/tbCjeA7GHNnkkeBx9
https://www.facebook.com/RUConsultingClub
https://www.facebook.com/RUConsultingClub
https://www.instagram.com/ruconsultingclub/
https://www.linkedin.com/company/idc-herzeliya-consulting-club
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Wealth Management Club
מועדון ניהול ההון

מועדון ניהול ההון הוא מועדון הסטודנטים הראשון בישראל המנגיש ידע וניסיון בעולם ניהול
ההון וה-Wealth Management, יחד עם מרצים מובילים מהתעשייה. 

המועדון תחת בית הספר אריסון למנהל עסקים ובחסות UBS. מטרתנו היא להעניק בכל שנה
ל-35 סטודנטים המעוניינים להוביל בעתיד בתחום הפיננסים ידע מקצועי נרחב לקראת
היציאה לשוק העבודה בסיום הלימודים. חברי המועדון ישתייכו לקהילת בוגרים שתמשיך

לפעול, להתפתח ולהצמיח מובילים בתעשייה הפיננסית בארץ ובעולם. 

Our vision is to provide extensive professional knowledge to 35 students each year,
who are interested in leading in the future in the financial world. The club operates in
full cooperation with the Arison School of Business, and is sponsored by UBS.
Its members will belong to an alumni community that will continue to operate, develop
and grow leaders in the financial industry in Israel and around the world. 

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

פעילות שנתית יום ד' 19:00-21:00
תאריכי הרשמה עד ה22.10

 

יצירת קשר:
idc.wm.club@gmail.com 
Wealth Management Club at RU
@idcwmc
Wealth Management Club at 
Reichman University

לחץ כאן לאתר שלנו

Wealth Management Club

Reichman University

לחץ כאן להרשמה

mailto:idc.wm.club@gmail.com
http://www.idc-wm-club.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc64ocoLRMV0D4YDXDTN14X-mfn2PRnFPI9O9SeCbjRUOMbEg/viewform
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Data Analytics Club
מועדון דאטה אנליטיקס

מטרתו העיקרית של המועדון הינה לחשוף את הסטודנטים לתחום שהולך ומתפתח משנה
לשנה – טכנולוגיות מידע.

במהלך התוכנית, הסטודנטים יזכו להיכרות ראשונית עם מושגים בעולמות הדאטה וחברות
מובילות בתעשייה. הסטודנטים ירכשו ארגז כלים מקיף המשלב ידע ופרקטיקה בנושאים
מגוונים כמו NLP, AI, וניתוח נתונים אשר יקנו לסטודנטים כלים פרקטיים ויתרון יחסי בקבלה

לחברות בתחום.
שערי המועדון פתוחים לסטודנטים מכלל בתי הספר בקמפוס, לרבות בית הספר הבינלאומי
ותכניות התואר השני. בכל מפגש הסטודנטים יעברו הרצאות מרתקות מפי אנשי מפתח
בתעשייה וירכשו כלים ע״מ להביא בצורה הטובה ביותר את עצמם לידי ביטוי בחלק הפרקטי

של המועדון.

The Data Analytics Club is a semester-long program that aims to provide students
with the skills, knowledge, and network to integrate into the rapid-evolving and
fascinating world of data analytics.

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

פעילות שנתית יום ג' 19:00-21:00
תאריכי הרשמה עד ה20.10

לחץ כאן להרשמה
 

יצירת קשר:
idcdataanalytics@gmail.com
IDCDataAnalytics
@idc_data_club
idc-data-analytics-club

https://forms.gle/TGAysp27D9HNh9G97


Investment Group Israel (IGI) is an international community of students and
professionals who believe in the need for holistic financial education. Learn the
fundamentals of economics, multiple asset classes, saving strategies, job placement
in the financial sector, and more. IGI connects students from RRIS and the Israeli
School; supports students during their educational and professional careers via
initiatives like the Mentorship Program, Women’s Initiative, and Job & Internship
Placement Program; and maintains a vibrant alumni network.
IGI has 4 education tracks available: Investment Management Fundamentals Track
(IMFT) -provided both in English and Hebrew- invites students with little to no
experience in the field of investing to explore and discuss economics, savings,
markets, and investment strategies. Investment Management Advanced Track (IMAT)
and Kol Ami Fund Track (KAFT) are provided in English and are available for more
advanced students. These tracks feature hands-on stock pitches and more!
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IGI - Investment
Group Israel

Investment Group Israel - IGI היא קהילה בינלאומית של סטודנטים ואנשי מקצוע אשר
מאמינים בצורך בחינוך פיננסי הוליסטי. תחשפו ליסודות הכלכלה, לכלל הנכסים פיננסיים,
לאסטרטגיות חיסכון, לקשרי עבודה בתחום הפיננסי ועוד. IGI מחברת סטודנטים מבית הספר
הבינלאומי לישראלי, תומכת בסטודנטים במהלך הקריירה והלימודים שלהם באמצעות יוזמות
שונות כמו לדוגמא תכנית החונכות, מעגל נשים, תכנית השמה לעבודה והתמחויות ומתחזקת
רשת בוגרים אקטיבית. לקבוצה יש 4 מסלולי חינוך פיננסי: מסלול יסודות ניהול ההשקעות
(IMFT) -מועבר באנגלית ובעברית- מסלול זה מזמין סטודנטים עם מעט מאוד ניסיון בתחום
ההשקעות לחקור ולדון בכלכלה, חיסכון, שווקים ואסטרטגיות השקעה. מסלול מתקדם לניהול
השקעות (IMAT) ומסלול קרן קול עמי (KAFT) מועברים באנגלית וזמינים לסטודנטים

מתקדמים יותר.

פרטים חשובים:
2 מסלולי היסודות (IMFT) ימי ג' 19:00-21:00.

המסלול המתקדם (IMAT) ימי ה' 18:00-19:30.
מסלול קרן קול עמי (KAFT) ימי ב' 19:15-21:00 (פעם בשבועיים).

פעילות שנתית,לכן אנא ודאו שאתם פנויים בזמנים הנ"ל 
בשני הסמסטרים לפני הגשת מועמדות.
ההרשמה תהיה פתוחה בין ה14-22.10.

יצירת קשר:
ig.main.idc@gmail.com
Investment Group at IDC
Investment Group Israel

לחץ כאן להרשמה

https://linktr.ee/Investment_Group_Israel
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