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ואחריותחירות
אנו מאמינים כי יש להכשיר את מנהיגות העתיד 
להתמודד עם אתגרי המאה ה-21. כך, גלי השינוי 

יישאו אתכם ולא יכסו אתכם.

לבוגרינו אני אומר: צאו לחיים להגשים את 
שאיפותיכם, אך ככל שתצליחו יש לכם מחויבות 
למי שלא יכול לעזור לעצמו, לחברה ולמדינה שלנו.
לצד החירות האישית קיימת האחריות החברתית”.

פרופ’ אוריאל רייכמן,
הנשיא המייסד ויו"ר הדירקטוריון,

אוניברסיטת רייכמן
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חוברת זו מגיעה לידיכם בשעה בה הנכם נדרשים להחלטות 
חשובות, ראשיתה של תקופה שתשפיע רבות על עתידכם. 
אתם מגיעים אלינו בעידן מלא אתגרים, הנובעים משינויים 
שסוחפים את העולם כולו ומשפיעים גם על סביבתכם הקרובה.

גם בתקופה זו, אנו חושבים קדימה, על עתידכם ועל העולם 
אליו תצאו בסיום הלימודים. גלי השינוי הם הזדמנות מרתקת 
עבורנו ואנו עוסקים כל העת ביצירת קידמה וחדשנות 
בתוכניות הלימודים ובמחקר. למשימה זו מגויסת קהילת 

האוניברסיטה כולה.

27 שנים לאחר שהוקם המרכז הבינתחומי הרצליה, פתחנו 
השנה לראשונה את שערינו במעמד רשמי של אוניברסיטה -

אוניברסיטת רייכמן. 

אוניברסיטת רייכמן היא מוסד עם שליחות חברתית ומחויבות 
להכשרת מנהיגות העתיד של החברה הישראלית. מהיום 
הראשון, האמנו כי ההשכלה הנכונה והטובה ביותר להכשרת 
מנהיגות העתיד היא השכלה בינתחומית, המשלבת לפחות 
שני תחומי לימוד ואנו ממשיכים לייצר חיבורים בין מדעי 

החברה לבין תחומי הטכנולוגיה והמדע. 

השנה לומדים באוניברסיטת רייכמן כ-8,400 סטודנטים 
בתוכניות לתארים ראשון, שני ושלישי, מתוכם, כ-2,200 
מגיעים מ-90 מדינות בעולם ולומדים במסגרת בית הספר 
הבינלאומי לתארים ראשון ושני בשפה האנגלית. האווירה 
הרב-תרבותית מורגשת בקמפוס ואנו גאים להיות מוסד 

שמטפח מנהיגות צעירה וגלובלית.

השילוב של טובי המרצים עם תוכניות לימוד חדשניות, 
מסייע לנו להעמיד דורות של בוגרות ובוגרים מרשימים, 
הזוכים להצלחה חסרת תקדים בשוק העבודה ובאקדמיה. 
לצד ידע וכלים אנליטיים, תקבלו אצלנו גם כלים לחשיבה 
עצמאית וביקורתית ולפיתוח היצירתיות שלכם. כלים אלה 
ישרתו אתכם במסע חייכם ויסייעו לכם להוביל ולהתמודד 

עם אתגרי המאה ה-21.

ממתינה לכם תקופה מרתקת. הצלחתכם האישית ותרומתכם 
העתידיות לחברה הן המטרה המרכזית של עשייתנו.

בהצלחה,

פרופ’ רפי מלניק
נשיא אוניברסיטת רייכמן

מועמדות ומועמדים יקרים שלום רב,
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8,400

3
תוכניות דוקטורט

אוניברסיטת רייכמן הוסמכה להעניק 
דוקטורט במשפטים, בפסיכולוגיה 

ובמדעי המחשב. תוכניות 
הדוקטורט נבנו במתכונת המקובלת 

באוניברסיטאות המובילות בארץ 
ובעולם, תוך הקפדה על הסטנדרטים 

הגבוהים ביותר בהכשרת 
דוקטורנטים.

אוניברסיטת רייכמן
במספרים

כדאי לדעת על
אוניברסיטת רייכמן

המבוקשים מאוד במגזר 
הציבורי ובמגזר הפרטי הודות 
להשכלה הבינתחומית שרכשו 

ולהכשרה המעשית שקיבלו.

34,000 בוגרים

לצד ההכשרה למנהיגות, 
ליזמות ולהעצמת הפרט,

מעודדת אוניברסיטת רייכמן
את הסטודנטים לפעילות
ולמעורבות חברתית. 

סטודנטים לומדים באוניברסיטה 
לתארים ראשון, שני ושלישי

סטודנטים מ-90מדינות
אוניברסיטת רייכמן היא המוסד 
האקדמי הכי בינלאומי בישראל, 
לפי דו"ח של המועצה להשכלה 

גבוהה. 30% מכלל היהודים שמגיעים 
לישראל ללמוד לתואר מלא, לומדים 

באוניברסיטת רייכמן. נוכחותם בקמפוס 
יוצרת אווירה בינלאומית, הפרייה 

הדדית ונטוורקינג גלובלי.

בתי ספר פועלים 
10באוניברסיטת רייכמן:

משפטים, מנהל עסקים, מדעי 
המחשב, ממשל, תקשורת, 

פסיכולוגיה, כלכלה, קיימות, יזמות 
ובית הספר הבינלאומי, הייחודי 

בנוף האקדמי בישראל. 

אוניברסיטת רייכמן הייתה הראשונה 
שלא ביקשה סבסוד ממערכת התקצוב 
הממשלתית של ההשכלה הגבוהה.

הודות לכך נהנית אוניברסיטת רייכמן 
מחירות אקדמית ומנהלית מוחלטת

ומחויבת רק לטובת תלמידיה 
ולהשכלתם.

הוקמה ב-1994
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למעלה מ-1,200 חברות
בוגרי אוניברסיטת רייכמן הקימו 
יותר מ-1,200 חברות בתחומים 

שונים, ויצרו מקומות עבודה 
ללמעלה מ-18,000 עובדים. 

30
נבחרות ספורט

הזוכות להישגים חסרי תקדים 
באקדמיה הישראלית.

מתוך 13 המדליות האולימפיות 
של ישראל, 5 הושגו על ידי 

בוגרים וסטודנטים של 
אוניברסיטת רייכמן.

12
קליניקות משפטיות

פועלות בבית ספר הארי רדזינר 
למשפטים, ובמסגרתן מעניקים 
הסטודנטים סיוע משפטי חינם 

לאוכלוסיות מוחלשות, ורוכשים 
ניסיון מעשי בתחום.

מעבדות, מכוני33
ומרכזי מחקר

בשנים האחרונות זכתה אוניברסיטת 
רייכמן במאות מענקי מחקר, לרבות 
מענקי המחקר האירופיים היוקרתיים 
)ERC(. באוניברסיטה פועלים עשרות 
מרכזי ומכוני מחקר ונערכים כנסים 

אסטרטגיים מובילים דוגמת
"כנס הרצליה" השנתי.

למעלה מ-120

עם אוניברסיטאות מובילות, שבמסגרתן 
נחשפים הסטודנטים למיטב התכנים 
האקדמיים ויוצרים קשרים עם מרצים 

וסטודנטים מכל העולם.

תוכניות לחילופי סטודנטים

רדיו חינוכי המשדר 24/7 בעברית ובאנגלית. 
סטודנטים מכל בתי הספר יכולים להשתלב 

בתפקידי שידור, הפקה, עריכת מוזיקה, 
 106.2fm טכנאות ועוד. הרדיו משודר בתדר

וגם באתר האינטרנט.

106.2 fm

בסקר אשר נערך על ידי קצין 
מילואים ראשי ובדק את כל 
המוסדות האקדמיים בארץ.

מקום 1ביחס
למשרתי מילואים

13
יוניקורנים

חברות שהקימו בוגרי האוניברסיטה 
 Unicorns-ונכנסו לרשימת ה

האקסקלוסיבית )חברות ששוויין 
מוערך בלמעלה ממיליארד דולר(
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מועמדות ומועמדים יקרים,
אתם ניצבים בפני החלטה משנת חיים. הלימודים האקדמיים 
ישנו את הדרך שבה אתם חושבים, יאירו לכם דרכים חדשות 
לנתח את המציאות ויקנו לכם כלים לסלול את דרככם האישית 
והמקצועית. במהלך לימודיכם תהיו חלק מקבוצה אשר תלווה 
אתכם בתקופת הלימודים וחלקה כנראה תמשיך איתכם גם 
הלאה. במיוחד בתקופה הנוכחית, בה מטלטלת את מציאות 
חיינו מגיפה עולמית המשנה סדרי חיים, זו החלטה כבדת משקל.

התקופה האחרונה הבהירה לכול את שאנחנו טוענים מזה 
זמן רב - העולם משתנה וקצב השינוי מואץ כל העת. 

אוניברסיטת רייכמן היא מוסד פורץ דרך באקדמיה הישראלית 
וחוויית הלימודים שאנו מציעים היא רלוונטית, חדשנית ובעיקר 
אישית. תהליכי החדשנות והדיגיטציה של הקמפוס מתקדמים 
במהירות הבזק ושיטות ההוראה מתחדשות כל העת, תוך 
שימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים, בהתאמה אישית לכל 

סטודנטית וסטודנט.

לצד לימודים אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר, נהנים הסטודנטים 
שלנו מתוכניות יזמות ומנהיגות המאפשרות להם לפתח ולהגשים 
את חלומותיהם, להוביל פרויקטים למען הקהילה, להשתתף 
בתוכניות מחקר להתפתחות אקדמית, ללמוד בתוכניות 
מצטיינים, להכיר סטודנטים מרחבי העולם, להשתתף במפגשים 
ולשתף פעולה עם מרצים מובילים, לטפח את מיומנויות הלמידה, 
להיות חלק מרשת חברתית ומקצועית, להתגורר במעונות 

הסטודנטים החדשים ועוד.

אוניברסיטת רייכמן מציעה שלל פעילויות חברה ותרבות 
מעשירות ומפתחות, סדנאות מקצועיות וקורסים יישומיים - 
כל אלו ועוד נועדו להקנות לסטודנטים כלים וכישורים שילוו 
אותם בחייהם האישיים והמקצועיים. במהלך התואר ולאחר 
סיומו, אנו נלווה אתכם במציאת התמחויות ותעסוקה, בפיתוח 
הקריירה שלכם, ביצירת קשרים עם חברות מובילות ונסייע לכם 
בהתמודדות עם אתגרי עולם התעסוקה המשתנה תכופות.  

התאמנו את תוכניות הלימודים, הכיתות, המבנים, מרחבי 
הלמידה והפעילויות האקדמיות והחוץ-אקדמיות, כך שיאפשרו 
לכם לשהות בקמפוס בבטחה וליהנות מכל מה שהאוניברסיטה 

מציעה. 

אנו מאחלים לכם הצלחה בתהליך הקבלה ומקווים לראות 
אתכם איתנו בשנת הלימודים הקרובה. 

בברכת הצלחה,

 
ד”ר איילת בן עזר, מנכ"לית וסגנית נשיא
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מודל לאקדמיה אחרת
באוגוסט 2021 הכירה המועצה להשכלה גבוהה רשמית במרכז 
הבינתחומי הרצליה כאוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל - 
אוניברסיטת רייכמן. החלטה זו היא גושפנקה למימוש חזונו של 
פרופ' רייכמן, החזון שעימו יצא לדרך לפני 27 שנים - להקים במדינת 
ישראל אוניברסיטה פרטית )מלכ"ר( במודל אוניברסיטאות העילית 
של ארצות-הברית, שמקיימת הוראה ומחקר ברמה הגבוהה ביותר, 
שלא למטרות רווח וללא תלות בתקצוב המדינה. הודות לכך, נהנית 
האוניברסיטה מחירות אקדמית ומנהלית, ומחויבת רק לטובת 

תלמידיה ולהשכלתם. 

בינתחומיות בתוכניות הלימודים
אוניברסיטת רייכמן הייתה הראשונה להכניס לאקדמיה הישראלית 
את הגישה הבינתחומית, המשלבת בין דיסציפלינות שונות במדעי 
החברה, ובעקבותיה הלכו מוסדות מובילים נוספים. בשנים האחרונות 
מקדמת האוניברסיטה את גישת “הבינתחומיות החדשה” - מחקר 
ולימוד המשלבים בין מדעי החברה ובין טכנולוגיה, מדעי המחשב, 
מדעי המוח וביולוגיה. כחלק מתפיסה זו הוקם בקמפוס מרכז 
חדשנות ייחודי וראשון מסוגו בישראל, שמטרתו להפגיש בחלל 

מחקר ולמידה משותף חוקרים מובילים מתחומים שונים.

תוכניות לימוד המשלבות מצוינות אקדמית
וניסיון מעשי

אוניברסיטת רייכמן מקפידה להפרות את הלימוד והמחקר האקדמי 
בחיבורים לעולם המעשה, באמצעות שיתופי פעולה עם חברות 
ומנטורים משוק העבודה. השכלתם  ושילוב מרצים  וארגונים, 
הבינתחומית והניסיון המעשי שרכשו במהלך לימודיהם, מאפשרים 
לבוגרי האוניברסיטה להשתלב במהירות ובהצלחה במגזרי המשק -

הציבורי והעסקי.

המוסד האקדמי הבינלאומי ביותר בישראל
בית הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי הוא יחיד מסוגו בישראל 
ולומדים בו כ-2,100 סטודנטים מ-90 מדינות. בזכותו הפכה 
אוניברסיטת רייכמן למוסד הבינלאומי ביותר בישראל )לפי נתוני 
המועצה להשכלה גבוהה(. המפגש בין סטודנטים מחו"ל לסטודנטים 
ישראלים מייצר מערכות קשרים חברתיים ועסקיים וחושף את 

הסטודנטים לשפות ולתרבויות שונות.

מנהיגות העתיד
אוניברסיטת רייכמן נוסדה למען הסטודנטים ובמטרה לטפח את 
מנהיגות העתיד של החברה הישראלית. הסטודנט נמצא במרכז 
העשייה האקדמית ודגש מיוחד ניתן לקשר ישיר בין הסגל לסטודנטים 
ולהכשרתם לקראת האתגרים המצפים להם. תחת הדגל של 
“חירות ואחריות” מעודדת האוניברסיטה את תלמידיה לממש את 
יכולותיהם ולהגשים את חלומותיהם, ובה בעת לקבל אחריות ולגלות 

מעורבות בחברה שבה הם חיים.

קטגוריות קבלה מיוחדות לאיתור מצוינות אישית
ופוטנציאל מנהיגות

אוניברסיטת רייכמן מעודדת מצוינות ומטפחת את מנהיגות העתיד 
של מדינת ישראל, ולכן פיתחה קטגוריות קבלה מיוחדות למועמדות 
ומועמדים שהוכיחו מנהיגות, כגון יוצאי ומשרתי כוחות הביטחון; בעלי 
יכולת מנהיגות מפריפריה גיאוגרפית וחברתית; ומועמדים שהוכיחו 
הישגים יוצאי דופן בעסקים, באמנות ובספורט. מועמדות ומועמדים 
אלה מתקבלים על בסיס זכאות לתעודת בגרות, תוך התחשבות 

בנתוניהם האישיים.

פיתוח דיסציפלינות אקדמיות חדשניות אשר
נעשו מודל לחיקוי בעולם

באוניברסיטת רייכמן צמחו דיסציפלינות ומכוני מחקר פורצי דרך, 
אשר מביאים כבוד למדינת ישראל בכלל ולאקדמיה הישראלית 
בפרט, ובהם המכון למדיניות נגד טרור; מכון צבי מיתר לחדשנות 
טכנולוגית, משפט ואתיקה; תוכנית ZELL ליזמות; המעבדה לחדשנות 
במדיה )miLAB(; בית הספר לקיימות; בית ספר אדלסון ליזמות 

והתוכנית הראשונה והיחידה בישראל לתואר ראשון ביזמות.

טובי המרצים והחוקרים מישראל ומהעולם 
האפשרות להשתלב במוסד חדשני, ישראלי ובה בעת גלובלי ומחובר 
לעולם, קוסמת למרצים ולחוקרים ישראלים רבים. מאז הקמתה, 
הצטרפו לסגל האוניברסיטה טובי המרצים, חלקם מישראל וחלקם 
שבו מהאוניברסיטאות הטובות בעולם. המרצים באוניברסיטת 
רייכמן מחויבים למצוינות ולבחינה מתמדת של תוכניות הלימודים 
ושל שיטות ההוראה שלהם, ותורמים לחיזוק מעמדה האקדמי 

של ישראל בעולם.

מאז ומתמיד הייתה אוניברסיטת רייכמן מובילה וחלוצה בחדשנות אקדמית וטכנולוגית. גם כעת 
אנו מנצלים את יכולותיהם של חברי הסגל המצוינים שלנו ומשקיעים משאבים רבים בשכלול 

שיטות ההוראה מרחוק. שימוש בטכנולוגיות מתקדמות והטמעת רעיונות יצירתיים הופכים את 
החוויה האקדמית באוניברסיטת רייכמן לעשירה ומרתקת. 

חדשנות ומצוינות אקדמית
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 פרויקט סטודנט מלווה 
אחד המאפיינים המייחדים את אוניברסיטת רייכמן הוא היחס האישי 

לסטודנטים והאווירה המשפחתית בקמפוס. 
כחלק מתפיסה זו גובש פרויקט סטודנט מלווה, שבמסגרתו סטודנטים 
מתוכניות שונות חונכים סטודנטים חדשים ומסייעים להם, מרגע 
קבלתם ללימודים ועד תחילתם, על ידי מתן מענה לשאלותיהם, 

הזמנה לאירועים בקמפוס ועוד. 

 שבוע היכרות
נועד לסייע לסטודנטים החדשים להשתלב בהצלחה באוניברסיטה 
ובעולם האקדמיה. בשבוע ההיכרות הסטודנטים החדשים מכירים 
את חבריהם לספסל הלימודים ורוכשים כלים עיוניים ומעשיים. בין 
היתר הם מתוודעים למקצועות הלימוד השונים, לאופן הלימוד ולכלל 
השירותים הזמינים להם בקמפוס, מכירים את הספרייה ורוכשים 
מיומנויות למידה יעילות. במהלך השבוע נפגשים הסטודנטים עם 
דיקני בתי הספר, חברי הסגל ובעלי תפקידים באוניברסיטה ולומדים 

להתמצא ברחבי הקמפוס.
בנוסף משתתפים הסטודנטים, בהתאם לפעילויות בתי הספר 
השונות, בסדנאות העשרה, בסיורים לימודיים ובפעילויות התנדבותיות 

למען הקהילה.

במרכזהסטודנט 
הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן נהנים 
מתמיכה וליווי מרגע ההרשמה ועד סיום 

התואר וההשתלבות בשוק העבודה, 
כדי שיממשו את יכולותיהם האישיות 
ויגשימו את שאיפותיהם המקצועיות.

אוניברסיטת רייכמן מחויבת לקשר ישיר 
עם הסטודנטים, ליחס אישי, לשביעות 

רצון גבוהה, לשירותים ולמתקני הוראה 
ברמה הגבוהה ביותר ולמדיניות של דלת 
פתוחה, שבמסגרתה אנשי האוניברסיטה 

נגישים לכל הסטודנטים.
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 אגודת הסטודנטים 
הגוף המייצג את הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן, המורכב ממאות 
סטודנטים מתנדבים. פעילות האגודה מתמקדת בשלושה מישורים 
עיקריים: טיפול בעניינים אקדמיים, ניהול מערך נרחב של עשרות 
מועדונים מקצועיים להעשרה והפעלת מדורים הפועלים בכל תחום 

הנוגע לסטודנטים בקמפוס. 
בין השירותים שמציעה אגודת הסטודנטים: סיוע למשרתי מילואים, 
קורסי עזר במחירים נוחים, מערך נציגי מסלול ורכזים לטיפול 
בבעיות אקדמיות, הפקת אירועי תרבות מהגדולים והנחשבים 
בעולם הסטודנטיאלי, טיולי אהבת הארץ, מערך מועדונים ויוזמות 
סטודנטיאליות, רווחה שוטפת, אירועי ספורט וחוגים, קידום איכות 
הסביבה והקיימות, תחבורה לקמפוס ומחוצה לו, ייצוג סטודנטים 
ושירותים  לסטודנטים  מלגות  במתן  סיוע  משמעת,  בוועדות 
אדמיניסטרטיביים, כמו כריכה, השאלת מחשבונים ומילוניות, ייעוץ 

משפטי, הדפסת מחברות בחינה ועוד.

 דיקנאט הסטודנטים
דיקנית הסטודנטים והבוגרים, ד"ר עדי קול, עומדת בראש הדיקנאט 

ובראש ארגון הבוגרים. 
דיקנאט הסטודנטים עוסק בטיפול במגוון בעיות כלליות ואישיות של 
סטודנטים ופועל לפתרונן על הצד הטוב ביותר. הדיקנאט מופקד בין 
היתר על מערך המלגות הסוציו-אקונומיות, טיפול בעולים חדשים, 
בסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות ובאוכלוסיות אחרות 
בעלות צרכים מיוחדים; הגשת בקשות ומעקב ולת”ם )קיצור/

דחיית מילואים(; השירות הפסיכולוגי; המרכז לנגישות וטיפוח כישורי 
למידה, וכן טיפול בבעיות אישיות של סטודנטים )למעט בעיות 
אקדמיות(; פעילות ומעורבות חברתית ותרומה לקהילה, באמצעות 
מגוון פרויקטים קהילתיים בתחומים שונים. ד"ר עדי קול משמשת 

גם כ”נציבת קבילות” עבור הסטודנטים. 

 ארגון הבוגרים
הארגון פועל במתכונת דומה לזו של האוניברסיטאות המובילות 
בעולם. הארגון מונה כיום כ-34,000 בוגרים, שהם חלק פעיל 
מעולם המשפט, הממשל, היזמות, הכלכלה, הקיימות, העסקים, 

התקשורת, הפסיכולוגיה וההיי-טק בארץ ובעולם. 
הארגון פועל לבניית קהילת בוגרים פעילה המבוססת על אחווה, 
תחושת שייכות, אחריות ומעורבות חברתית, באמצעות חיזוק הקשר 
בין הבוגרים לבין עצמם ובינם לבין האוניברסיטה. הארגון משמש 
כגוף תומך ומסייע המלווה את הבוגרים במהלך הקריירה המקצועית 
שלהם, מציע להם מגוון פעילויות העשרה ושירותים, ומקדם מיזמים 

ושיתופי פעולה אקדמיים, כלכליים וחברתיים.

 מרכז לאה ויצחק שכטר לשירותי ייעוץ פסיכולוגיים 
המרכז פועל לרווחת הסטודנטים בתחומים לימודיים ופסיכולוגיים. 
במסגרת השירות יכולים סטודנטים להתייעץ עם איש מקצוע על 
אודות לבטים, חששות ומצוקות בתחום הלימודי והאישי, בפגישות 
אישיות או קבוצתיות. השירות הפסיכולוגי אחראי למתן המלצות 
לתנאי בחינה מותאמים לסטודנטים הסובלים מליקויי למידה, כדי 
לצמצם ככל האפשר את השפעת הלקויות על ביצועי הסטודנטים. 
קבלת תנאי בחינה מותאמים מותנית בהגשת אבחון מת”ל )מערכת 
תפקודי למידה( עד ליום פתיחת שנת הלימודים, 30 באוקטובר 

2022. יש להתעדכן באתר השירות הפסיכולוגי לגבי חריגים.

 מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח 
כישורי למידה 

המרכז מסייע לסטודנטים המוכרים על ידי דיקנאט הסטודנטים 
כסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב, סטודנטים עם מגבלה 
פיזית, נפשית, חושית או קוגניטיבית וכן סטודנטים המתמודדים עם 
מגבלה רפואית זמנית או קבועה, שיש לה השלכות תפקודיות על 

הלמידה. 
המרכז משמש כגוף תומך בסטודנטים אלו משלב ההרשמה ועד 
לסיום הלימודים, ומסייע לסטודנט להפוך ללומד עצמאי באמצעות 
הקניית מיומנויות למידה יעילות, שילוב טכנולוגיה מסייעת, פגישות 
אישיות עם אנשי מקצוע מומחים לאורך השנה ואפשרות לקבלת 
חונכות אקדמית )בכפוף למגבלות ולתנאים המפורסמים באתר(. 
פעילות המרכז כוללת לימוד במסגרת אישית או קבוצתית: סדנאות 

הכנה לבחינות, סדנאות ייחודיות כגון מיינדפולנס ועוד.
אם נדרשות התאמות נגישות, יש לפנות למרכז הנגישות עם השלמת 

תהליך הרישום.

 המרכז לקריירה
המרכז הוקם במטרה לסייע לסטודנטים ולבוגרים בכל הקשור 
למציאת עבודה בתחומים הנלמדים באוניברסיטה, הן במהלך 
הלימודים והן לאחר סיומם. השירותים שמציע המרכז כוללים 
הכוונה וייעוץ בנושא קריירה, הדרכה בכתיבת קורות חיים, הכנה 
לראיונות עבודה, סדנאות, מפגשים וירידי תעסוקה עם מעסיקים 

ועם נציגי חברות מובילות.

 RU Internship 
תוכנית ההתמחות מיועדת לסטודנטים מצטיינים ומאפשרת להם 
להשתלב במגוון חברות וארגונים מובילים במשק. מטרת ההתמחות 
לתת לסטודנטים הזדמנות להתנסות משמעותית בעולם העבודה 
וניסיון רלוונטי לתחום הלימודים שלהם. הסטודנטים המשתתפים 
בתוכנית מקבלים תשלום בעבור ההתמחות. אורך ההתמחות 
שלושה חודשים לפחות )לכל משרת התמחות אורך שונה והיקף 

משרה שונה(. 
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מעונות הסטודנטים
הבית שלך בקמפוס

 סוגי דירות 
דירות יחיד •
דירות לזוגות נשואים •
דירות שותפים •
דירות נגישות •

 בנייה ירוקה 
המתחם נבנה בהתאם לתקן הישראלי 

לבנייה ירוקה

 תחזוקה 
אבטחה 24/7  •
צוות מקצועי דואג לתחזוקת המקום  •

ועומד לרשות הסטודנטים

הזכאות למגורים במעונות מותנית בהרשמה מוקדמת, בתשלום דמי רישום ובעמידה בתנאים. 
dorms@idc.ac.il :הקבלה על בסיס מקום פנוי. לפרטים נוספים

 תכולת הדירות 
שירותים ומקלחת פרטיים •
שולחן עבודה, ארון ושולחן אוכל •
מזגן, טלוויזיה, מקרר, כיריים חשמליות,  •

מיקרוגל, קומקום חשמלי

 חללים משותפים 
בית קפה, מתחמי לימודים וחדר תפילה •
חדר מכונות כביסה וייבוש )בתשלום( •

הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן מוזמנים ליהנות מחוויית 
מגורים צעירה וסטודנטיאלית במתחם הקמפוס הפסטורלי.

במתחם כ-750 יחידות דיור חדשות ומאובזרות בשלושה 
מגדלים בני 13 קומות, בהם מתגוררים סטודנטים ישראלים 

לצד סטודנטים מרחבי העולם.

mailto:dorms@idc.ac.il
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 מלגות למועמדים מצטיינים
מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון העומדים בשני תנאים - 
ציון פסיכומטרי 700 ומעלה וממוצע בגרות משוקלל 100 לפחות -

זכאים למלגת לימודים בסך 50% משכר הלימוד בשנת הלימודים 
הראשונה.*

תנאי סף להמשך קבלת המלגה בשנים שלאחר מכן הוא ממוצע 
ציונים 88 ומעלה או ִהיכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל 

שנת לימודים.

 מלגות הנשיא למועמדים מצטיינים
מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון העומדים בשני תנאים - 
ציון פסיכומטרי 725 ומעלה וממוצע בגרות משוקלל 110 לפחות - 
זכאים למלגת לימודים בסך 75% משכר הלימוד בשנת הלימודים 

הראשונה.*
תנאי סף להמשך הענקת המלגה בשנים שלאחר מכן הוא ממוצע 
ציונים 88 ומעלה או ִהיכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת 
לימודים. בהתאם לנהוג בכל בתי הספר, ייתכן שתידרש השתתפות 

בתוכניות העשרה נוספות המיועדות לסטודנטים מצטיינים.

אוניברסיטת רייכמן מאתרת מועמדים 
בעלי פוטנציאל מוכח של מצוינות, תרומה 

לקהילה או מנהיגות חברתית, הזקוקים 
לסיוע כלכלי, במטרה להעניק להם מלגות 

למימון שכר הלימוד. 

אחד מכל שישה סטודנטים באוניברסיטת 
רייכמן זוכה לסיוע כלכלי.

מלגות
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 מלגת טכנולוגיות מתקדמות
מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון במדעי המחשב במסלול 
הקבלה הרגיל, שעברו במהלך שירותם הצבאי הכשרה מעמיקה 
כמתכנתים ושירתו בצה“ל בתפקידי תכנות, יהיו זכאים למלגת 
לימודים בסך של עד 50% משכר הלימוד בשנת הלימודים 
הראשונה, בכפוף לאישור ועדת הקבלה ולהיקף המלגות שיוקצו 
למטרה זו.* זכאותם למלגה בשנים הבאות תותנה בציון ממוצע 
88 ומעלה או בהיכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת 
לימודים. מועמדים למלגה נדרשים להציג את תעודת הסיום של 
קורס ההכשרה כמתכנתים, פרטים על היקף הקורס ותכניו, וכן 
שני מכתבי המלצה ממפקדיהם בצה“ל המעידים על העסקתם 

בתפקידי תכנות במסגרת שירותם הצבאי . 

הערות:
1. התנאים האמורים לעיל רלוונטיים לזכאות לקבלת מלגות למועמדים 
שנרשמו ברישום מוקדם והגישו את בקשתם למלגה במסגרת הרישום 
המוקדם בלבד. במקרה של מועמדים שנרשמו לאחר תום מועד 
הרישום המוקדם ו/או שאינם עומדים בתנאים האמורים, קבלת 
מלגת הצטיינות או מלגת טכנולוגיות מתקדמות ושיעורן, והתנאים 
לכך, יהיו כפופים להיקף המלגות שיוקצו לתוכניות השונות ולהחלטה 

ואישור של ועדת קבלה. 
2. מועמד שלא יציג את המסמכים החסרים עד למועד האחרון, 
המצוין בטופס אימות הנתונים שנשלח למועמד בדוא"ל וכן מופיע 
בתחנת המידע, ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו למלגה באותה 
שנת לימודים. עם זאת, אם יציג מסמכים לאחר המועד האחרון 
שנקבע, יהיו קבלת המלגה ושיעורה כפופים לשיקול ועדת הקבלה, 

ובהתאם להיקף המלגות שיוקצו לתוכניות השונות.
3. מועמדים בעלי תארים אקדמיים קודמים אינם זכאים למלגות 

הצטיינות.

לשם קבלת מלגות הצטיינות ומלגות טכנולוגיות מתקדמות בבית   *
ספר אפי ארזי למדעי המחשב ובבית ספר אדלסון ליזמות, 
במסלול דו-חוגי במדעי המחשב ויזמות, ייתכן שיוצב רף גבוה 

יותר, כפי שיפורסם באתר.

 מלגות רום ליזמות
מטרת קרן מלגות זו לאתר מועמדים מצטיינים בעלי כישורי מנהיגות, 
יצירתיות וחשיבה לא קונבנציונלית שהוכיחו רוח יזמית וחדשנות 
ולהעניק להם השכלה אקדמית וידע שיהפכו אותם בעתיד למובילים 

במשק הישראלי. 
המלגות, בסך של עד 50% משכר הלימוד, מוענקות לסטודנטים 
לתואר ראשון במדעי המחשב או לתואר דו-חוגי במדעי המחשב 
ויזמות. קבלת המלגה מותנית בהליך מיון. מספר המלגות מצומצם. 

 הנחות על רקע כלכלי
אוניברסיטת רייכמן שמה לה למטרה לקלוט לשורותיה סטודנטים 
אשר עומדים בתנאי הקבלה האקדמיים, אך מתקשים לשלם את 
שכר הלימוד בגלל מצוקה כלכלית. בכל שנה מוענקות מאות 
הנחות על רקע סוציו-אקונומי. מיון מוקדם יתקיים עבור מתעניינים 

שיציינו זאת בטופס הרישום ויתקבלו ללימודים עד סוף מאי.
המגישים את החומרים כנדרש יקבלו תשובה לבקשתם עד תחילת 
חודש יולי. מי שיתקבלו ללימודים מתחילת יולי ועד 5.8 יוכלו להגיש 
בקשה עד ל-12.8 ויקבלו תשובה עד אמצע ספטמבר. אי אפשר 

להגיש בקשת סיוע כלכלי במהלך שנה א'.

 מלגת משרד הביטחון, "ממדים ללימודים"
התוכנית נועדה לעודד חיילים משוחררים ולאפשר להם ללמוד 
לתואר אקדמי ומותנית בשימוש בכספי הפיקדון. סך הסיוע השנתי 

מהקרן יעמוד על כ-6,800 ₪ עבור שלוש שנות לימוד.
המלגה ניתנת לחיילים לוחמים שהתגייסו החל מ-1 ביולי 2013 ו/או 
לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ“ש - הורים, חיילים בודדים, 

עולים חדשים ובני מיעוטים ששירתו שירות מלא ותקין.
פרטים נוספים באתר הלשכה להכוונת חיילים משוחררים.

 מלגות “הישג” לחיילים בודדים
קרן “הישג“, שהקימו בני הזוג ג’רי שוורץ והת’ר רייסמן מקנדה, 
מעניקה בכל שנה מלגות לימודים ודמי מחיה לחיילים משוחררים 
שהוכרו בצה“ל כ“חיילים בודדים“. הקרן מעניקה את המלגות אך 
ורק למי שסיימו שירות צבאי תקין ומלא ומתחילים ללמוד תוך 

שנתיים ממועד שחרורם מצה“ל.
www.heseg.com :לפרטים נוספים

 מלגות Impact ללוחמים ולתומכי לחימה
מטרת תוכנית Impact של ידידי צה“ל בארה“ב, בשיתוף האגודה 
למען החייל, להוקיר לוחמים ותומכי לחימה על שירותם הצבאי 

המסור ועל תרומתם להגנת המדינה ולביטחונה. 
המלגה מיועדת לסייע לחייל המשוחרר במימון לימודיו האקדמיים. 
בתמורה, יתחייב מקבל המלגה לתרום לקהילה ארבע שעות 
התנדבות שבועיות ולשמור על קשר עם התורם המממן את מלגתו, 

במשך כל תקופת הלימודים.
www.fidf.org/impact :לפרטים נוספים

 מלגות ליוצאים בשאלה*
אוניברסיטת רייכמן מעניקה מלגות נדיבות ליוצאים בשאלה 
מהחברה החרדית, שהם יוצאי צבא או שירות לאומי, אזרחי או 
התנדבותי מלא הפעילים בעמותות הלל ו/או יוצאים לשינוי ובעמותות 
אחרות הפועלות בתחום, ואשר יגישו המלצה מסודרת מהנהלת 
העמותה. תיתכן קבלת מועמדים שאינם פעילים בעמותות אלו על 
בסיס מקום פנוי. מספר המלגות מצומצם והמתעניינים מוזמנים 
להירשם מוקדם. הקבלה של מועמדים מתאימים תהיה לפי סדר 
ההגשה, ולאחר קבלה ללימודים מן המניין. המועד האחרון להגשת 

מועמדות הוא 1 ביולי 2022.
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 תוכנית “ישראל שבלב”*
תוכנית למנהיגות ומצוינות בקרב הקהילה האתיופית המעניקה 
הזדמנות ייחודית למועמדים מקהילה זו, בעלי פוטנציאל מנהיגותי 
יוצא דופן, ללמוד לתואר ראשון באוניברסיטת רייכמן על בסיס 
מלגה נדיבה ומלגת קיום. מטרת התוכנית להכשיר את הסטודנטים 
בחברה  תפקידי מפתח  ולאיוש  למנהיגות  בה  המשתתפים 
הישראלית. התוכנית מיועדת למועמדים אשר הפגינו מצוינות 
אישית ויש להם כישורים מנהיגותיים, נחישות ומוטיבציה גבוהה 
להצליח בלימודים. על המועמדים להיות בעלי בגרות מלאה 
בממוצע 90 לפחות, כולל 4 יחידות במתמטיקה וציון 80 לפחות 
באנגלית, בוגרי שירות צבאי מלא ביחידות בעלות אופי קרבי, יוצאי 
הקצונה הצבאית או מועמדים שעשו שירות לאומי משמעותי של 

שנתיים עם תרומה ערכית.

 סיוע לבוגרי ולבוגרות חיל הים*
במסגרת שיתוף פעולה של אוניברסיטת רייכמן עם קרן מרדכי )מוקה( 
לימון ורפאל דה רוטשילד, יוצע סיוע המיועד למימון שנת הלימודים 
הראשונה, לבוגרי ולבוגרות חיל הים, חדורי מוטיבציה ונכונות להצליח 
בלימודים הזקוקים לסיוע כלכלי נרחב במימון לימודיהם. עדיפות 
תינתן לבוגרי ולבוגרות חיל הים מהפריפריה החברתית, הכלכלית 
והגיאוגרפית, אשר הוכיחו מצוינות אישית במהלך שירותם הצבאי 
ובפעילות למען החברה והקהילה ואשר עומדים בקריטריונים של 
ועדת המלגות של האוניברסיטה לנזקקות כלכלית. היקף הסיוע 
הוא 10,000 ₪ ומעלה. ההחלטה על היקף הסיוע תתקבל עם 
סיום המיונים ובהתאם לתקציב הקרן ולקריטריונים פנימיים של 

האוניברסיטה.
מועמדים למלגה מוזמנים להגיש מועמדות לאחר קבלתם ללימודים 

מן המניין, לא יאוחר מיום 1 ביולי 2022.

 מלגות אייסף*
המלגות מיועדות למועמדים הזקוקים לסיוע כלכלי נרחב, יוצאי 
שכונות מצוקה ועיירות פיתוח, בעלי פוטנציאל מוכח של תרומה 
לקהילה ומנהיגות חברתית וכן נזקקות כלכלית מוכחת. הזוכים 
במלגת אייסף מקבלים סיוע כלכלי נדיב ונדרשים לעסוק בפעילות 
חברתית התנדבותית. החברות בתוכנית אייסף כוללת מלגה נדיבה 
בסך 32,400 ₪ לשנה, אשר מחציתה מוענקת מטעם אוניברסיטת 
רייכמן וכוללת ליווי אישי; השתתפות בתוכנית לפיתוח מנהיגות 
המועברת בכ-15 מפגשים לאורך השנה )בימי שישי(; והשתתפות 
בפעילות חינוכית-קהילתית באחד מהפרויקטים בתוכנית בהיקף 
של ארבע שעות שבועיות. מתקבלים חדשים ללימודים מן המניין 
המעוניינים להגיש את מועמדותם לתוכנית מלגות אייסף, יעשו זאת 
דרך מדור מלגות באוניברסיטת רייכמן. אין להגיש מועמדות ישירות 
באתר אייסף. קבלה לתוכנית זו מותנית בסדנת מיון ובראיונות קבלה 
אישיים המתקיימים כמה שבועות לפני תחילת שנת הלימודים. 

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 1 ביולי 2022.
www.isef.org.il :לפרטים נוספים

הערה:
סטודנטים הזכאים למלגה או הנחה, יידרשו לתרום לקהילה בהיקף 
שעות שנתי משתנה בהתאם לסוג הסיוע, בכל אחת משנות הלימוד 
שבהן יינתן הסיוע, בפרויקטים מטעם אוניברסיטת רייכמן בלבד. 
תקרת הסיוע והמלגות מתקציב האוניברסיטה לא תעבור את 
גובה שכר הלימוד. פירוט תקנון המלגות באתר אוניברסיטת רייכמן.

* רק מועמדים ללא תואר אקדמי קודם יוכלו להגיש מועמדות למלגה.

תוכנית “קרן אור”*
מטרת התוכנית לאפשר לצעירים ולצעירות בעלי מוטיבציה 
ופוטנציאל לימודי המגיעים משכבות חלשות לרכוש תואר אקדמי 
כדי שיוכלו להשתלב בענף ההיי-טק או במגזר העסקי בעבודה 

מאתגרת ומתגמלת, ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.

בתוכנית שלושה מסלולי לימוד - מדעי המחשב, מנהל עסקים 
וחשבונאות, או כלכלה ויזמות.

התוכנית מיועדת ליוצאי שכונות שיקום, מצוקה ועיירות פיתוח בעלי 
נזקקות כלכלית מוכחת על-פי הקריטריונים של ועדת המלגות 
של אוניברסיטת רייכמן, שהרקע החברתי-כלכלי שלהם מונע 
מהם לעמוד בקריטריוני הקבלה הגבוהים של המוסדות להשכלה 

גבוהה ולממש את היכולת הטמונה בהם. 

שירות צבאי או לאומי מלא הוא תנאי לקבלת מלגות באוניברסיטת 
רייכמן. מי שפטור משירות צבאי או לאומי יוכל להגיש מועמדות 

אם שירת שירות אזרחי או התנדבותי מלא. 

המתקבלים לתוכנית זוכים בליווי אקדמי צמוד, בתוכנית לימודים 
מותאמת, בחונכויות ובמלגת לימודים כמעט מלאה.

לתשומת ליבכם: לקבלה לתוכנית ״קרן אור״ נדרשת תעודת 
בגרות מלאה, אך אין צורך בציוני בגרות או פסיכומטרי גבוהים. 
הקבלה מותנית בהצלחה בסדנת מיון, בראיונות קבלה אישיים 
שלפני  ובמעבר מכינה במתמטיקה בחודשים  וקבוצתיים, 

תחילת שנת הלימודים.
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למידע נוסף על מלגות הצטיינות,
פנו לִמנהל רישום וקבלה: 09-9527200 

gzvi@idc.ac.il :למידע על מלגות, פנו לדיקנאט הסטודנטים
www.idc.ac.il :מידע נוסף, באתר אוניברסיטת רייכמן
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תוכניות
מצטיינים

באוניברסיטת רייכמן פועלות מגוון תוכניות 
מיוחדות לסטודנטים מצטיינים שמטרתן 

פיתוח מנהיגות וחשיבה יזמית. 

אופיין המיוחד מעצים את הסטודנטים 
באמצעות ידע והתנסות מעשית.
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 תוכנית ZELL ליזמות
התוכנית  מיועדת   לסטודנטים  מובילים מכל רחבי הקמפוס,  בעלי  
 חשיבה   עסקית וכישורי   מנהיגות,   בשנה   האחרונה  ללימודי התואר 
הראשון, המעוניינים ללמוד על עולם היזמות העסקית ולצבור ניסיון 
ממשי בתחום. במהלך השנה מתחלקים הסטודנטים לקבוצות, 
ומקימים חברת הזנק )סטארט-אפ(, משלב הרעיון, דרך בחינת 
ההיתכנות, בניית תוכנית אסטרטגית, ועד פיתוח המיזם והקמתו. 
הסטודנטים זוכים לליווי אישי צמוד של מנטורים בעלי ניסיון ואנשי 
מפתח בתחום היזמות בישראל. לצד הקמת המיזם, הסטודנטים 
משתתפים במגוון רחב של קורסים, סדנאות והרצאות אורח, שיקנו 
להם כלים נוספים כיזמים ויעודדו חשיבה יצירתית ופורצת דרך בכל 
תחומי החיים. התוכנית נלמדת באנגלית וכוללת נסיעת לימודים 
לחו”ל, שבמסגרתה הסטודנטים נחשפים לשוק היזמות העולמי 
ומציגים את המיזמים שהקימו בפני משקיעים, יזמים ואף בפני 
מייסד התוכנית, איש העסקים האמריקאי סם זל. הקריטריונים  
 לקבלה   לתוכנית ZELL כוללים   הישגים   אקדמיים   גבוהים   וחשיפה 
קודמת   לתחום היזמות   העסקית . מתחילת התוכנית הקימו בוגריה 

158 חברות, מהן 25 נמכרו, 5 הונפקו ו-93 אחרות עדיין פעילות.          

 תוכנית ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה
התוכנית פועלת כבר יותר מ-15 שנים, וממשיכה את מסורתו 
של השגריר לשעבר שלמה ארגוב ז"ל. היא מיועדת לסטודנטים 
מצטיינים מכלל בתי הספר בשנת לימודיהם האחרונה. התוכנית 
מכשירה סטודנטים בעלי כישורים מיוחדים לתפקידי מפתח בדור 
המנהיגות הבא, במטרה לייצג את האינטרסים של מדינת ישראל 
ושל העולם היהודי בזירה הבינלאומית. התוכנית נלמדת באנגלית 
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, 
שיטות 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 ברחבי ישראל. שיאה 
של התוכנית הוא סיור באירופה ובארה“ב. בוגרי תוכנית ארגוב 
משתלבים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי, הפרטי והשלישי בכל 
העולם, וחלקם ממשיכים ללימודים גבוהים בבתי הספר היוקרתיים 
ביותר, כמו הרווארד, ייל, קולומביה, פרינסטון, אוקספורד וקיימברידג’.

 התוכנית בדיפלומטיה ציבורית
ראשת התוכנית: ד"ר מורן ירחי

תוכנית המצטיינים לדיפלומטיה ציבורית היא תוכנית בינתחומית 
ייחודית המשלבת בין תכנים אקדמיים איכותיים וחדשניים לבין 
פרקטיקה ברמה הגבוהה ביותר, בתחומי הדיפלומטיה הציבורית 
הישראלית. בתוכנית זו, המשותפת לבית ספר סמי עופר לתקשורת, 
בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, מכון אבא אבן 
לדיפלומטיה בינלאומית ומיזם ACT.IL, זוכים הסטודנטים ללמוד 
עם חוקרים ואישים בכירים מתחום הדיפלומטיה הציבורית מהארץ 
ומהעולם. הסטודנטים רוכשים כלי ניתוח ודרכי חשיבה מהפכניים 
בנושא מדיניות החוץ של ישראל ונהנים מניסיון מעשי באמצעות 
התמחות ייחודית במיזם ACT.IL העוסק בפעילות פרו-ישראלית 

מאורגנת ברשת. משך התוכנית שנה והיא נלמדת באנגלית.

 תוכנית רבין למנהיגות
תוכנית ייחודית בשיתוף מרכז רבין,  שמטרתה להקנות את העקרונות 
והכלים המעשיים להנהגה ולהובלת מהלכים ושינויים בחברה 
הישראלית. התוכנית מעודדת התנסות מעשית בהקמת מיזם 
חברתי ובהובלת פעילות חברתית-קהילתית-חינוכית, תוך ליווי צמוד 

של הסגל המקצועי וקבלת משוב מתמשך.
התוכנית כוללת קורסים של מיטב המומחים בתחומי המנהיגות, 
הרצאות אורח של דמויות מפתח בחברה הישראלית, סדנאות 
מנהיגות של כמה ימים ומפגשים עם יזמים חברתיים בצפון הארץ 
ובדרומה. שילוב זה מקנה לסטודנטים בתוכנית מטען ערכי וכלים 

מעשיים למימוש ולהתמרה לפעולה והשפעה.
זו תוכנית שנתית ומיועדת לסטודנטים נבחרים מכל בתי הספר 
באוניברסיטת רייכמן, בעלי כישורי מנהיגות ומעורבות חברתית, 
הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם )לסטודנטים במסלולים של 
ארבע שנות לימוד התוכנית פתוחה בשנים ג' או ד'(. המיונים לתוכנית 
ייערכו בשנה השנייה ללימודים. בראש התוכנית עומד האלוף )במיל.( 

יורם יאיר )ייה(, והמנהלת האקדמית היא פרופ' סיון הירש הפלר.

 תוכנית צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית
התוכנית מעניקה לסטודנטים הזדמנות לבחון את ההשלכות 
המשפטיות, האתיות, הכלכליות והחברתיות של החדשנות הטכנולוגית 
ככלל, ושל טכנולוגיות חדשות ומתפתחות בפרט. הסטודנטים 
בתוכנית יעברו הכשרה אקדמית, ישתתפו בסדנאות בתחומי המדע 
והטכנולוגיה ויזכו לשמוע הרצאות אורח של בכירים ומומחים במשק 
העוסקים בטכנולוגיה, במשפט ובממשל. בנוסף, הסטודנטים יזכו 
להשתתף בסיורים ייחודיים שבהם ייפגשו עם דמויות מפתח בתחומי 
ההיי-טק, הביו-טק והגרין-טק. התוכנית משלבת עבודת מחקר 
וכתיבת מאמרים מדעיים וניירות עמדה. כמו כן, התוכנית כוללת 
הכנת בקשות הצטרפות כ״ידיד בית המשפט״ וקידום הצעות חוק 
להעלאת המודעות הציבורית להיבטים החברתיים והמשפטיים של 

טכנולוגיות חדשות, תוך ליווי צמוד וקבלת משוב מתמשך.
זוהי תוכנית שנתית הנלמדת באנגלית בהנחיית ראש התוכנית, פרופ' 
דב גרינבאום, מנהל מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית, משפט 
ואתיקה. התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים מכלל בתי הספר 
בשנה האחרונה ללימודיהם ולסטודנטים למשפטים בשנים ג’ ו-ד’ 
ללימודיהם. הקבלה לתוכנית על בסיס הישגים אקדמיים ואישיים 

ומותנית בריאיון אישי.

מידע נוסף על תוכניות המצטיינים בבתי הספר השונים, אפשר 
.www.idc.ac.il :למצוא באתר אוניברסיטת רייכמן

על סטודנטים אשר רוצים להשתתף בתוכניות אלו לוודא שתוכנית   *
לימודיהם העיקרית מאפשרת זאת ושהם עומדים בדרישות 

התוכנית.
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 מועדון היזמות
המועדון נוסד בשנת 2001 והוא גוף סטודנטיאלי מוביל בישראל 
בתחום היזמות. כל התוכניות והפעילויות במסגרת מועדון היזמות 
בשל  זאת   - אקדמי  בקרדיט  מזכות  ואינן  התנדבותיות,  הן 
רוח המועדון המעודדת עשייה מתוך רצון להשפיע לטובה על 
החברה. המועדון פועל למציאת פתרונות לאתגרים גלובליים 
רווח.  מטרות  ללא  וביזמים  במיזמים  תמיכה  תוך  מרכזיים, 
לפעילותו שלושה נדבכים מרכזיים: תוכניות יזמות מובנות, אירועים 
מיוחדים וייעוץ וליווי מיזמים ויזמים )פרטים נוספים בעמ’ 70(.

CO-OP Start-Up Experience Course 
קורס המציע לסטודנטים חוויה יוצאת דופן של הצטרפות לחברת 
סטארט-אפ והתנסות ב“רכבת ההרים“ של עולם היזמות. הקורס 
מיועד לסטודנטים לתואר ראשון מכל רחבי הקמפוס )מותנה 
בתהליך קבלה(, המעוניינים לצבור ניסיון מעשי בסביבה משתנה 
ודינמית של סטארט-אפים ישראליים. הסטודנטים משתתפים 
בפרקטיקום יישומי במגוון רחב של תפקידים: שיווק, מחקר, אנליזה, 

מימון, אפיון, טכנולוגיה ועוד.

הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן נהנים 
משפע של הזדמנויות ללמוד על עצמם ועל 

העולם, להתפתח ולצמוח: תוכניות יזמות 
שמאפשרות לפתח ולהגשים כל חלום, 

פתיחת דלתות מקצועיות ואישיות, תוכניות 
מחקר להתפתחות אקדמית, פעילויות חברה 

ותרבות מעשירות, היכרות עם סטודנטים 
מרחבי העולם, מפגשים ושיתופי פעולה עם 

מרצים מובילים ועוד.

הרבה מעבר
ללימודים
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 התנדבות במכוני מחקר
השונים  המחקר  מכוני  בפעילות  להתנדב  יכולים  סטודנטים 
באוניברסיטת רייכמן, בהם המכון למדיניות נגד טרור, מהמובילים 
בעולם בתחומו; המכון למדיניות ואסטרטגיה המארגן את “כנס 

הרצליה“ השנתי; ומכון אספר לדיפלומטיה במדיה חדשים.

 קורסי שפות זרות
אוניברסיטת רייכמן מציעה קורסים ללימודי שפות, כולל ספרדית, 
ערבית, צרפתית וסינית. מטרת הקורסים להביא את הסטודנטים, תוך 
שנת לימודים אחת וללא ידע קודם, ליכולת קריאה ברמה גבוהה.

 ִמנהל הספורט
סטודנטים יכולים להשתתף במגוון פעילויות ספורט, במסגרת 30 
הנבחרות הייצוגיות של אוניברסיטת רייכמן, המדורגות בין המוסדות 
האקדמיים המובילים בישראל בתחום הספורט. במהלך שנת 
הלימודים מתקיימים אירועי ספורט בקמפוס ומחוצה לו במסגרת 
פעילות אס"א-ישראל, והסטודנטים מייצגים את האוניברסיטה 

בפעילויות בינלאומיות.
בין ענפי הספורט ענפים קבוצתיים, כגון קט-רגל, כדורסל, כדור-יד, 
כדור-עף, כדור-רשת ולקרוס, וענפים אישיים, כגון שיט, חתירה, 
גלישת רוח, טניס, שחייה, ג'ודו, אתלטיקה וטיפוס ספורטיבי. כמו 
כן, פועלת בקמפוס להקת מחול המשתתפת בפסטיבלים, וכן 

באירועים ובכנסים בקמפוס וגם מחוצה לו.

 תרבות ואמנות בקמפוס
כמו האוניברסיטאות המובילות בעולם, גם אוניברסיטת רייכמן 

מציעה מגוון תוכניות העשרה ופעילויות תרבותיות:

להקת אוניברסיטת רייכמן
הלהקה הוקמה ביוזמתם של סטודנטים ומופיעה בהרכבים 
מוזיקליים חיים, באירועי האוניברסיטה ובאירועי אגודת הסטודנטים.

מקהלת אוניברסיטת רייכמן 
המקהלה מיועדת לכל המעוניינים, כולל סטודנטים, אנשי סגל 
אקדמי, סגל מנהלי ובוגרים. המקהלה מבצעת חומר מגוון ומופיעה 

באירועים שונים בקמפוס. 

 מועדון הדיבייט על שם קרן משפחת ברמן-ליפא
בדומה לאוניברסיטאות היוקרתיות בעולם, פועל באוניברסיטת רייכמן 
מועדון דיבייט עטור פרסים. המועדון מאפשר לסטודנטים לרכוש 
כישורי טיעון ונאום ולטפחם. המועדון זכה להישגים מרשימים, בהם 
רצף זכיות באליפות הארץ, זכייה באליפות אירופה והעפלה לשלבי 

הגמר באליפות העולם.

 מועדון השגרירים
המועדון הוקם במסגרת בית הספר הבינלאומי, בשיתוף עם ארגון 
StandWithUS ומטרתו לסייע לסטודנטים להרחיב את ידיעותיהם 
בנושאי הסברה ולרכוש כלים לייצוג ישראל בארץ ובעולם. במסגרת 
המועדון נפגשים סטודנטים ישראלים וסטודנטים מחו"ל עם מרצים 
מובילים בתחומם, לרכישת ידע וללימודים מעשיים בנושאי עמידה 
מול קהל, עבודה מול תקשורת בינלאומית ופעילות בקמפוסים בחו“ל.

 מועדון מודל האו“ם
פעילות המועדון מדמה את עבודת ועדות האו"ם. הסטודנטים 
בתוכנית לומדים על העולם הדיפלומטי ומשתתפים בתחרויות 
ארציות ובינלאומיות מול מועדונים שונים בנושאים אקטואליים 
בזירה הבינלאומית. במועדון חברים נציגים מבתי הספר ומבית 

הספר הבינלאומי, וכלל הפעילות באנגלית.

Global Village תוכנית 
תוכנית בינלאומית ייחודית למנהיגי וליזמי העתיד בעלי העסקים, 
המתקיימת במכון איאקוקה, ארה“ב. התוכנית אקדמית במהותה 
ונמשכת שישה שבועות. במהלך התוכנית נפגשים יזמים ומנהיגים 
צעירים מכל רחבי העולם, ומוצאים את הדרך להגשים את חלומותיהם 
ושאיפותיהם, תוך יצירת רשת קשרים עסקיים וחברתיים. בכל שנה 
מתקבלים לתוכנית מעל 100 משתתפים מכ-45 מדינות. כך נוצרת 
קבוצה ייחודית ובה תרבויות שונות, שפות רבות וניסיון אישי ועסקי מגוון.

 תוכניות פרקטיקום משפטי
כדי להשלים את ההכשרה האקדמית המעמיקה שרוכשים סטודנטים 
למשפטים באוניברסיטה, מציעה תוכנית הפרקטיקום הזדמנות 

לרכוש כלים ולהיחשף לפעילות המעשית כמשפטני העתיד:
פרקטיקום לסיוע שיפוטי בשיתוף הנהלת בתי המשפט . 1
פרקטיקום סדנת חופש המידע . 2
פרקטיקום פלילי וליטיגציה בשיתוף פרקליטות מחוז תל-אביב . 3
פרקטיקום עבודת הפרקליטות מיסוי וכלכלה בשיתוף פרקליטות . 4

מחוז תל-אביב
פרקטיקום פלילי בשיתוף חטיבת התביעות במשטרת ישראל. 5
פרקטיקום ליטיגציה אזרחית בשיתוף פרקליטות מחוז תל-אביב . 6
פרקטיקום הליכי חקיקה בשיתוף הכנסת. 7

 משפט הומניטרי בינלאומי
קורס המכשיר קבוצות סטודנטים לתחרות השנתית במשפט 
הומניטרי בינלאומי של ארגון הצלב האדום בישראל. בכל קבוצה 
שלושה סטודנטים. התחרות נמשכת ארבעה ימים, ובמהלכה 
המשתתפים מאותגרים בסימולציות שונות הבוחנות הן את שליטתם 
במשפט ההומניטרי הבינלאומי )“דיני המלחמה“( והן את יכולתם 

ליישם ידע זה בסיטואציות אמיתיות.
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 משפט מבוים
תוכנית משפטית ייחודית שמטרתה לאפשר לסטודנטים נבחרים 
בבית ספר הארי רדזינר למשפטים, בשנים ג’-ד’ ללימודים, להתנסות 
בעבודת עורך הדין. ההשתתפות בתוכנית היא חוויה לימודית של 
מחקר, כתיבה וליטיגציה, ששיאה במשפט פומבי, המתקיים בפני 
הרכב נכבד של שלושה שופטים, שבראשו שופט מכהן מבית 

המשפט העליון.

 כתב העת “משפט ועסקים“
סטודנטים מצטיינים למשפטים בשנים ג’-ד’ משתלבים כחברי 
מערכת בכתב העת המשפטי של אוניברסיטת רייכמן, “משפט 
ועסקים“, הפועל תחת בית ספר הארי רדזינר למשפטים. עיקר 
עבודת המערכת הוא ביקורת אקדמית, עיבוד, עריכה והכנה לפרסום 
של מאמרים המתקבלים ממיטב הכותבים בארץ בתחומי המשפט 

השונים.

 פרחי מחקר בבית ספר לאודר לממשל
התוכנית מיועדת לסטודנטים בשנים ב’ ו-ג’ וכן לסטודנטים בתוכניות 
התואר השני המעוניינים להתנסות בתהליך כתיבה ופרסום של 
מאמר אקדמי. במסגרת התוכנית יכולים סטודנטים לממשל לעבוד 
עם איש סגל מבית הספר על כתיבת מאמר אקדמי משותף בתחום 
עניין לבחירתם וכן להתנסות בתהליך פרסום המאמר. זוהי תוכנית 

של שנה, המזכה את המשתתפים בשתי נקודות זכות.

 הוועדה למיגור גזענות בחברה הישראלית 
כמה שנים לאחר שפורסם, ממשיך דו"ח פלמור, העוסק בגזענות 
הממסדית כלפי יוצאי אתיופיה, לעורר הדים. בתוכנית זו יזכו 
הסטודנטים להיכרות מעמיקה עם הסוגיה מאת עו"ד אמי פלמור, 
מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אשר עמדה בראש הוועדה. 
הסטודנטים בתוכנית יתרגלו אקטיביזם במגוון דרכים, כולל עבודה 
מול אמצעי התקשורת ושיתוף הציבור, על מנת לעורר תשומת 
לב ציבורית לגזענות ולעודד חשיבה משותפת על דרכים למיגורה. 
התוכנית מיועדת לסטודנטים מבתי הספר לממשל, משפטים 

ותקשורת.
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 פרויקט המנטורים
סטודנטים מבית ספר לאודר לממשל בעלי נתוני קבלה גבוהים 
זוכים לחניכה מבכירים במגזר הציבורי, המשמשים להם כמנטורים 
אישיים ומקצועיים. הפרויקט יוצר קשר בלתי אמצעי בין הסטודנטים 
למנטורים ופותח עבורם צוהר אל "מאחורי הקלעים" של המגזר 

הציבורי.

 פרויקט ממשלת הצללים
פרויקט ראשון מסוגו, שבמסגרתו הוקמו משרדי ממשלה מקבילים 
למשרדי ממשלת ישראל, בכל משרד צוות של סטודנטים ובוגרים 
בניהולם של עוזר הוראה, יועץ אקדמי ויועץ מקצועי )שר או חבר 
כנסת לשעבר(. משתתפי התוכנית מבצעים מעקב שוטף אחר 
פעילות הממשלה ומשרדי הממשלה השונים, וכך מתוודעים מקרוב 
לתהליכים, דילמות ומגבלות בעבודת הממשלה. הם מתנסים בעבודת 
מטה ובקבלת החלטות במסגרת המתח המובנה בין שיקולים מדיניים, 

סקטוריאליים, פוליטיים, תקציביים, חברתיים ואחרים.

 התוכנית להתמחויות בבית ספר לאודר לממשל
אפשרות להתנסות בחוויה יישומית בעבודה במגזר הציבורי ובגופים 
משיקים. במסגרת זו משתלבים הסטודנטים במגוון התמחויות בכנסת, 
במשרדי ממשלה, בגופים ציבוריים, ברשויות מקומיות ובעיריות, 
בגופים ביטחוניים ועוד. במהלך ההתמחות מקבלים הסטודנטים 

הכוונה מקצועית וליווי אישי של צוות מיומן. 
הסטודנטים נחשפים לשיטות עבודה ולתהליכי קבלת החלטות 
במגזר הציבורי והפרטי בישראל, נחשפים לתרבות ארגונית וניהולית 
במגזרים אלו וזוכים למפגש בלתי אמצעי עם דרגי הביצוע והניהול 

במגוון רחב של תחומי עשייה ציבורית. 

Media in Conflicts Seminar (MICS) 
סמינר בינלאומי העוסק בסיקור תקשורתי של קונפליקטים, בדגש 
על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. הסמינר הוא פרי יוזמתם של 
סטודנטים מבית ספר לאודר לממשל ומטרתו לקרב את מנהיגי 
התקשורת העולמית של המחר לישראל. לסמינר מגיעים כתבים, 
עורכים, שדרנים וסטודנטים לתקשורת מרחבי העולם, במטרה ללמוד 
על התמודדות התקשורת עם אתגרים בסיקור קונפליקטים. צוות 
הסמינר פועל לאורך כל השנה למציאת המשתתפים המתאימים, 
בניית התכנים, שיווק וגיוס כספים. משתתפי הסמינר יוצאים עם 
רושם שונה וחיובי יותר על ישראל, המתבטא לרוב בדרך שבה הם 
מסקרים אירועים במזרח התיכון ובזיקה שהם מפתחים לישראל.

fm 106.2 רדיו 
רדיו חינוכי המשדר 24/7 במסגרת פרויקט הרדיו החינוכי של קול 
 .www.1062fm.co.il 106.2 ובאינטרנט בכתובתfm ישראל, בתדר

הרדיו מציע לסטודנטים, לבוגרים ולחברי הסגל האקדמי להשתתף 
בשידורים בשיתוף ובהדרכת אנשי מקצוע בכירים מעולם התקשורת. 
הסטודנטים עורכים, מפיקים ומשדרים מהאולפנים המתקדמים 
בארץ, והרדיו משמש גם כמעבדה אודיו דיגיטלית וכחממה לפיתוח 
פודקאסטים. הרדיו זוכה להערכה בתעשייה ולחשיפה רבה דרך 
ערוצי הדיגיטל המצליחים שלו ולמגוון שיתופי פעולה עם גופים בארץ 
ובעולם. סטודנטים רבים צברו ניסיון בתחנה ולאחר מכן השתלבו 

בתחנות הרדיו המובילות בארץ.

 הרדיו הבינלאומי
תחנת הרדיו הסטודנטיאלית היחידה המשדרת מגוון רחב של 
תוכניות באנגלית. מטרת הרדיו הבינלאומי לגשר בין הקהילה היהודית 
בישראל לבין קהילות יהודיות ברחבי העולם. הסטודנטים מגיעים 
מ-90 מדינות ברחבי העולם ומשדרים, מפיקים ועורכים תוכניות 
איכותיות באנגלית בתחומי מוזיקה, תרבות ישראלית, אקטואליה, 

ספורט, הומור, יהדות ועוד. 

 מכון אספר לדיפלומטיה במדיה חדשים
במכון עוסקים חוקרים וסטודנטים בהעברת תכנים אינטרנטיים 
באמצעות ערוצי תקשורת חדשים, כגון רשתות חברתיות, בלוגים 
ושיווק ויראלי. אחד הפרויקטים הבולטים של המכון הוא האתר 
nocamels.com, העוסק בחדשנות ישראלית. הסטודנטים בתוכנית 
זוכים להכשרה מקצועית ופועלים במגוון תפקידים, וכך נחשפים 
למסגרת עבודה מעולם העיתונאות ורוכשים ניסיון ייחודי בתחומים אלו. 

 מכון דניאל פרל לעיתונות בינלאומית
המכון הוקם במטרה לשפר ולשמר את איכות הסיקור העיתונאי 
ולקדם דיווח חדשותי מעודכן, מאוזן ואובייקטיבי במזרח התיכון. המכון 
מקיים פאנלים והרצאות עם עיתונאים מובילים מרחבי העולם על 
מנת להעלות את המודעות, וליצור שיח בנושא האתגרים העומדים 
בפני קהילת העיתונאות הבינלאומית בימינו. במסגרת פעילותו, המכון 
מציע תוכנית התמחות בעיתונות חוקרת לסטודנטים בשנה השלישית.

(miLAB) המעבדה לחדשנות במדיה 
מעבדת מחקר יישומית העוסקת במפגש שבין אדם לטכנולוגיה.

סטודנטים לתקשורת בהתמחות האינטראקטיבית בשיתוף סטודנטים 
למדעי המחשב ולפסיכולוגיה, מצטרפים למעבדה ומפתחים חוויות 
משתמש טכנולוגיות חדשות כגון אובייקטים חכמים )IoT(, רובוטים 
חברתיים ואפליקציות. לרשות המעבדה אמצעי ייצור דיגיטליים כגון 
מדפסות תלת-ממד, חותך לייזר ואלקטרוניקה עדינה, המאפשרים 
רכישת ניסיון מעשי במימוש רעיון חדשני כחלק מההכנה להשתלבות 

בחברות סטארט-אפ או בעולם המחקרי המתקדם. 



24

 המעבדה השיווקית 
מעבדה ייחודית המאפשרת לסטודנטים מהתמחות בשיווק לצבור 

ניסיון מעשי בתחומי הפרסום, השיווק, יחסי הציבור והדיגיטל.
בשנה ג' בוחרים הסטודנטים להשתתף בפרויקט גמר אחד משלושה, 
שמהותו היא יצירת קמפיינים חוצי-פלטפורומות בכל אמצעי המדיה 
והדיגיטל. הקמפיינים נוצרים בעבור, ובשיתוף, גופים מסחריים 
ועמותות חברתיות. במהלך פרויקט הגמר הסטודנטים עובדים 
על פיתוח וגיבוש אסטרטגיות, ניסוח מסרים ומציאת פתרונות 
יצירתיים וביצוע של קמפיינים ומיזמים חדשניים עבור עמותות 
וגופים חברתיים וכלכליים. העבודה במעבדה מתבססת על שיטות 
עבודה מתקדמות, בליווי מרצים ומנטורים מהתעשייה. העבודה 
במסגרת פרויקטים אלו מסייעת בבניית תיק עבודות לסטודנטים, 

ומעניקה להם יתרון בהשתלבות בשוק התעסוקה.

 סמינרים יישומיים לפיתוח פרויקטים שיווקיים 
לחברות מובילות

הסמינרים מיועדים לסטודנטים מצטיינים בבית ספר אריסון למנהל 
עסקים, בהתמחות בשיווק עם הרחבה ביזמות. הסמינרים שיווקיים 
ויישומיים במסגרת שיתופי פעולה ייחודיים עם חברות מובילות, כגון 
“לוריאל“ ו“מרצדס“. הסטודנטים מגבשים אסטרטגיות שיווקיות 
וקריאטיביות לצד ניתוחי שוק עבור החברות. הסטודנטים מציגים 

את הפרויקטים שפיתחו בתחרויות בפני הנהלת החברה.

IGI קבוצת ההשקעות 
קבוצת ההשקעות ישראל )IGI( היא ארגון לחינוך פיננסי ובו מאות 
סטודנטים ואנשי מקצוע מעשרות מדינות, במקצועות שונים בתחומי 

הפיננסים והכלכלה.
חברי קבוצת ההשקעות מתמחים בתחומי ניהול עושר, הון פרטי, 
גידור כספים, תכנון פיננסי, ייעוץ כלכלי ובנקאות השקעות. לקבוצה 
כמה מסלולי חינוך פיננסי. לדוגמה, מסלול יסודות ניהול ההשקעות 
)IMFT( -  באנגלית ובעברית - מזמין סטודנטים עם מעט מאוד 
ניסיון בתחום ההשקעות לחקור תחומים שונים כמו כלכלה, חיסכון, 
שווקים ואסטרטגיות השקעה, ולדון בהם. מסלולים נוספים כמו 
מסלול מתקדם לניהול השקעות )IMAT( ומסלול קרן קול עמי 
)KAFT( זמינים לסטודנטים מתקדמים יותר. העברת השכלה פיננסית 
איכותית ותחזוקת רשת בוגרים תוססת מאפשרים משיכה ושימור 
של אנשי מקצוע בתחום הפיננסים בישראל, ותמיכה בסטודנטים 

במהלך הקריירה החינוכית והמקצועית שלהם.

 פרויקט סקראץ'
התמחות אינטראקטיבית המקדמת לימודי תוכנת סקראץ' בישראל 
בקרב תלמידים ומורים בבתי ספר. התוכנה פותחה ב-MIT בארה"ב 
ומאפשרת לילדים ליצור משחקים, אנימציה וסיפורים בצורה פשוטה 
וללמוד תכנות דרך בנייה של פרויקטים. אחד מיעדי ההתמחות הוא 
לעודד חשיבה טכנולוגית יצירתית, והיא מדרבנת את הסטודנטים 

המשתתפים לתרום חזרה לחברה.

 המעבדה למציאות מתקדמת
המעבדה חוקרת התמזגות אדם-מכונה תוך שימוש בטכנולוגיות 
מציאות מדומה, מציאות רבודה, למידת מכונה ונוירו-פיזיולוגיה. 
הפרויקטים במעבדה משלבים היבטים מתחומי מדעי המחשב 

וההנדסה עם מתודולוגיות ושאלות מחקר ממדעי החברה. 

 מעבדת מציאות מדומה לחקר סכסוכים
מציאות מדומה )VR( היא מדיום ייחודי המאפשר לדמות מציאות 
וליצור חוויות טרנספורמטיביות מעבר למגבלות העולם הפיזי. 
במעבדת המציאות המדומה לחקר סכסוכים )VR-CORE( חוקרים 
התנהגות אנושית ותהליכי קבלת החלטות במצבי סכסוך, ומציעים 

התערבויות חדשניות לפתרון סכסוכים.
הפרויקטים במעבדה משתמשים בטכניקות VR פורצות דרך, 
בתאוריות ובשיטות פסיכולוגיות, וכן בעקרונות עיצוב אינטראקציית 
אדם-מחשב כדי להתמודד עם מגוון רחב של סכסוכים – בין אומות 
ותרבויות, סכסוכים בין-אישיים וקונפליקטים פנימיים. המעבדה מציעה 
לסטודנטים הזדמנות להיות מעורבים בעיצוב ובמחקר של חוויות 
VR חדשות שיעזרו לחברה להבין את השורשים הפסיכולוגיים של 

קונפליקטים ולקדם שינויים אישיים וחברתיים חיוביים.

 מעבדת ההשפעה
מעבדה יישומית ופרקטית לפיתוח פרויקטים חדשניים, שמטרתם 
להשפיע באמצעות יצירת תוכן, כלים אסטרטגים, העברת מסרים 
אפקטיבית ורטוריקה. סטודנטים בשנה ג' זוכים לליווי של מנטורים 
בכירים מהתעשייה, ויכולים לבחור להתמחות באחד משלושה 

תחומים: 
ניהול קהילות ואקטיביזם: הסטודנטים בוחרים מטרה חברתית 
לקידום, ובאמצעות הכלים שצברו במהלך הלימודים מקימים 
ומנהלים קהילה וירטואלית הפועלת אקטיבית ברשתות החברתיות, 

בהתאם למטרות הפרויקט ולמושא ההשפעה.
יצירת תוכן: הפקת תוכני וידאו דוקומנטריים ומתוסרטים משלב 
הרעיון והתחקיר, דרך זיהוי קהלים ופלטפורמות, פיתוח התוכן 
והקונספט הקריאטיבי, כתיבה, הפקה, ועד הגשה מול המצלמה 

ומדידת ההשפעה על המשתמשים/צופים. 
עיתונות חוקרת: הפרויקט מעמיק את הידע בתחום העיתונות 
החוקרת, תוך שימוש בכלים חדשניים ומאפשר לסטודנטים עבודה 
משותפת עם עיתונאים מובילים, אשר ילוו אותם החל מבחירת 
הנושא, דרך שלבי התחקיר, איתור המקורות והצלבתם וראיונות 
העומק, ועד לכתיבת הנרטיב העיתונאי והפקת הכתבה עבור כלי 

תקשורת שונים. הפרויקט מתנהל באנגלית.



עם הפנים קדימה
 מכון פאפוס לחדשנות

 PII - Pafos( אוניברסיטת רייכמן השיקה את מכון פאפוס לחדשנות
Innovation Institute( בשיתוף עם עיריית פאפוס, קפריסין. בקמפוס 
חדשני שנבנה בעיר הקפריסאית מתקבצים יחד טובי המרצים 
והחוקרים בעולם בסביבת למידה ומחקר, שתהפוך את אזור הים 

התיכון לנווה מדבר של חדשנות ויצירה.
המשולש הגיאוגרפי המשתרע במזרח אגן הים התיכון, בין אתונה 
לאלכסנדריה ולירושלים, הוא ערש התרבות המערבית: מהאזור 
הזה יצאו אל רחבי העולם בשורות של חדשנות חברתית, מדעית 
ורוחנית. באתונה נולדה הדמוקרטיה, אלכסנדריה הניחה את היסודות 
לניהול הידע האנושי ומירושלים יצאה האמונה אל כל דתות העולם. 
המיזם החדש שואף להחיות את שיתוף הפעולה האינטלקטואלי 

והיזמי בין תושבי האזור.
המכון לחדשנות הוא פרי חזונו של פרופ' אוריאל רייכמן, שחבר 
לראש עיריית פאפוס, פדונאס פדונוס, במטרה להפגיש בין בוגרי 
אוניברסיטאות מכל האזור כדי לייצר מחקר, עשייה ושיתופי פעולה 
סביב אתגרים מהותיים המשפיעים על חייהם ועתידם של בני כל 
המדינות במזרח הים התיכון. אלה אתגרים מתחומי המים, החקלאות, 
הביטחון, המזון, האנרגיה והמנהיגות. המיזם השאפתני קיבל את 

ברכתם של נשיא מדינת ישראל ונשיא קפריסין.
מכון פאפוס לחדשנות מציע תוכניות למנהלים המבקשים לרכוש ידע 
עסקי ויזמי בשלל מסלולים, בהם סייבר, בינה מלאכותית, אבטחת 
מקורות מים ואנרגיה ועוד. בהמשך יוצעו במכון תוכניות לתואר שני.

 מרכז החדשנות
המהפכה המואצת המתחוללת בעולם בתחומי המדע והטכנולוגיה 
מחייבת מסגרות אקדמיות מעודכנות וחדשניות, שיכשירו את 

הסטודנטים להתמודד עם המציאות המשתנה. 
כחלק מגישת הבינתחומיות החדשה הוקם בליבת האוניברסיטה שלנו 
מרכז מחקר טכנולוגי ומדעי בינתחומי, המפגיש חוקרים ומומחים 
מתחומי ידע שונים תחת קורת גג אחת, ומשמש כר פורה ליצירתיות 
ייחודית. עבודתם המשותפת של החוקרים במרכז החדשנות, בהובלת 
פרופ' נעם למלשטריך-לטר, תענה על הצורך לעצב מחדש את 
מדעי החברה, ותעודד יזמות וחדשנות בקרב הסטודנטים למציאת 

מענה לצרכים קיימים או עתידיים בחברה ובתעשייה.
המציאות מלמדת כי התעשייה היא הראשונה לזהות אתגרים 
טכנולוגיים, והאקדמיה היא היעילה ביותר במציאת פתרונות לאתגרים 
אלה. מציאות זו מחייבת שיתוף פעולה הדוק בין התעשייה למרכז 
לחדשנות. אוניברסיטת רייכמן מרחיבה וממנפת את קשריה 
הענפים עם התעשייה ומייסדת מסגרות של חונכות והתמחות 

עבור הסטודנטים. 
במסגרת מרכז החדשנות יעבדו הסטודנטים על פרויקטים יישומיים 
עם סטודנטים המתמחים בתחומים אחרים ועם שותפים מהתעשייה.
אחד המרכיבים החשובים במרכז החדשנות יהיה אינקובטור 
לסטארט-אפים ולגופים של  אוניברסיטת רייכמן. האינקובטור יטפח 
 ,)HCI( סטארט-אפים המתמחים באינטראקציית אדם-מחשב
אינטליגנציה מלאכותית וחידושים מבוססי Big Data, ואפליקציות 
בתחומים שונים, לרבות טכנולוגיה פיננסית )Fintech(, ניהול אסונות, 

.Machine Learning-לוחמה בטרור, רכבים אוטונומיים ו
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 כולנא
התוכנית נוסדה באוניברסיטת רייכמן במטרה להקל על סטודנטים 
מהמגזר הערבי בתהליך ההשתלבות באקדמיה, וליצור חוויית לימודים 
חיובית עבור כל סטודנט, על אף הפער הראשוני. סטודנטים שיתנדבו 
בתוכנית ישמשו בשנה א' כחונכים, ויסייעו לסטודנטים מהמגזר 
הערבי לרכוש מיומנויות, אסטרטגיות למידה וכלים להתמודדות 
במישור החברתי. בשנים מתקדמות יפעלו הסטודנטים יחד לשילוב 
חברתי וליצירת מקום החותר למצוינות לימודית ולעשייה חברתית.

 תוכנית שוב"ל - שווה בלימודים
מטרת התוכנית לאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית ללמוד במסגרת 
אקדמית, להקנות להם תחושת מסוגלות ולקדם שוויון הזדמנויות. 
התוכנית מנוהלת ומופעלת בהתנדבות על ידי סטודנטים מכלל בתי 

הספר באוניברסיטה ובשיתוף עמותת אלווין. 
הסטודנטים מתנדבים בפרויקט בשני מסלולים עיקריים: מסלול 
הדרכה והעברת תכנים אקדמיים ומעשיים במהלך המפגשים, 
ומסלול מנטורינג הכולל ליווי אישי של המשתתפים וסיוע בתהליך 

הלמידה וההסתגלות לקמפוס.

 פרויקט “דרך האתגר” ופרויקט “דרך הגלים”
התנדבות במרכזי חינוך וספורט אתגרי לפיתוח מסוגלות עצמית 
אצל נערים ונערות עם קושי לימודי או חברתי. המרכזים פועלים 
לצמצום פערים לימודיים ולחיזוק תחושת מסוגלות וערך עצמי, להביא 
למימוש יכולות ולשיפור הישגים בתוך מערכת החינוך, למנוע נשירה 
ממסגרות פורמליות ולחזק את הזיקה למדינה ולשירות משמעותי. 
במסגרת הפרויקט הסטודנטים מתנדבים במרכזים ונותנים מענה 

לצורכי הנערים והנערות. 

 דור שלישי לגיל השלישי
פרויקט ייחודי שמטרתו הנגשת טכנולוגיה לאוכלוסיית הגיל השלישי. 
הסטודנטים המשתתפים בפרויקט מלווים קשיש לאורך שנה שלמה, 
ובמהלכה הם חונכים אותו ומלמדים אותו על תוכנות מחשב ואתרים 
שימושיים, כגון סקייפ, פייסבוק ומערכות זימון תורים. נוסף להתנדבות 
השבועית, הסטודנטים עורכים שני ימי התנדבות בבתי אבות. בשנים 
האחרונות ערכו הסטודנטים ליל סדר ל-110 ניצולי שואה עריריים 

ויום תרומה למען הקהילה לקראת פסח. 

כמוסד חינוכי המחויב לערכים של חירות 
לפעולה ואחריות לקהילה, יזמות ומצוינות, 

מעודדת אוניברסיטת רייכמן את הסטודנטים 
לפעילות התנדבותית לצד הלימודים 

האקדמיים. 

פרויקטים
למען הקהילה

רשימה חלקית
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 שאג"י (שבט אחים גם יחד)
מיזם חברתי ייחודי העוסק באיחוי השסעים בחברה הישראלית. 
המיזם מקדם שיח פתוח וסובלני על ידי לימוד הדדי, הפרכת סטיגמות 

ודעות קדומות וחשיפה לאוכלוסיות שונות בחברה.
פרויקט שאג“י ערבים-יהודים: מפגשים שבהם הסטודנטים מסייעים 
לתלמידי תיכון ערבים-ישראלים בכיתות י’-י“ב במתמטיקה, באנגלית, 
בהבעה, בעברית ועוד, ותלמידי התיכון מלמדים את הסטודנטים 

ערבית מדוברת בליווי מורים לערבית.
פרויקט שאג“י חרדים-חילונים: מפגשים שבהם מתקיים שיח פתוח 
עם צעירים וצעירות מהמגזר החרדי על הנקודות הרגישות והבוערות 
ביותר של החברה הישראלית בנושאי דת-מדינה ויהדות-דמוקרטיה. 
בתום המפגשים מנוסח במשותף מסמך הבנות בנושאים שנידונו, 
ומוגש לבית הנשיא. המפגשים כוללים הרצאות חוץ, סיורים ואירועי שיא. 

 קליניקות משפטיות
הקליניקות מעניקות סיוע משפטי חינם לאוכלוסיות שונות ומגוונות, 
בהן נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות ועוד. הקליניקות מציעות 
עיסוק במגוון רחב של תחומים, כמו סיוע משפטי )לרבות ייצוג(, 
סדנאות מידע והעצמה לאוכלוסיות מוחלשות, מאבקים ציבוריים 
לשינוי מדיניות בתחומי הנגישות למשפט וההגנה על זכויות האדם, 
חקיקה חברתית ועוד. החינוך הקליני-משפטי חושף את הסטודנטים 
להשקפת עולם שלפיה המשפט אינו רק כלי ליישוב סכסוכים, כי 
אם גם כלי לשינוי חברתי. תוכנית הלימודים בקליניקות כוללת קורס 
אקדמי ועבודה מעשית במוקדי שטח ובטיפול בפניות ובתיקים. 
הקליניקות פועלות בשיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים, משרדי 
ממשלה ומשרדים פרטיים בהנחיית צוות עורכי דין מקצועי ומיומן.

הקליניקות המשפטיות הפועלות בבית ספר הארי רדזינר למשפטים: 
הקליניקה לזכויות דיור ופיתוח עירוני בשיתוף מכון גזית-גלוב . 1

לחקר הנדל“ן
הקליניקה למאבק בשנאה על שם שירה בנקי. 2
הקליניקה למשפט בינלאומי פלילי ומשפט בינלאומי הומניטרי. 3
הקליניקה לקידום הזכות לבריאות. 4
5 .The Street Law Program - תוכנית משפט רחוב
הקליניקה לייצוג בני נוער וצעירים. 6
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות שכלית בשיתוף עמותת . 7

אקי“ם
הקליניקה הפלילית לייצוג נאשמים בשיתוף הסנגוריה הציבורית . 8
הקליניקה להנגשת המשפט לסטארט-אפים ע"ש גלדסטון-ניר . 9

הקליניקה הקהילתית לסיוע משפטי פרטני וקהילתי. 10
הקליניקה לזכויות בעבודה בשיתוף משרד עו"ד אשר חלד ושות'. 11
הקליניקה לשלטון מקומי ומיסוי מוניציפלי בשיתוף משרד . 12

עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 סטודנטים למשפטים בשירות הקהילה
התוכנית מיועדת לסטודנטים למשפטים בלבד ופועלת בשיתוף 
הנהלת בתי המשפט ורשות האכיפה והגבייה. במסגרת הפעילות 
הסטודנטים מאיישים עמדות שירות בבתי המשפט, שם הם מסייעים 
לפונים לא מיוצגים שאין להם כלים להתמודד עם מערכת המשפט. 
התוכנית כוללת הכשרה ייעודית בדין האזרחי, בדיני משפחה ובהוצאה 
לפועל. הסיוע כולל מילוי טפסים, ניסוח והגשת בקשות, מתן מידע 
והסברים על ההליך המשפטי, הגשת בקשה לפטור מאגרה, הכנה 

לחקירת יכולת, בקשות לצווי הגנה ועוד. 

פרויקטים ארציים

 בחזרה לחברה
אסירים משוחררים הם קבוצה רגישה אשר זקוקה לסיוע על מנת 

להצליח להשתקם ולהשתלב בחזרה בחברה. 
הסטודנטים בפרויקט מסייעים לאסירים משוחררים להשתלב 
במקומות עבודה, עובדים מול החברות המובילות במשק הישראלי, 
מלווים אסירים בתהליך השחרור המורכב, וכך מקדמים רציונל 

חברתי שמטרתו הפחתת הפשיעה החוזרת.

 עמותת פו“ש - פועלים לשוויון
העמותה מגייסת מתנדבים המעבירים שיעורים פרטיים במגוון 
מקצועות לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית. ההתנדבות 
מתבצעת בבתי הספר היסודיים, בחטיבות ביניים או בבתי ספר 

תיכוניים, בסיוע צוות בית הספר. 

 “פעמונים - סטודנטים”
במסגרת ארגון פעמונים, מלווים הסטודנטים משפחות המצויות בחוסר 
איזון כלכלי ובחובות, מקנים להן כלים להתנהלות כלכלית נכונה 
ועוזרים להן לצאת לדרך חדשה. הסטודנטים עוברים הכשרה מקיפה 
ולרשותם עומדים ראש הצוות ומומחים מקצועיים מתחומים שונים.
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זכיתי ללמוד באחת האוניברסיטאות 
המובילות בעולם, לבחור קורסים 

מהמגוון העצום שיש לה להציע, להכיר 
אנשים מתרבויות שונות וחברים לכל 

החיים. התאהבתי בסינגפור מהרגע 
הראשון. המדינה כל כך קטנה ועדיין 

יש לה הרבה מה להציע: אוכל מדהים, 
חופים, מקומות בילוי וכל מקום יפה 

ושונה מהקודם.”

רות קוגן, 
השתתפה בחילופי סטודנטים באוניברסיטת

Nanyang Technological University שבסינגפור

כיתות הלימוד המעורבות עם 
סטודנטים מכל העולם יצרו מפגש 

עוצמתי במיוחד שבו ניהלנו דיון 
פוליטי-חברתי מעשיר, שקט ומלמד 
לגבי הסכסוך במזרח התיכון. שמחנו 

לייצג את המדינה בדרך של דוגמה 
אישית כלפי חברינו החדשים לספסל 

הלימודים. חוויית חילופי הסטודנטים 
תיחקק בליבנו לעד.”

זוהר דביר ונמרוד לאופר,
השתתפו בתוכנית לחילופי סטודנטים באוניברסיטת

Tilburg שבהולנד

תוכניות
לחילופי סטודנטים
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מדינה מוסד אקדמי

WU Vienna אוסטריהאוניברסיטת

Montevideo אורוגוואי אוניברסיטת

Bocconi איטליה אוניברסיטת

LUISS Guido Carli איטליהאוניברסיטת

Leeds אנגליהאוניברסיטת

Birmingham אנגליהאוניברסיטת

USFQ אקוודוראוניברסיטת

Washington St. Louis ארה“באוניברסיטת

,Wharton School
University of Pennsylvaniaארה“ב

George Washington ארה“באוניברסיטת

Southern California ארה“באוניברסיטת

New York Pace ארה“באוניברסיטת

Stony Brook ארה“באוניברסיטת

Emory ארה“באוניברסיטת

UC Berkeley ארה“באוניברסיטת

ICHEC בלגיהאוניברסיטת

FGV ברזילבית הספר למשפטים באוניברסיטת

ברזילאוניברסיטת PUC בריו דה ז’נרו

גרמניהאוניברסיטת HWR ברלין

TU Darmstadt גרמניהאוניברסיטת

גרמניהאוניברסיטת LMU מינכן

מדינה מוסד אקדמי

Mannheim גרמניהאוניברסיטת

Stuttgart Media גרמניהאוניברסיטת

NALSAR India הודואוניברסיטת

 Tilburg הולנדאוניברסיטת

Utrecht הולנדאוניברסיטת

Corvinus הונגריהאוניברסיטת

FPT וייטנאםאוניברסיטת

 Tecnologico De Monterrey מקסיקואוניברסיטת

Tsinghua סיןאוניברסיטת

Shanghai Jiao Tong סיןאוניברסיטת

Renmin סיןאוניברסיטת

SMU סינגפור אוניברסיטת

- NUS אוניברסיטת
National University of Singapore סינגפור

Pompeu Fabra ספרדאוניברסיטת

Comillas Pontifical ספרדאוניברסיטת

IE Madrid ספרדאוניברסיטת

NOVA פורטוגלאוניברסיטת

Charles צ’כיהאוניברסיטת

Masaryk צ’כיהאוניברסיטת

צ’כיההאוניברסיטה האנגלו-אמריקאית

Sciences Po Paris צרפתאוניברסיטת

 Essec צרפתאוניברסיטת

Dauphine צרפתאוניברסיטת

ESSCA צרפתאוניברסיטת

Ottawa קנדהאוניברסיטת

St. Petersburg רוסיהאוניברסיטת

לפרטים נוספים וליצירת קשר:
www.idc.ac.il/student-exchange

אוניברסיטת רייכמן מקיימת למעלה מ-120 
שיתופי פעולה אסטרטגיים ותוכניות 

לחילופי סטודנטים עם מוסדות לימודים 
מהמובילים בעולם. 

שיתופי פעולה אלו הם מדד למצוינות 
האקדמית ולמעמדה הבינלאומי של 

אוניברסיטת רייכמן.
אופיין המיוחד מעצים את הסטודנטים 

באמצעות ידע והתנסות מעשית.

בין המוסדות:
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אודליה טפרה

סטודנטית למדעי המחשב 
במהלך לימודיה השתתפה 

בתוכנית SheCodes שפועלת 
לקידום נשים בתחומי 

טכנולוגיה. בנוסף, התמחתה 
בקרן הון-סיכון במסגרת 
תוכנית Co-Op, ושימשה 

כחונכת מטעם בית הספר 
בשבוע היכרות.

נדב צור

סטודנט למנהל עסקים 
בהתמחות בחשבונאות 

ובתוכנית המצטיינים של 
מנהל עסקים

לקח חלק במועדון שוק ההון, 
התנדב באגודה כרכז אקדמי, 

הפיק וניהל את כנס פינטק 
.The Futre of Finance

נציג מסלול זו השנה השלישית 
וחונך בשבוע ההיכרות של 

סטודנטים בשנה א'.

“מיומה הראשון פועלת אוניברסיטת רייכמן להכשרת מנהיגות העתיד. 
כחלק מתפיסה זו אנו רואים בסטודנטים שותפים הנמצאים במרכז העשייה 

האקדמית ואנו מחויבים בראש ובראשונה לעתידם המקצועי.”
פרופ’ אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד ויו”ר הדירקטוריון, אוניברסיטת רייכמן

הסטודנטים 
שלנו

ניצן מזור 

סטודנטית לתקשורת
לוקחת חלק ביצירת פרויקט 
במעבדה לחדשנות במדיה 

)miLAB(. מכהנת כראש מועדון 
המכירות ומתנדבת באגודת 

הסטודנטים. במהלך לימודיה 
השתתפה בתוכנית ההתמחות 

 ,Co-Op בסטארט-אפים
 .Private Equity בחברת

עדן יובל

סטודנטית לתואר דו-חוגי 
בקיימות וממשל

השתתפה בתוכנית לחילופי 
סטודנטים באוסטריה ובמועדון 

ה-TechTalk, לקחה חלק 
בהפקת אירועי "יום כדור 

הארץ" ושימשה כראש מדור 
קיימות באגודת הסטודנטים, 
במסגרת זו ארגנה פעילויות 

כמו ניקוי חופים, הרצאות 
וכנסים.

עומר איזנקוט 

סטודנט לתואר כפול 
במשפטים ופסיכולוגיה

סטודנט בתוכנית בדיפלומטיה 
ציבורית. במהלך לימודיו שימש 

כחונך בשבוע היכרות והשתתף 
במועדון הייעוץ, במועדון הנדל"ן, 
במועדון היזמות וחדר המסחר, 

בקליניקה לייצוג נאשמים 
בסנגוריה הציבורית ובתוכנית 

למיגור גזענות.

שי נועמה 

סטודנט לכלכלה ומנהל עסקים
במסגרת לימודיו התמחה 

 ,BDO-במחלקה הכלכלית ב
מהפירמות המובילות 

בארץ לייעוץ כלכלי. במהלך 
ההתמחות נחשף לפרויקטים 

רבים, כולם עם הגופים הגדולים 
במשק - עסק באיסוף מידע, 

עריכת מודלים כלכליים וגיבוש 
המלצות עסקיות ללקוחות. 

טל סימן טוב

סטודנטית לממשל
סטודנטית בתוכנית המצטיינים 
לאסטרטגיה וקבלת החלטות. 

במהלך לימודיה השתתפה 
 StandWithUs בתוכנית

Fellowship למנהיגות 
ודיפלומטיה ציבורית, התנדבה 
בפרויקט שאג"י המקדם שיח 

פתוח עם האוכלוסייה החרדית, 
השתתפה במשלחת מטעם 

אגודת הסטודנטים לפולין, 
וריכזה את תוכנית ההסברה של 

המלגה הבין-דורית.

קאי גולן השילוני

סטודנט לתואר דו-חוגי
ביזמות ומדעי המחשב

סטודנט בתוכנית המצטיינים 
במדעי המחשב. שימש כמנחה 
סדנאות עבור סטודנטים בשנה 

א' וחנך סטודנטים ללא ניסיון 
בתכנות בתוכנית "תרנגולים 

ואפרוחים". בנוסף, התנדב 
במיזם "Dor2Door" לחלוקת 

סלי מזון ותרופות לקשישים.
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עופר בן-נון

בוגר תואר ראשון במדעי 
המחשב

ותוכנית ZELL ליזמות

מייסד Argus שנמכרה 
לקונטיננטל הגרמנית

ב-450 מליון דולר

אמונה לוינשטיין שינברג

בוגרת תואר ראשון בממשל 

מנכ"לית משותפת של ספרינג 
ואלי, מבית מקאן תל-אביב

לירון סילוק

בוגרת תואר ראשון
דו-חוגי בקיימות וממשל

מנהלת פרויקטים,
אפריקה ישראל

בוגרי אוניברסיטת רייכמן מחזיקים כיום במשרות 
הבכירות ביותר במשק והצלחתם פותחת דלת 

לבוגרים נוספים בהווה ובעתיד.

והרשימה עוד ארוכה...

הבוגרים שלנו

אורן שגיא

בוגר תואר ראשון 
במשפטים ומנהל 

עסקים

מנכ"ל סיסקו ישראל

ספיר יקר

בוגרת תואר ראשון בכלכלה

 Revenue Operations
Manager, Yotpo

עדי אלטשולר

בוגרת תואר ראשון 
בפסיכולוגיה

מייסדת תנועת הנוער 
"כנפים של קרמבו", 
מיזם "זיכרון בסלון" 

ומנכ"לית עמותת 
"אינקלו" - בתי הספר 

המכילים

יובל חיימוביץ

בוגר תואר ראשון 
בתקשורת

 Head of Product
Guardio בחברת

אור עופר

בוגר תואר ראשון
במנהל עסקים 

SimilarWeb מייסד ומנכ"ל
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יוניקורנים
)חברות ששוויין 
מוערך בלמעלה 
ממיליארד דולר(

כמוסד אקדמי פורץ דרך, אוניברסיטת רייכמן היא בית 
ליזמי העתיד ומקנה להם את הכלים והידע לחשיבה אחרת 

ולמימוש רעיונותיהם ושאיפותיהם.

רשימה חלקית

מסחר
אלקטרוני

מיזמים חברתיים ועסקיים
שהקימו הבוגרים שלנו

תוכנות
ואפליקציות
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שיווק
ופרסום

תיירות

חינוך
וחברה

דרך
הגלים

טכנולוגיה

פיננסים
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תוכנית בינתחומית המכשירה את בוגריה להתמודדות עם   
האתגרים והדרישות של המאה ה-21, עם טכנולוגיות המידע 

החדישות ועם השווקים הגלובלים.

התנסות במתן סיוע משפטי ליחידים ולקבוצות אוכלוסייה   
מוחלשות במסגרת מגוון רחב של קליניקות משפטיות.

סגל מרצים וחוקרים בעלי שם בינלאומי וניסיון בהוראה ובמחקר   
באוניברסיטאות המובילות בעולם.

שיתופי פעולה אקדמיים וחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות   
מובילות בעולם, בהן:  אוניברסיטת Tsinghua )סין(, אוניברסיטת 
City University )הונג קונג(, אוניברסיטת Ottawa )קנדה(, 
אוניברסיטת וושינגטון )ארה”ב(, אוניברסיטת SMU )סינגפור( 

ואוניברסיטת טילבורג )הולנד(.

לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים: השתלבות בכתב העת   
“משפט ועסקים“, השתתפות בתוכנית ”משפט מבוים”, נסיעת 

לימודים לאוניברסיטת Heinrich-Heine )גרמניה( ועוד.

תוכנית המצטיינים ע"ש ללה טוסק-רדזינר: התוכנית כוללת   
קורסים יעודיים של מרצים אורחים ממוסדות מובילים בעולם, 
פעילות העשרה ותוכנית מנטורים מעשית. ההשתתפות בתוכנית 

מבוססת על נתוני קבלה וראיון אישי.

בבית הספר נלמדות תוכניות חדשניות לתואר שני ולתואר   
שלישי במשפטים.

כל הסטודנטים למשפטים לומדים תואר נוסף ויקבלו מעבר 
לכישורים משפטיים גבוהים גם יכולות בינתחומיות. הסטודנטים 
בבית הספר נהנים משלל פעילויות העשרה, לצד פעילות 

אקדמית ענפה.

בית ספר הארי רדזינר למשפטים מזמין אתכם 
להצטרף לשיח מרתק על עולם המשפט בו 

חוברות יחד שאלות על תאוריה, מדיניות ומעשה. תוכניות 
הלימודים נועדו לאפשר פיתוח ויישום מירבי של יכולות 

חשיבה בקרב תלמידנו ועידודם להישגים משמעותיים. 

במסגרת הפתיחות האקדמית בעידן הגלובלי, מלמדים 
בבית הספר מרצים אורחים ממיטב האוניברסיטאות 
בעולם. בוגרי בית הספר התמנו לשופטים, לשותפים 

במשרדי עורכי דין ומכהנים במגוון תפקידי מפתח במגזר 
הציבורי והפרטי.”

פרופ’ אמנון להבי, דיקן בית ספר הארי רדזינר למשפטים

בית ספר הארי רדזינר
למשפטים
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 תואר כפול במשפטים ומנהל עסקים
התוכנית מעניקה זכאות לשני תארים:

.LL.B במשפטים ו-.B.A במנהל עסקים בארבע שנים
סטודנטים בתוכנית זו יבחרו באחת מההתמחויות המוצעות להם במנהל 
עסקים. התוכנית מכשירה את בוגריה להתמודדות עם הסביבה המשתנה 
בקצב מואץ, עם טכנולוגיות המידע החדישות ועם השווקים הגלובליים.

התמחויות משנה:
מימון | שיווק | נדל"ן | משפט מסחרי בינלאומי

 תואר כפול במשפטים וממשל
התוכנית מעניקה זכאות לשני תארים:

.LL.B במשפטים ו-.B.A בממשל בארבע שנים
תוכנית ייחודית המאפשרת לסטודנטים להכיר את מערכות הממשל 
הישראליות; ללמוד את הסוגיות המרכזיות המעצבות את סדר 
היום הבינלאומי; להבין את הזירה הדיפלומטית ולרכוש כלי ניתוח 
והערכה מדיניים, מנהליים ופוליטיים. סטודנטים בתוכנית זו יבחרו 
באחת מחטיבות הלימוד של בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה 

ואסטרטגיה:
מדיניות ופוליטיקה | ביטחון ולוחמה בטרור | משפט וביטחון |
דיפלומטיה ולימודים גלובליים | מזרח תיכון בן זמננו | תוכנית 

בדיפלומטיה ציבורית

 תואר כפול במשפטים ופסיכולוגיה
התוכנית מעניקה זכאות לשני תארים:

.LL.B במשפטים ו-.B.A בפסיכולוגיה בארבע שנים
סטודנטים בתוכנית זו יקבלו הכשרה מעמיקה בשני התחומים וילמדו 
קורסים ייחודים, כגון: מאפייני אישיות של עבריינות, דיני שיקום, תוכניות 

פרקטיקום וסמינרים ייעודיים המשלבים תאוריה והתנסות מעשית.

 התוכנית המיוחדת לבעלי תארים קודמים 
בציונים גבוהים

תואר .LL.B במשפטים בלבד, לבעלי תואר אקדמי קודם בציונים 
גבוהים והישגים משמעותיים וייחודיים בעולם המעשי.

 תואר ראשון .LL.B במשפטים במסלול ישיר 
לתואר שני MBA במנהל עסקים*

תוכנית פורצת דרך לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים ללימודי משפטים 
 )MBA( עם המשך ישיר ללימודי תואר שני במנהל עסקים )LL.B.(

בכארבע שנים.  
במהלך לימודי המשפטים, הסטודנטים ילמדו את הקורסים 
הנדרשים אשר יכשירו אותם להמשך לימודי ה-MBA )דרישות 
הקדם(. תוכנית הלימודים במשפטים כוללת התמחות במשפט 
מסחרי, אשר במסגרתה ילמדו הסטודנטים קורסים יעודיים, כגון: 
סוגיות מתקדמות בדיני חברות, עסקאות מימון בינלאומיות ועוד. 
התואר השני במנהל עסקים יילמד בשפה האנגלית במשך 5 מיני 

סמסטרים ויתמקד ביזמות ובניהול חברות צומחות.

 תואר ראשון .LL.B במשפטים במסלול ישיר 
לתואר שני .M.A בממשל*

תוכנית ייחודית לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים, ללימודי משפטים 
).LL.B( עם המשך ישיר ללימודי תואר שני בממשל ).M.A( בכארבע 

שנים.
במהלך לימודי המשפטים, הסטודנטים ילמדו את הקורסים הנדרשים 
אשר יכשירו אותם להמשך לימודי התואר השני בממשל. תוכנית 
הלימודים במשפטים כוללת התמחות במשפט ציבורי וזכויות אדם 
אשר במסגרתה הסטודנטים ילמדו קורסים יעודיים, כגון: סוגיות 
במשפט הציבורי, עבירות שחיתות שלטוניות, אג'נדות חוקתיות ועוד. 
בנוסף, הסטודנטים ייהנו מתוכנית המנטורים של בית ספר לאודר 
לממשל בה יזכו לחניכה אישית ממיטב המרצים במגוון תחומים, 
לרבות עיצוב מדיניות, אסטרטגיה, דיפלומטיה, פוליטיקה, מדיניות 
ציבורית, ביטחון ולוחמה בטרור. ניתן ללמוד באחת מהתמחויות 
התואר השני בממשל: ביטחון ולוחמה בטרור, דיפלומטיה ויישוב 

סכסוכים או במדיניות ציבורית ושיווק פוליטי.

 תואר ראשון .LL.B במשפטים במסלול ישיר 
לתואר שני .M.A במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות 

עסקית*
תוכנית ייחודית לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים, ללימודי משפטים 
).LL.B( עם המשך ישיר לתואר שני ).M.A( בדגש על רגולציה של 

טכנולוגיות וחדשנות עסקית בכארבע שנים. 
תוכנית הלימודים במשפטים כוללת התמחות במשפט מסחרי, 
אשר במסגרתה ילמדו הסטודנטים קורסים ייעודיים, כגון: קניין רוחני, 
הגבלים עסקיים, הסדרה טכנולוגית ומשפטית בזירת הסייבר, יזמות 
עסקית ורגולציה של טכנולוגיות מתקדמות. התואר השני יתמקד 
בממשקים שבין משפט, טכנולוגיה וחדשנות עסקית, ישלב הוראה 
בעברית ובאנגלית ויאפשר לסטודנטים חשיפה והתמודדות עם 
סביבת האתגרים שמביאה ההתפתחות המשפטית והטכנולוגית.

הלימודים בתוכנית .LL.B במסלול ישיר לתואר שני מעניקים אפשרות אקדמית   *
יוצאת דופן לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים וכישורים הולמים. היה וסטודנט 
הלומד בתוכנית זו יבחר לוותר על מסלול הלימודים, בכל שלב שהוא ומכל 
 LL.B.( סיבה שהיא, הוא יעבור באופן אוטומטי למסלול התואר הראשון הכפול

ו-.B.A( ויידרש לבצע כל התאמת לימודים נדרשת הנובעת מכך.

 הקליניקות המשפטיות
בבית הספר פועלות 12 קליניקות משפטיות, במסגרתן מעניקים 
הסטודנטים סיוע חינם לאוכלוסיות מוחלשות. חשיבותן לא רק בהתנסות 
הפרקטית, אלא בעיקר בהכשרת משפטנים הקשובים לצרכי החברה 

)פרטים נוספים בעמ’ 27(.

תוכנית המצטיינים
ע"ש ללה טוסק-רדזינר

תוכנית ראשונה מסוגה בישראל המציעה לסטודנטים מצטיינים 
מסלול לימודים בקבוצות קטנות המשלב בין תאוריה לפרקטיקה. 
התוכנית מעניקה ליווי של סגל אקדמי לצד ליווי של נציגים בכירים 
מהפרקטיקה, פיתוח אופק תעסוקתי וכן מגוון פעילויות העשרה. 
התוכנית פתוחה לסטודנטים בעלי נתונים גבוהים מכל מסלולי 

הלימוד בבית ספר הארי רדזינר למשפטים. 



36

פרופ’ אמנון להבי
J.S.D, אוניברסיטת ייל

לבית הספר סגל מרצים וחוקרים בעלי שם בינלאומי וניסיון 
בהוראה ובמחקר באוניברסיטאות המובילות בעולם.

סגל בית הספר עומד בקדמת המחקר המשפטי והבינתחומי.

פרופ’ עלי בוקשפן
S.J.D, אוניברסיטת הרווארד

פרופ’ אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון )בדימוס(

.LL.D, האוניברסיטה העברית בירושלים
חתן פרס ישראל לחקר המשפט

פרופ’ גיא זיידמן
S.J.D, אוניברסיטת נורת’ווסטרן

ראש תוכנית התואר השני

ד”ר רפעאת עזאם
.LL.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

פרופ’ רונן קריטנשטיין
.LL.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

פרופ’ רבקה ווייל
J.S.D, אוניברסיטת ייל

פרופ’ אסף יעקב
.Ph.D, אוניברסיטת שיקגו

פרופ’ עמיר ליכט
S.J.D, אוניברסיטת הרווארד

דיקן בית הספר לשעבר
ראש תוכנית התואר השלישי

.P.hD במשפטים

ד”ר מורן אופיר
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

ד”ר איילת הופמן-ליבזון
)NYU( אוניברסיטת ניו יורק ,Ph.D.

ד”ר אביב גאון
.Ph.D, אוניברסיטת יורק

מנהל בית הספר

ד”ר הלל סומר
J.S.D, אוניברסיטת ייל

פרופ’ ישי בר
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים
דיקן בית הספר לשעבר

פרופ’ דב גרינבאום
.J.D, אוניברסיטת קליפורניה 

ברקלי
.Ph.D, אוניברסיטת ייל

פרופ’ ליאור ברשק
.D.phil, אוניברסיטת אוקספורד

פרופ’ ליאור זמר
.Ph.D, אוניברסיטת יורק

דיקן בית הספר
ראש תוכנית התואר השני

במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית

פרופ’ רות זפרן
.LL.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים
סגנית דיקן בית הספר

ד”ר רונית לוין-שנור
.LL.D, האוניברסיטה 

העברית בירושלים

ד”ר יובל פרוקצ’יה
S.J.D, אוניברסיטת הרווארד

סגל אקדמי
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ד”ר ענת רוזנברג
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר גליה שניבוים
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ יניב רוזנאי
 Ph.D., London School of

Economics

פרופ’ יורם שחר (אמריטוס)
.D.phil, אוניברסיטת אוקספורד

דיקן בית הספר לשעבר

פרופ’ אמנון רובינשטיין
Ph.D., London School of Economics

דיקן בית הספר לשעבר
חתן פרס ישראל לחקר המשפט

פרופ’ אוריאל רייכמן
J.S.D, אוניברסיטת שיקגו

הנשיא המייסד ויו"ר 
הדירקטוריון, 

אוניברסיטת רייכמן

ד”ר אדם שנער
S.J.D, אוניברסיטת הרווארד

ד”ר רועי שפירא
S.J.D, אוניברסיטת הרווארד

פרופ’ שרון רבין-מרגליות
)NYU( אוניברסיטת ניו יורק ,J.S.D

דיקן בית הספר לשעבר

ד”ר מאור אבן-חן 
עו”ד רחלי אדרי 
ד”ר יצחק אהרן 
מר גיא אליאס 

עו”ד אמנון אפשטיין 
ד”ר אורית אפשטיין דייגי 
ד”ר יעל ארידור בר-אילן 

עו"ד עדן ביזמן
עו"ד רונן בנדק

ד”ר אורי בן אוליאל 
ד”ר גיא בן דוד

עו"ד רון בן מנחם 
ד"ר תמר ברנבלום 

עו”ד תמר ברק   
עו”ד יעל גבירצמן ויאס   

ד"ר מתן גוטמן
ד”ר חנן גולדשמידט   

עו"ד אפרת גלר
עו"ד אליעזר גרינבאום

עו"ד יערה וינקלר-שליט  
עו”ד רחל זכאי   

ד”ר לירן חיים 
עו"ד שירן חסון
עו"ד בן חקלאי

ד”ר אפרת טולקובסקי   
השופט )בדימוס( שלי טימן  

עו”ד דליה טל
ד"ר קים טריגר-בר עם 

עו”ד אילן יונש 
פרופ' שלומית ינסקי-רביד 

עו”ד מארק כהן
עו"ד עינת כץ 

עו"ד משה לדור 
עו”ד זיו לידרור   

פרופ' נלי מונין 
עו”ד שרונה מזרחי   
פרופ’ מרדכי מירוני
עו”ד יוסי מנדלסון   
ד"ר דוד מקלברג 

ד”ר נטע נדיב   
ד”ר שירלי נוה   
עו”ד שושי נרי   

פרופ' רובי סיבל
עו”ד מיכל עורקבי דנץ  

עו"ד דנה פאר 
עו”ד אורן פונו   

ד”ר אסף פורת 
עו"ד דניאל פסי 

עו”ד שרון ציונוב   
ד"ר אביגדור קלגסבלד 

עו”ד אסא קלינג

סגל הוראה נוסף )לפי סדר א’-ב’(

ד"ר דלית קן-דרור 
השופטת )בדימוס( עדנה קפלן הגלר

עו”ד גלית רוזובסקי
ד"ר אהרן רוזנברג  

פרופ' יעד רותם 
פרופ' אליעזר ריבלין 

מר פליקס שופמן  
עו”ד דן שינמן    

עו"ד תמר שריאל
עו"ד אמיר שרף
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 תוכנית הלימודים
כדרכן של מהפכות, מהפכת המידע יצרה וממשיכה לייצר הזדמנויות 
עסקיות גדולות, ובמקביל מחייבת היערכות לאתגרים בסביבה 

העסקית והחברתית המתחדשת. 
תוכנית הלימודים הייחודית בבית הספר למנהל עסקים נותנת מענה 
לאתגרי הניהול של ימינו. התוכנית מכשירה את הסטודנטים במגוון 
תחומים, כגון: שיווק, מימון, חדשנות דיגיטלית, התנהגות ארגונית ועוד. 
תוכנית הלימודים כוללת קורסי ליבה ביניהם סטטיסטיקה, כלכלה 
ומתמטיקה לצד קורסים חדשניים הנלמדים בהתמחויות השונות. 

משך הלימודים - לתואר הראשון במנהל עסקים ולתארים הדו-חוגיים: 
שלוש שנים )6 סמסטרים(. לתארים הכפולים: 4 שנים )8 סמסטרים(.

גישה בינתחומית ללימודי מנהל עסקים, הכוללת כלים מתחומי   
הכלכלה, הניהול, המשפט וטכנולוגיות המידע ומקנה לבוגריה 

יתרון בשוק העבודה.

תוכנית Honors לסטודנטים מצטיינים הכוללת מגוון קורסים   
ייחודיים וליווי צמוד מאיש סגל אקדמי.

מפגשים בלתי אמצעיים עם גורמי מפתח בתעשייה המקומית   
והבינלאומית ואפשרות להתמחות בחברות מובילות במשק 

עוד במהלך הלימודים.

הישגים מוכחים בהשתלבות הבוגרים בתפקידי ניהול ובתוכניות   
לימוד לתארים מתקדמים.

תוכניות חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות מובילות בעולם.  

אפשרות ללימודים בשפה האנגלית עם סטודנטים מכל העולם   
)פרטים נוספים בעמ’ 72(.

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השכר הממוצע 
של בוגרי בית ספר אריסון למנהל עסקים הוא הגבוה ביותר מבין 
כל בוגרי מנהל עסקים במוסדות אקדמיים בישראל בשלוש 

השנים שלאחר התואר.

תוכניות הלימודים של בית ספר אריסון למנהל 
עסקים הן חדשניות, עדכניות ומובילות.

תוכניות הלימודים מאזנות ומשלבות בין ידע לכלים, 
מחקר ומעש, תאוריה ומציאות, ברוח בתי הספר 

המובילים בעולם. הרמה הגבוהה של התוכניות אינה 
נגזרת רק מאיכותם של החוקרים והמרצים, אלא גם מזו 

של הסטודנטים. 

בוגרי בית הספר עובדים כיום בחברות מובילות במשק או 
פונים ללימודי המשך באוניברסיטאות הטובות בעולם.”

פרופ’ ניראון חשאי, דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים

בית ספר אריסון
למנהל עסקים
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 התמחויות לימודים
במהלך לימודיהם יבחרו הסטודנטים אחת מההתמחויות הבאות: 

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות מימון
ראש ההתמחות: פרופ’ יניב גרינשטיין

במסגרת ההתמחות במימון יכירו הסטודנטים לעומק את תפקידי 
הניהול במוסדות פיננסיים, במחלקות כספים של חברות במשק 
ובחברות ייעוץ. הסטודנטים ירכשו הבנה מעמיקה וניסיון בפתרון 
בעיות במימון, לצד ניתוח נתונים פיננסיים. הקורסים בתוכנית כוללים 
יסודות תאורטיים ויכולות מעשיות ועוסקים במגוון נושאים, בהם: 
מימון חברות, נגזרים, מימון בינלאומי וניהול תיקי השקעות. בנוסף, 
הסטודנטים ייחשפו לפיתוחים מתקדמים בתחום המימון בהם סדנת 
פינטק שכוללת התנסות מעשית בפתרון בעיות מימוניות באמצעות 

למידת מכונה ועיבוד נתונים מתקדם.

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות שיווק
ראשת ההתמחות: ד”ר טליה רימון

במסגרת ההתמחות בשיווק יכירו הסטודנטים לעומק את העבודה 
השיווקית בעידן המידע, כולל מודלים שיווקיים, כלי דיגיטל ודאטה 
לשיפור ביצועי החברה. קורסי ההתמחות כוללים יסודות תאורטיים 
לצד כלים והתנסות מעשית, כאשר במהלך הלימודים הסטודנטים 
יפגשו בכירים בתעשייה ויעבדו על מספר פרויקטים מעשיים עם 
חברות מובילות במשק. ההתמחות כוללת קורסים חדשניים ועדכניים, 
כגון: מסע לקוח בעידן רב-ערוצי, כלי שיווק דיגיטליים, ניהול לקוחות 
בעידן המידע, חיזוי וניתוח טרנדים ועוד. בוגרי ההתמחות משתלבים 
בחברות ובארגונים כמנהלי מוצר, מנהלי דיגיטל, אנליסטים, מנהלי 
תקשורת שיווקית ומנהלי מותג. בין קורסי ההתמחות גם סמינרים 
ייחודיים בשיתוף פעולה עם חברות מובילות כגון לוריאל ומרצדס, 
והתמחות משנה בתקשורת שיווקית הכוללת התנסות בתכנון וביצוע 

קמפיינים תקשורתיים.

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות חדשנות דיגיטלית
ראש ההתמחות: ד“ר מושיק מילר

בעשור האחרון מתרחשת מהפכה דיגיטלית. כמות המידע העצומה 
שנאספת מאפשרת באמצעות Machine Learning לספק שירותים 
ומוצרים חדשים, וכן לנהל באופן יעיל מערכות גדולות ומורכבות. 
מהפכה זו מייצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ומחייבת הערכות 
לאתגרים בסביבה העסקית והחברתית. כמו המרחב הדיגיטלי, 
חדשנות, 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 שירות בעולם הרשת. אין צורך ברקע טכנולוגי.

 תואר ראשון במנהל עסקים במסלול
Business and Data Analytics

ראש המסלול: ד”ר ערן שריף
המסלול משלב את תחום האנליטיקה העסקית, המבוססת על חיבור בין 
Data Science למדעי המחשב, עם תכני עולם הניהול. מטרת התוכנית 
היא להכשיר סטודנטים בעלי יכולות אנליטיות ואישיות גבוהות כמנהיגי 
העתיד של עולם הניהול. המסלול מאמץ גישה מעשית המאפשרת 
צבירת ניסיון תוך כדי התואר. הכלים המתקדמים הנלמדים במסלול 
בשילוב הניסיון המעשי הנצבר תוך כדי הלימודים, מקנים לבוגרים ידע 
ויכולות המזניקים אותם אל חזית הסביבה העסקית של המאה ה-21.

 תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות 
AccounTech בחשבונאות
ראש התוכנית: רו"ח שלומי שוב 

תוכנית הלימודים בחשבונאות )ראיית חשבון(, מיועדת למועמדים 
מצטיינים, משלבת תואר ראשון במנהל עסקים עם לימודי חשבונאות 
מתקדמים, קורסי טכנולוגיה )AccounTech( תכנות ויזמות, לצד 
 AccounTech-קורסי מימון, שיווק והתנהגות ארגונית. קורסי ה
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. תהליכי המיון של המועמדים 
וקבלתם לתוכנית נערכים בקפידה רבה ומושם דגש על ההתאמה 

לתוכנית וליעדיה. 

 תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים ויזמות
התוכנית מבוססת על ההצלחה חסרת התקדים של תוכניות היזמות 
באוניברסיטת רייכמן, ביניהן תוכנית ZELL ליזמות, המעבדה לחדשנות 
במדיה )miLAB( ומועדון היזמות. התוכנית מיועדת למתעניינים 
בהקמת עסקים חדשניים או בהקמת פרויקטים חדשים בתוך ארגונים.

 תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים וכלכלה
מטרת התוכנית להקנות ראייה רחבה של ההיבטים השונים הנחוצים 
להבנת הבעיות 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 ללימודים 

גבוהים בכלכלה ובניהול. 

 תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים וכלכלה
AccounTech בהתמחות בחשבונאות

ראש התוכנית: רו"ח שלומי שוב 
תוכנית ייחודית המעניקה לבוגריה את המעטפת המלאה הקיימת כיום 
בתחום העסקים והפיננסים. התוכנית משלבת יחד עם תחומי הכלכלה 
 )AccounTech( והניהול, גם לימודי חשבונאות, קורסי טכנולוגיה
תכנות, ויזמות. החשבונאות כשפת העסקים היא אמנם מקצוע בפני 
עצמו )ראיית חשבון(, אך מחוברת בטבורה ללימודי מנהל העסקים 
המשלימים אותה וללימודי הכלכלה העומדים בבסיסה. בוגריה יוכלו 
להשתלב בתחום ראיית החשבון אך גם בתחומי הכלכלה, הניהול 
והיזמות. תהליכי המיון של המועמדים וקבלתם לתוכנית נערכים 

בקפידה רבה ומושם דגש על ההתאמה לתוכנית וליעדיה.

 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 במימון או בשיווק.

 תואר כפול במנהל עסקים ומשפטים
התוכנית מעניקה זכאות לשני תארים: .LL.B במשפטים ו-.B.A במנהל 
עסקים בארבע שנים. התוכנית מכשירה את בוגריה להתמודדות 
עם הסביבה העסקית המשתנה בקצב מואץ, לנוכח התפתחותן 
של טכנולוגיות חדישות. הסטודנטים בתוכנית רוכשים השכלה 
רחבה במנהל עסקים במגוון התמחויות: במקרקעין, במשפט עסקי 

בינלאומי, במימון או בשיווק.



40

ד”ר יונת צוובנר
.Ph.D, האוניברסיטה 

העברית בירושלים

פרופ’ אייל בילוגורסקי
.Ph.D, אוניברסיטת דיוק

סגן דיקן בית הספר

פרופ’ דורון אברמוב
.Ph.D, אוניברסיטת פנסילבניה

פרופ’ יעקב בודוך
.Ph.D, אוניברסיטת סטנפורד

ד”ר דנה טבת
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ רונן ישראל
.Ph.D, אוניברסיטת נורת’ווסטרן

ד”ר אייל סולגניק
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב
סגן המשנה לנשיא לעניינים 

אקדמיים

ד”ר שי פיין
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

ד”ר עופרית לסר
.Ph.D, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ’ איתן מילר
.Ph.D, אוניברסיטת נורת’ווסטרן

פרופ’ אסף מנלה
.Ph.D, אוניברסיטת שיקגו

פרופ’ דן סגל
)NYU( אוניברסיטת ניו יורק ,Ph.D.

פרופ’ אלי ברקוביץ’
.Ph.D, אוניברסיטת נורת’ווסטרן

דיקן בית הספר לשעבר

פרופ’ יניב גרינשטיין
 Carnegie Mellon ,Ph.D.

University
ראש ההתמחות במימון 

פרופ’ יעקב (ינקו) גולדנברג
.Ph.D, האוניברסיטה 

העברית בירושלים

פרופ’ ניראון חשאי
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

דיקן בית הספר

פרופ’ ברק ליבאי
.Ph.D, אוניברסיטת צפון קרוליינה,

צ’פל היל

פרופ’ טל כץ-נבון
.Ph.D, אוניברסיטת קולומביה

ד”ר דורון ישראלי
.Ph.D, אוניברסיטת סטנפורד

פרופ’ ורדה ליברמן
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

השאיפה למצוינות היא ממאפייני בית ספר אריסון למנהל עסקים. 
שאיפה זו מתבטאת, בין היתר, בבחירת הסגל האקדמי, המורכב 

ממרצים וחוקרים שלימדו בבתי הספר למנהל עסקים המובילים בעולם.
סגל אקדמי
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רו"ח נמרוד אברהם
גב' מאיה אברמוביץ

מר עידן אדלר
רו"ח יבגני אוסטרובסקי

ד"ר מורן אופיר
ד"ר ארי אחיעז

מר עידו משה איזדורפר
ד"ר יעל אייזנטל-ברקוביץ

גב' מיכל איתן
ד"ר סיון גלי אלבגלי-קים

רו"ח ישראל אליהו
פרופ' רן אלקון

גב' ליאת אראל
ד"ר איריס ארבל

גב' רות ארצי
מר נוה אשכנזי

ד"ר דיצה ביימל
גב' בכר מנוח בכר מנוח

עו"ד אסף בן-דוד
מר שלומי בן-יהודה

גב' סיון בן חורין
ד"ר גלית בן טובאל

מר ארז בן משה
מר אורי בר-און

גב' שרון בר זכאי

רו"ח גילת בראונשטיין
ד"ר אלכסנדר ברברמן

מר רן ברגמן
ד"ר אריק ברגר

ד"ר רון ברגר
רו"ח עודד ברוורמן

מר טל ברמן
ד"ר אילה ברנסון

ד"ר אביב גאון
ד"ר יניב גוילי

ד"ר חנן גולדשמידט
גב' לימור גורביץ’

מר בן גלילי
רו"ח יעל גרסי
מר אורי דביר

רו"ח טארק דיביני
ד"ר שירה דסקל

מר ישראל דק
ד"ר שאול דר

רו"ח ניר הלפרין
מר עמית הראל

גב' שיר הרפז
גב' דסי וגנר
גב' חנה וולף

ד"ר אורית וולף

גב' גתית וינר
מר אלעד ורדי

מר מיכאל זילברג
רו"ח מתן נריה חגי

גב' שני חי
גב' יעל חיו

רו"ח משה טל
פרופ' יעקב טרופה

גב' דינה ידין
גב' עדי יופה

ד"ר אוסנת ים
גב' רונית ינאי
רו"ח חגית ינון
ד"ר אלון כהן

ד"ר אהרון כהן מוהליבר
ד"ר איריס כהן קנר
ד"ר אסנת כותן ניר

גב' אלמוג כחלון
גב' שירי כרמיאלי

גב' שולמית כרמל
רו"ח אודי לבקוביץ

גב' לינדה לוביץ’
ד"ר ארז לוי

עו"ד רביב לוי
ד"ר יוהנה לוי

גב' רונית לוין
גב' דברה לונדון

מר עידן לוצקי
ד"ר רון לזר

מר יהודי ליפמן
מר יאיר לרון

גב' הדס מאירי
ד"ר טל מופקדי

פרופ' לב מוצ'ניק
גב' אורית מורד
מר מקס מחלין
רו"ח רוני מיכאל
ד"ר משה מילר
עו"ד שיין מירון

פרופ' יוסף מעלם
ד"ר יפתח נגר
גב' איריס נדיב
ד"ר נטע נדיב
ד"ר ליאור נוי

רו"ח ישראל נקל
ד"ר הלל סומר

רו"ח אמיר סוראיה
ד"ר מרים סיימון
גב' אורית סימון

מר ינאי סלה

עו"ד גואל סלואטסקי
גב' מרינה סמוליאנוב

מר ליאון סנדלר
ד"ר מיכל סר

מר יהודה לוני עוז
גב' דורית עוזיאל

גב' גליה עופר
ד"ר רפעאת עזאם

רו"ח רולנד עם-שלם
עו"ד ניר ענבר

מר אריאל ענתי
מר אסף ערמוני

ד"ר דניאל פורטמן
ד"ר אסף פורת

רו"ח אילי פיטרמן
ד"ר יובל פרוקציה

ד"ר יאיר פרידמן
גב' הילה פרל

גב' דניאלה פרלשטיין
ד"ר עופר צלרמאיר

מר דן קולר
מר אבי קורנס

מר אורי קז
גב' לואיז קלף

עו"ד מרדכי קריסטל

מר אורי רוזן
רו"ח לידור רוזנצוויג
ד"ר אורי רוזנשטיין

מר גיא רולניק
ד"ר הילה רחמים אנגל

מר אופיר רייכמן
רו"ח רקפת רמיגולסקי

ד"ר רינת שאנן סצי
רו"ח דורון שגיב

גב' אביטל שהם ברק
מר חבר שולברג

גב' שרון שטיין
מר עומר שכטר
ד"ר יוסף שמאי
ד"ר יוליה שמיר

מר עופר שני
ד"ר יעל שני פיינשטיין

ד"ר אופירה שרגא
מר דניאל שרון
מר איתי תומר

מר ערן תור
ד"ר מריאן תחאוחו

סגל אקדמי נוסף וראשי תוכניות )לפי סדר א’-ב’(

פרופ’ שמעון קוגן
.Ph.D, אוניברסיטת ברקלי

רו”ח שלומי שוב
MBA, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ראש התוכנית בחשבונאות 
וסגן דיקן

ד”ר טליה רימון
.Ph.D, אוניברסיטת פנסילבניה

ראשת ההתמחות בשיווק

פרופ’ אמיר רובין
.Ph.D, אוניברסיטת בריטיש 

קולומביה

ד”ר דנה תורג’מן
.Ph.D, אוניברסיטת מישיגן

ד”ר ערן שריף
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

ראש מסלול
 Business and Data

Analytics

ד”ר ירון תימור
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

סגן דיקן לתואר ראשון

פרופ’ רון שחר
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

דיקן בית הספר לשעבר



42

תוכנית הלימודים נפרסת על פני שבעה סמסטרים וכוללת   
שלושה מסלולי לימוד.

תהליכי המיון של המועמדים וקבלתם לתוכנית נערכים בקפידה   
רבה ומושם דגש על ההתאמה לתוכנית וליעדיה.

 

על-פי נתוני מועצת רואי החשבון, מאז הקמתה, בוגרי התוכנית 
מצליחים להשיג ציונים ושיעורי מעבר מהגבוהים בארץ.

כך למשל בבחינות ההסמכה במועד קיץ 2021, בחשבונאות 
פיננסית מתקדמת ובביקורת מתקדמת, השיגו הבוגרים את 
המקום הראשון עם אחוז מעבר של 88% בפיננסית ו-96% 

בביקורת. 

החשבונאות היא כלי אדיר להבנת עולם העסקים 
ולהצלחה בעמדות ניהול ויזמות. 

כך אנו מלמדים אותה ולשם אנו מובילים את הסטודנטים שלנו -
ראיית חשבון היא אמצעי ולא רק מטרה. 

אנו מלמדים את החשבונאות החדשה ומובילים את 
הסטודנטים לא רק לדעת להציב בנוסחאות, אלא לחשוב 

מאיפה הן מגיעות וכיצד ניתן לשפר אותן תוך חשיבה 
ביקורתית ויצירתיות מחשבתית.

תוכנית הלימודים שלנו דינאמית ומותאמת לשינויים 
,)Data Science( הטכנולוגיים, לרבות בתחום מדע הנתונים

Machine Learning, סייבר ותכנות, בדגש על תחום 
החדשנות והיזמות.” 

 ,AccounTech רו“ח שלומי שוב, ראש התוכנית בחשבונאות
סגן דיקן בבית ספר אריסון למנהל עסקים

התוכנית בחשבונאות
AccounTech
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 תוכנית הלימודים 
התוכנית בחשבונאות AccounTech מציעה תוכניות לימודים 

מתקדמות בשלושה מסלולים:
תואר ראשון בכלכלה בהתמחות בחשבונאות  

תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות  
תואר ראשון דו-חוגי בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות   

בחשבונאות

מטרת התוכנית היא להקנות לבוגריה יתרון מובנה ומובהק בהובלת 
עולם העסקים העתידי ולאפשר להם להוביל ולעצב את המהפכה 
הטכנולוגית שהמקצועות הפיננסיים, בדגש על ראיית החשבון, יעברו 

בעשור הקרוב.
סגל ההוראה מורכב מהמרצים ומאנשי המחקר המובילים בתחום 
ראיית חשבון כיום ובתחומים משיקים, מהאקדמיה ומהפרקטיקה. 
תהליכי המיון של המועמדים וקבלתם לתוכנית נערכים בקפידה 

רבה ומושם דגש על ההתאמה לתוכנית וליעדיה.

AccounTech 
במסגרת לימודי החשבונאות משולבים קורסי AccounTech ייחודיים. 
הקורסים מעניקים לסטודנטים כלים טכנולוגיים במטרה להציב 
אותם בחזית עולם העסקים המודרני, ידע בעולם התכנות, מבני 
ובסיסי נתונים, סקירת טכנולוגיות שונות בעולמות ה-AI, הסייבר וה-

Big Data, וכן כלי ניתוח סטטיסטיים וכלי ויזואליזציה המאפשרים 
מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data. אנו משלבים את 
הטכנולוגיה גם בקורסי החשבונאות הקלאסיים, לרבות בקורסי 
.ERP הביקורת בהם נעשה שימוש מעשי בתוכנות דגימה ומערכות

מרצי הקורסים מגיעים מהתעשייה ומחברים את הסטודנטים לכלים 
הטכנולוגיים המשמשים אותם בעבודתם היומיומית. 

 יזמות
במסגרת הלימודים מתקיימת סדנה מעשית ביזמות הכוללת 
שיתוף פעולה עם התעשייה וגופים מובילים במשק תוך ניתוח שיבוש 
משמעותי בשוק הישראלי בתחומים כגון: היי-טק, נדל"ן, פיננסים, 
קמעונאות, גז ונפט. במהלך הסדנה הסטודנטים נפגשים עם יזמים 
מהתחומים השונים ומקבלים ליווי על ידי מנטורים במטרה לסייע 

להם בהכנת תוכנית עסקית למיזם.

 בחינות הסמכה לראיית חשבון
כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה, בוגרי התוכנית פטורים מבחינות 
מועצת רואי חשבון*. עם סיום לימודי התואר, רשאים בוגרי התוכנית 
בחשבונאות AccounTech לגשת לשתי בחינות ההסמכה הסופיות 
של מועצת רואי חשבון. על-פי נתוני מועצת רואי חשבון, מאז הקמתה, 
בוגרי התוכנית מצליחים להשיג ציונים ושיעורי מעבר מהגבוהים בארץ.

*לאור הרפורמה בלימודי חשבונאות שנכנסה לתוקף באוקטובר 
2020, תוכנית הלימודים בחשבונאות נדרשת להיות מאושרת מחדש 

על ידי מועצת רואי חשבון. הנ"ל כפוף לקבל האישור האמור.

 מסלול ישיר לתואר שני .M.A בכלכלה פיננסית
מועמדים בתוכנית בחשבונאות AccounTech, יוכלו להגיש מועמדות 
ללימודי המשך לתואר שני בכלכלה פיננסית. קבלה סופית מותנית 
בהשגת ציון ממוצע מצטבר של 80 ומעלה בתואר הראשון וראיון 
אישי. במסגרת התואר השני הסטודנטים יקבלו הכשרה מעמיקה 
בתחום הכלכלי-פיננסי תוך הקניית כלים כמותיים, תאורטיים ומעשיים 
בתחומי הכלכלה, המימון, ניהול הסיכונים ונושאים יישומיים נוספים. 
עלות התואר השני במסלול הישיר הינה בגובה שנת לימודים אחת 

ובתעריף של תואר ראשון.

 מפגשי זרקור לקראת ההתמחות
ביטוי נוסף לאיכות התוכנית הוא הביקוש הרב של הסטודנטים 
.)BIG 4( להתמחות בפירמות ראיית החשבון הבינלאומיות הגדולות

במסגרת התוכנית בחשבונאות AccounTech, מתקיימים מפגשי 
זרקור ייעודיים אשר מפגישים בין הסטודנטים לבין הפירמות, שם 
נחשפים הסטודנטים לעשייה המקצועית בפירמות המובילות, 
לומדים על האתגרים היומיומיים עימם מתמודדים רואי החשבון 

וזוכים למפגש בלתי אמצעי וראשוני עוד בטרם סיום התואר. 

(FVF) פורום שווי הוגן 
הסטודנטים המצטיינים של התוכנית מהווים את הצוות המקצועי של 
פורום שווי הוגן )Fair Value Forum(, אשר פועל במסגרת התוכנית 
בחשבונאות AccounTech. הפורום הוקם בכדי לייצר שיח מקצועי 
פורה בסוגיות אקטואליות. הפורום כולל מומחים מובילים מהאקדמיה 
ומהפרקטיקה בתחומי החשבונאות הפיננסית והמימון, וכן משתתפים 
בו נציגי הרגולציה הפיננסית. לדיוני הפורום השפעה רבה על כללי 

המשחק בשוק ההון.
מפגשי הפורום פתוחים לסטודנטים ולבוגרי התוכנית.

 מלגות ייחודיות לתלמידי התוכנית בחשבונאות
מעבר למלגות השונות המוצעות באוניברסיטת רייכמן, קיימות מספר 
מלגות ייחודיות עבור סטודנטים הלומדים בתוכנית בחשבונאות 
AccounTech: מלגות מצוינות מטעם הפירמות הגדולות לראיית 
חשבון ומלגות מטעם לשכת רואי חשבון. פרטים בדבר הגשת 

מועמדות לקבלת המלגות יפורסמו במהלך שנת הלימודים.

סגל המרצים של התוכנית בחשבונאות AccounTech מופיע   **
בעמודים 41-40, כחלק מסגל המרצים של בית ספר אריסון 

למנהל עסקים.
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בית הספר מציע:  

תואר ראשון .B.Sc במדעי המחשב •
תואר ראשון דו-חוגי .B.Sc במדעי המחשב •

ו-.B.A ביזמות  
תואר ראשון .B.Sc במדעי המחשב עם חטיבה  •

בקוגניציה וחקר המוח

אפשרות למסלול לימודים בעברית או באנגלית.   

שילוב קורסים במנהל עסקים ובתקשורת כחלק מתוכנית   
הלימודים.

פרויקטים מחקריים בהנחיית אנשי הסגל ופרויקטים מודרכים   
בתעשייה, לצד הרצאות של אישים מובילים מענף ההיי-טק.

שימוש בשפות תכנות ובסביבות פיתוח נפוצות בענף, פיתוח   
תוכנה ויישומים בסביבת הרשת. 

בבית הספר נלמדות תוכניות חדשניות לתואר שני ולתואר   
שלישי דוקטורט במדעי המחשב.

חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות מובילות בעולם.   

לסטודנטים מצטיינים: תוכנית מצטיינים, תוכנית ZELL ליזמות,   
אפשרות למסלול ישיר ללימודי תואר שני .M.Sc במדעי המחשב 

ו-MBA במנהל עסקים.

בוגרי בית הספר השתלבו בחברות מובילות או הקימו סטארט-  
אפים מצליחים. אחרים המשיכו בתוכניות המוסמך והדוקטורט 

במיטב האוניברסיטאות בארץ ובעולם. 

הלימודים בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב 
מציבים לסטודנטים אתגרים אינטלקטואליים 

ומקצועיים, פתח לקריירה מרתקת וסיכויי צמיחה בלתי 
מוגבלים. נוסף על הקורסים הקלאסיים במדעי המחשב, 

אנו מציעים קורסים חדשניים כמו למידה חישובית 
ואינטליגנציה מלאכותית, עבודה בסביבת רשת מבוזרת, 

אינטרנט של הדברים, מתודולוגיות מתקדמות של הנדסת 
תוכנה, גרפיקה ומשחקי מחשב.

בנוסף אנו מציעים מסלול דו-חוגי עם בית ספר אדלסון 
ליזמות אשר מעניק לסטודנטים יכולות וכלים להוביל את 

תעשיית ההיי-טק בארץ.”
פרופ’ יעקב הל אור, דיקן בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב

בית ספר אפי ארזי
למדעי המחשב
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 תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים במדעי המחשב מתייחסת באופן יסודי ומקיף 
להתפתחויות המכריעות שחלו בתחום בעשור האחרון. יחד עם 
זאת, שורשיה של התוכנית נטועים בהיבטים הקלאסיים והבלתי 

חולפים של תורת מדעי המחשב.
מטרתנו היא לא רק להכשיר את בוגרי התוכנית בסביבות הפיתוח 
והמתודולוגיות החדישות ביותר, אלא גם להנחיל להם את הבגרות 
התאורטית הנחוצה כדי להטמיע ולהוביל התפתחויות עתידיות 
בתחום. חלק מבוגרי התוכנית בוחרים בקריירה של בניית מערכות 
ופיתוח תוכנה, אחרים פונים לתפקידי ניהול, יזמות וייעוץ. הצלחה 
בכל אחד מהמסלולים הללו מחייבת כישורי ניהול ויכולת עבודת 
צוות בסביבה טכנולוגית. בהתאם לכך, התוכנית כוללת גם קורסים 
במנהל עסקים ובתקשורת, במסגרתם מקבלים הסטודנטים כלים 
בסיסיים לפעול ולהתפתח בסביבה העסקית ובחברות סטרט-אפ.

לסטודנטים למדעי המחשב ניתנת האפשרות לבחור קורסים חדשניים 
כמו למידה חישובית, אינטליגנציה מלאכותית, עבודה בסביבת רשת 
מבוזרת, אינטרנט של הדברים, מערכות אבטחה בעידן הרשת, 

פיתוח משחקי מחשב, מדיה אינטראקטיבית ועוד. 
משך הלימודים: שלוש שנים )6 סמסטרים(.

 תואר דו-חוגי במדעי המחשב ויזמות
תוכנית התואר הדו-חוגי במדעי המחשב ויזמות מכשירה את בוגריה 
לחשיבה חדשנית תוך הקניית כלים ייחודיים לעולם היזמות העסקית 
והטכנולוגית, לרבות התמודדות עם אתגרים אנליטיים וטכניים 

בסביבה העסקית בה הם יפעלו בעתיד.
המעבדה לחדשנות במדיה (miLAB)משך הלימודים: שלוש שנים )6 סמסטרים(.

מעבדת מחקר חדשנית ויצירתית, המפתחת אבות-טיפוס עתידיים 
 MIT בתחום המדיה והטכנולוגיה, בדומה למעבדת החדשנות של
בבוסטון, ארה“ב. סטודנטים לתקשורת, למדעי המחשב ולפסיכולוגיה 
עובדים יחד ומוציאים לפועל פרויקטים חדשניים בתחום התקשורת 

האינטראקטיבית )פרטים נוספים בעמ' 23(.

תוכנית ZELL ליזמות 
מיועדת לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים, חשיבה עסקית וכישורי 
מנהיגות, הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם. במהלך השנה 
מתחלקים הסטודנטים לקבוצות ומקימים חברות סטארט-אפ, 
החל משלב הרעיון, דרך בחינת ההיתכנות, בניית תוכנית אסטרטגית, 

פיתוח המיזם והקמתו. 
הסטודנטים זוכים לליווי אישי צמוד של מנטורים בעלי ניסיון ואנשי 
מפתח בתחום היזמות בישראל. לצד הקמת המיזם, משתתפים 
הסטודנטים במגוון רחב של קורסים, סדנאות והרצאות אורח 
בתחומים שונים במטרה להקנות להם כלים נוספים כיזמים ולעודד 
חשיבה יצירתית ופורצת דרך בכל תחומי החיים )פרטים נוספים 

בעמ' 19(.

 חדש! תואר ראשון .B.Sc במדעי המחשב עם 
חטיבה בקוגניציה וחקר המוח

תוכנית משותפת לבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב ובית ספר 
ברוך איבצ׳ר לפסיכולוגיה. 

הסטודנטים בתוכנית זו עוסקים בהבנת כישורים מנטאליים כרכישת 
שפה, זיכרון, קשב ומודעות, תפיסה והתשתית המוחית של יכולות אלו.

התוכנית מיועדת לסטודנטים המתעניינים במדעי הקוגניציה בהיבטים 
חישוביים והתנהגותיים תוך שילוב של חקר המוח, חישוב עצבי, 

וממשקי מוח מכונה.
הסטודנטים בחטיבה יילמדו מגוון תכנים, כגון: תפיסה, קשב, זיכרון 

ולמידה, שפה ומבנה הידע, פתרון בעיות וחשיבה יצירתית.

 בוגרי בית הספר
בוגרי בית הספר מבוקשים מאד בתעשייה ומשתלבים בחברות 
המובילות בישראל ובעולם. תוכנית הלימודים מכשירה את בוגריה 
להתמודדות מוצלחת עם האתגרים האנליטיים והטכניים של 
עבודתם בעתיד וכן, לעבודת הצוות ולסביבה העסקית והיזמית 

שבמסגרתן הם יתבקשו לפעול. 
בוגרי בית הספר משמשים כיום כמפתחי תוכנה, כראשי צוותים 
וכמנהלי מוצרים בעשרות חברות בארץ ובחו“ל, כגון: אלביט מערכות, 
 ,Amdocs ,Iron Source ,Argus ,Google ,Verint ,IBM ,Microsoft

NICE ,SAP ,Facebook, צה"ל, Check Point ,Comverse ועוד.

 תוכנית המצוינות
מנהל אקדמי: פרופ' שמעון שוקן 

התוכנית מיועדת למספר מצומצם של סטודנטים בעלי נתוני קבלה 
גבוהים במיוחד. מטרת התוכנית לפתוח לסטודנטים הלומדים בה 

צוהר למחקר במדעי המחשב כבר בתואר הראשון.
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פרופ’ אריאל שמיר
.Ph.D, האוניברסיטה העברית

בירושלים
לשעבר דיקן בית הספר

פרופ’ תמי תמיר
.Ph.D, הטכניון

ראשת תוכנית הדוקטורט 
.P.hD במדעי המחשב

פרופ’ ענת ברמלר-בר
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ אילן גרונאו
.Ph.D, הטכניון

ראש תוכנית התואר השני 
במדעי המחשב

פרופ’ אודי בוקר
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ אילת בויל
.Ph.D, המכון הטכנולוגי של 

)MIT( מסצ’וסטס

פרופ’ גדי טאובנפלד
.Ph.D, הטכניון

דיקן בית הספר לשעבר

ד”ר בן לי וולק
.Ph.D, אוניברסיטת תל אביב

ד”ר רן כהן
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ’ יעקב הל-אור
.Ph.D, האוניברסיטה העברית

בירושלים
דיקן בית הספר

פרופ’ שי מוזס
.Ph.D, אוניברסיטת בראון

סגן דיקן בית הספר

ד”ר רעות לוי
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ זהר יכיני
.Ph.D, אוניברסיטת סטנפורד
ראש תוכנית התואר השני 

Machine Learning & Data Science

פרופ’ יעל מוזס
.Ph.D, מכון ויצמן למדע

פרופ’ גיל קלעי
.Ph.D, האוניברסיטה 

העברית בירושלים

ד”ר אלון קיפניס
Stanford, California ,Ph.D.

פרופ’ אלון רוזן
.Ph.D, מכון ויצמן למדע

פרופ’ טל מורן
.Ph.D, מכון ויצמן למדע

ד”ר אוהד פריד
.Ph.D, אוניברסיטת פרינסטון

פרופ’ שמעון שוקן
.Ph.D, אוניברסיטת פנסילבניה

דיקן מייסד בית הספר

לבית הספר מרצים וחוקרים בעלי שם בינלאומי וניסיון 
אקדמי באוניברסיטאות ובמכוני מחקר מובילים בעולם.

מאמריהם מתפרסמים בכתבי עת מדעיים יוקרתיים.
סגל אקדמי
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ד"ר יאיר אור 
ד"ר סיוון אלבגלי 

מר דן אמיגה
מר כהן אמיר 

מר אוהד אסולין
פרופ' יניב ארליך 

ד"ר משה בוטמן 
מר יוני בירמן 

ד"ר דיצה ביימל
ד”ר כפיר בר

ד"ר עמרי ברג
ד"ר גייל גלבוע פרידמן 

ד”ר רויטל הולנדר
ד”ר דני זיידנר

ד"ר אביב יחזקאל
מר אמיר יציב

ד"ר ענבי ליאון 
ד”ר דוד מובשוביץ

סגל הוראה נוסף )לפי סדר א’-ב’(

ד"ר יונתן מזרחי 
ד"ר אסנת מסיקה 

ד”ר רמי מראלי
מר צבי מרקפלד

מר עמית נוביק
ד”ר שי פיין

ד"ר עמית קליין
ד"ר ישי רוזנברג

מר גיא רונן
מר שליסר שגיא 

ד”ר יוסי שמאי

אוניברסיטת רייכמן היא כור ההיתוך 
של טובי המוחות מתחומים שונים, 

שעובדים יחד למען מטרה אחת: 
לעזור ולקדם את רוח היזמות. פתיחת 

הדלתות, הניתוח העמוק של האתגרים 
בדרך והתמיכה האינסופית היו ועדיין 

חלק משמעותי מהדרך שלי.”
עומר דוידי,

BEEHERO ,מייסד-שותף ומנכ"ל

בית הספר משלב לימודים 
אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר 

לצד קשרים מקצועיים וחברתיים 
שמלווים אותי עד היום.”

דנה מיולגאי,
Fibo ,מייסדת-שותפה וסמנכ"לית מוצר
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תוכנית לימודים בינתחומית במתכונת דומה לתוכניות המובילות   
בעולם, בהן: NYU ,Yale ו-Harvard, המכשירה את בוגריה 
להובלה במגזר הציבורי והפרטי וללימודים מתקדמים. התוכנית 
כבר מהשנה השנייה  לסטודנטים להתמקצע  מאפשרת 
באמצעות מסלולי לימוד שונים, ומשלבת בין תיאוריה ופרקטיקה 
במטרה להקנות לסטודנטים ידע וכלים המותאמים לאתגרים 

של המאה ה-21.

לסטודנטים מצטיינים: אפשרות להשלים תארים ראשון ושני ב-4   
שנים בלבד, להשתתף בתוכנית ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה 

וליהנות ממגוון תוכניות חילופי סטודנטים.

יכולים הסטודנטים  והשלישית,  בשנת הלימודים השנייה   
להתמחות בארגונים ובעמותות שונים ובגופים ממשלתיים, 

דוגמת משרדי ממשלה, כנסת ישראל ורשויות מקומיות.

במהלך הלימודים יכולים הסטודנטים להשתלב במכוני המחקר   
 ,)IPS( המובילים בבית הספר, כגון: המכון למדיניות ואסטרטגיה
מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית, המכון למדיניות נגד 
טרור )ICT(, המכון לחירות ואחריות )ILR(, ולקחת חלק בכנסים 

הבינלאומיים שלהם.

אפשרות ללימודים בשפה האנגלית עם סטודנטים מכל העולם   
)פרטים נוספים בעמ’ 72(.

 תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים מציעה לסטודנטים תואר ראשון עדכני ויישומי 
ומכשירה את בוגריה להובלה במגזר הציבורי והפרטי או ללימודים 
מתקדמים בתחום. התוכנית מורכבת מקורסי ליבה הנלמדים 
במהלך שנה א', ובשנים ב' וג' הסטודנטים בוחרים באחד ממסלולי 
הלימוד: דיפלומטיה ולימודים גלובליים; מזרח תיכון בן זמננו; ביטחון 
וטרור; מדיניות ופוליטיקה; דאטה, דמוקרטיה ומערכות ממשל. 
במסגרת לימודי התואר, מרצים בעלי שם בינלאומי עם ניסיון 
בעולם המחקרי והמעשי מקנים לסטודנטים ידע וכלים יישומיים 

בתחום התמחותם. 
ניתן לקחת חלק בסדנאות "כישורים למאה ה-21" - המקנות 
כלים רלוונטים רלוונטים לשוק העבודה העתידי, כגון: חשיבה 
ביקורתית ופתרון בעיות, בניית והפעלת צוותים, סדנת קריירה, 
סיורים בשטח, מפגשים עם מנהיגים ומנהלים בעמדות מפתח 
בחברה הישראלית והבינלאומית, מפגשים עם אנשי תקשורת 

ותוכניות התמחויות בממשל ובמגזר השלישי.  
בזכות ההכשרה הבינתחומית והיישומית, משתלבים בוגרי בית 
הספר במגוון רחב של תפקידים במשרדי ממשלה, בשגרירויות 
בעולם, באו"ם, במערכת הביטחון והחוץ, במגזר הפרטי ובחברה 
האזרחית. רבים מהם המשיכו לתארים מתקדמים באוניברסיטאות 

הטובות בעולם או הקימו חברות המובילות בתחומן. 

בית הספר מציע לסטודנטים חוויית לימודים
ייחודית המשלבת בין תוכנית לימודים בינתחומית

עשירה, סביבה אקדמית בינלאומית ותוכניות חוץ-אקדמיות מגוונות. 
אנו מאמינים כי שילוב זה מעניק לסטודנטים את מגוון ההזדמנויות 

והאפשרויות להשתלב בתחומי המחקר והעשייה הציבורית, בישראל 
ומחוצה לה. בית הספר שואף לחנך את הדור הבא של מנהיגי המגזר 

הציבורי, הפרטי והשלישי )מלכ”רים( באמצעות הקניית כלים 
אקדמיים ברמה גבוהה, כישורים וניסיון מעשי חיוני. 

סגל בית הספר נמנה עם החוקרים והמומחים הטובים ביותר בתחומם, 
ומחקריהם מציבים את בית הספר בחזית המחקר האקדמי בתחומי 

הממשל, הביטחון, הדיפלומטיה ועוד.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לשורה ארוכה של סטודנטים ובוגרים 

מצליחים ולמשפחת אוניברסיטת רייכמן.”
פרופ’ אסף מוגדם, דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

בית ספר לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה
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 מסלולי הלימוד
מדיניות ופוליטיקה

ראשת המסלול: פרופ' ליזה אירני סבן
המסלול מציע לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי אודות אתגרי החברה 
והפוליטיקה הישראלית, ומקנה כלים ומיומנויות מקצועיים להבנת 
האסטרטגיה הפוליטית בישראל. בין הנושאים הנלמדים: מורכבות 
הבעיות עימן מתמודד הממשל המודרני, היכרות והבנה של מוסדות 
ותהליכי קבלת החלטות במערכות פוליטיות כגון הרשות המחוקקת, 
הרשות השופטת, הרשות המבצעת, המנהל הציבורי, מפלגות 
פוליטיות וקבוצות אינטרס; התנהגות פוליטית והגורמים המשפיעים על 
דפוסי הצבעה של הפרט; והתנהגות ופסיכולוגיה פוליטית. הקורסים 
הנלמדים במסלול מתמקדים בתיאוריות המרכזיות ובמחקרים 
העדכניים ביותר. המסלול מקנה לסטודנטים כלים שמטרתם לשפר 
את היעילות והפיקוח על פעולות הממשל והמנהל הציבורי ושם 

דגש על אחריות ואקטיביזם חברתית.

ביטחון ולוחמה בטרור
ראש המסלול: פרופ' בועז גנור

המסלול בביטחון ולוחמה בטרור הינו ייחודי בישראל ואחד הבודדים 
בעולם. בנוסף ללימודי ליבה בתחום הביטחון כגון אסטרטגיה וקבלת 
החלטות, לוחמת סייבר, שדה הקרב המודרני, וניהול משברים 
וקונפליקטים, מתמקד המסלול בחקר תופעת הטרור העולמי. 
הלימודים במסלול מתמקדים בסוגיות תאורטיות ובשאלות מעשיות 
הנגזרות מהידע והניסיון של מרצים בעלי שם בזירה הבינלאומית, 
ביניהם מומחים מהמכון למדיניות נגד טרור )ICT( והמכון למדיניות 

ואסטרטגיה )IPS( באוניברסיטת רייכמן.

דיפלומטיה ולימודים גלובליים
ראשת המסלול: ד”ר שביט מטיאס

המסלול מקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי אודות תהליכים 
אזוריים וגלובליים המשפיעים על היחסים בין ובתוך מדינות במערכת 
הבינלאומית העכשווית. בין הנושאים הנלמדים: השפעתם של מוסדות 
בינלאומיים וחברות רב-לאומיות על הפוליטיקה הגלובלית, השפעתה 
של סין ושל יחסי סין-ארה"ב על המערכת הבינלאומית, התמודדות 
העולם עם איומים על-מדינתיים כגון טרור ומחלות, הקשר בין הגירה 
המונית ופוליטיקה פנימית, והקשר בין ביטחון וזכויות הפרט. כמו כן 
רוכשים הסטודנטים הבנה בניהול וביישוב סכסוכים בינלאומיים, 
אזוריים ולאומיים תוך שימוש בגישות מעשיות ליישוב סכסוכים. 
המסלול מעניק לסטודנטים כלים ומיומנויות לניהול מו"מ תוך חקר 

החסמים הפסיכולוגיים, התרבותיים והרגשיים ליישוב סכסוכים.

מזרח תיכון בן זמננו
ראש המסלול: ד"ר יוסי מן

הסטודנטים במסלול לומדים להכיר לעומק את העולם הערבי 
והמדינות הלא ערביות השוכנות במזרח התיכון לצד לימוד השפה 
הערבית. בנוסף, הסטודנטים ייחשפו למערכת היחסים בין השחקנים 
השונים באזור, זאת לאור תמורות גיאופוליטיות, חברתיות וכלכליות 
בעשורים האחרונים. בין הנושאים הנלמדים: פוליטיקה פנים מדינתית 
ומדיניות חוץ במזרח התיכון, האידיאולוגיות המרכזיות והשפעתן על 
תהליכים מדיניים, התפתחויות חברתיות וכלכליות, השפעת הסכמי 

אברהם, נשים ומגדר במזרח התיכון.

חדש! דאטה, דמוקרטיה ומערכות ממשל
ראשת המסלול: פרופ' קרין נהון

זהו מסלול ראשוני וייחודי מסוגו בישראל שהוקם מתוך חזון להצמיח 
הון אנושי ודור צעיר של מנהיגים במאה ה- 21 ומתוך רצון לייצר 

ממשל טוב יותר. 
במסגרת המסלול רוכשים הסטודנטים ידע, כלים ומיומנויות לעבודה 
עם נתונים המאפשרים להם לנתח בעיות מורכבות בממשל עם 
אי ודאויות ברמה גבוהה בעידן המידע. בנוסף, הסטודנטים לומדים 
להבין ולנתח את ההשפעה שיש לטכנולוגיות מידע על משטרים 
דמוקרטיים ועל הממשל. החטיבה מכשירה את בוגרי החטיבה 
לתפקידי מפתח במגזר הציבורי, בחברה האזרחית ובתעשיות 
עתירות ידע. במהלך הלימודים הסטודנטים יתמחו בארגונים ציבוריים 
ורלוונטיים )כגון: משרדי ממשלה, כנסת, רשויות מקומיות, גופים 
בטחוניים ועוד(. תנאי הקבלה למסלול גבוהים ומס׳ מצומצם של 

סטודנטים מתקבל אליה. 
הרישום למסלול הוא בסוף השנה הראשונה, עם זאת, מס׳ מועמדים 
מצומצם עם תנאי איכות יוכל להרשם למסלול במעמד הרישום. 

 מסלול מצטיינים באסטרטגיה וקבלת החלטות
ראש המסלול: פרופ' דמיטרי )דימה( אדמסקי

מסלול קבלה ייחודי זה מיועד להכשיר סטודנטים בתחומים של 
קבלת החלטות, ניתוח אסטרטגי ותכנון ארוך טווח. סגל ההוראה, 
כולל מרצים מהמומחים והידועים בארץ ובעולם בתחומים אלו, לצד 
מנהלים בכירים מהמגזרים הציבורי והפרטי. המסלול מכשיר את 
בוגריו ללימודים אקדמיים מתקדמים וכן, לתפקידים במגוון תחומים 
אנליטיים בארגונים ובמוסדות ממשלתיים ופרטיים בישראל ובעולם.

 
 תואר ראשון דו-חוגי בקיימות וממשל

התוכנית משלבת קורסים מתחומי הקיימות ומדעי כדור הארץ והסביבה 
עם קורסים מתחומי הממשל, תוך מתן דגש לתחום היזמות הירוקה, 

ומכשירה את בוגריה להפוך לאנשי מקצוע וליזמים בתחומים אלו.

 תואר כפול במשפטים וממשל  
 B.A.-במשפטים ו LL.B. :התוכנית מעניקה זכאות לשני תארים
בממשל בארבע שנים. תוכנית ייחודית המאפשרת לסטודנטים 
למשפטים לרכוש השכלה רחבה בלימודי ממשל; להכיר את מערכות 
הממשל הישראליות; ללמוד את הסוגיות המרכזיות המעצבות את 
סדר היום הבינלאומי; להבין את הזירה הדיפלומטית ולרכוש כלי 
ניתוח והערכה מדיניים, מנהליים ופוליטיים. סטודנטים בתוכנית זו 
יבחרו באחת או יותר מחטיבות הלימוד של בית ספר לאודר לממשל, 

דיפלומטיה ואסטרטגיה.
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אלוף (מיל.) עמוס גלעד
ראש המכון למדיניות 

)IPS( ואסטרטגיה
יו“ר סדרת כנסי הרצליה

פרופ’ אסיף אפרת
.Ph.D, אוניברסיטת הרווארד 
ראש תוכניות התואר השני 

בממשל

פרופ’ דמיטרי (דימה) אדמסקי
.Ph.D, אוניברסיטת חיפה

ראש מסלול המצטיינים בקבלת 
החלטות ואסטרטגיה

פרופ’ ליזה אירני סבן
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ראשת מסלול מדיניות 
ופוליטיקה

ד”ר אמנון כוורי
.Ph.D, אוניברסיטת וויסקונסין 

)ILR( מנהל מכון לחירות ואחריות
ראש ההתמחות במדיניות ציבורית 

ושיווק פוליטי בתואר השני

פרופ’ גבריאל (גבי) ויימן
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

פרופ’ אסף מוגדם
.Ph.D, אוניברסיטת טאפטס

דיקן בית הספר

ד”ר יוסי מן
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

ראש מסלול מזרח תיכון
בן זמננו

פרופ’ רפי מלניק
.Ph.D, אוניברסיטת ברקלי
נשיא אוניברסיטת רייכמן

פרופ’ קרין נהון
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ראשת מסלול דאטה, 
דמוקרטיה ומערכות ממשל

ד”ר אורי גולדברג
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר דנה וולף
S.J.D, האוניברסיטה האמריקאית
ראש חטיבת משפט וביטחון 

בתואר הכפול משפטים וממשל

ד”ר לסלי טריס
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

סגנית דיקן בית הספר

פרופ’ בועז גנור
.Ph.D, האוניברסיטה העברית בירושלים

מנכ“ל המכון למדיניות נגד טרור
)ICT( ודיקן בית הספר לשעבר

ראש מסלול ללימודי ביטחון 
ולוחמה בטרור

פרופ’ ליאב אורגד
.LL.M, אוניברסיטת קולומביה

ד”ר שביט מטיאס 
.S.J.D, אוניברסיטת גורג’ וושינגטון

ראשת מסלול דיפלומטיה 
ולימודים גלובליים 

פרופ’ אלכס מינץ
.Ph.D, אוניברסיטת נורת’ווסטרן

משנה לנשיא לעניינים
אקדמיים לשעבר

דיקן בית הספר לשעבר

פרופ’ סיון הירש-הפלר
.Ph.D, אוניברסיטת אנטוורפן

מנהלת אקדמית תוכנית רבין 
למנהיגות

ד”ר עמיחי מגן
S.J.D, אוניברסיטת סטנפורד

ראש ההתמחות בדיפלומטיה 
ויישוב סכסוכים בתואר השני

ד”ר איתן עזאני
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

סגל ההוראה של בית הספר מונה את טובי המרצים והחוקרים 
בישראל: פרופסורים ומרצים בעלי ניסיון הוראה במיטב 

האוניברסיטאות בעולם ולצידם, מנהלים בכירים במגזרים הציבורי 
והפרטי, המקשרים את התאוריות עם עולם המעשה.

סגל אקדמי
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ד”ר מיכל שביט
.Ph.D, קינגס קולג’

יועצת אקדמית למסלולים 
ממשל ומשפטים וממשל

ד”ר מעוז רוזנטל
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר דפנה ריצ’מונד-ברק
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ראשת התוכנית הבינלאומית 
בממשל

אלוף )במיל.( שי אביטל
עו"ד גיל אבריאל 
ד"ר אורי אולמן    
ד"ר ערגה אטד  
גב' אורלי אידן    

אל"מ )במיל.( מירי איזין  
פרופ' אלעאי אלון   

ד"ר  גיל-עד אריאלי  
ד"ר שאול אריאלי    

מר שי באב"ד
ד"ר גדעון בכר  

גב' שרית שרה בן-שבת    
ד"ר יובל בנזימן  

גב' גלית ברדוגו    
עו"ד איתי ברון    

ד"ר מיכאל ברק    

מר מאיר ג'בדנפר
ד”ר אבנר גולוב
פרופ' גליה גולן
גב’ לימור דהן

ד”ר גלית דשא
עו”ד דבורה האוסן כורי
פרופ' גלעד הירשברגר

ד”ר חיים וייצמן
מר ליאור וינטרוב

ד”ר הני זובידה
ד”ר עידו זלקוביץ
ד”ר שגית יהושע
ד”ר עפר ישראלי

ד”ר קרינה כגן
ד”ר אלון כהן

ד"ר ליאור כהן

ד”ר נעם כוכבי
ד”ר אלי כרמון

השגריר יצחק לבנון
ד"ר כרמלה לוטמר

ד”ר אסתר לופטין
ד”ר אלון ליאל

ד”ר דוד מובשוביץ
ד”ר שני מור

פרופ' אסף מידני
ד”ר אלישבע מכליס

ד”ר לאה מנדלר
ד"ר יוסי מעלם

ד”ר דוד מקלברג
ד”ר אהרון יאיר מקקלנהן

ד”ר עמנואל נבון
ד”ר שירלי נוה

פרופ’ בני נויברגר
תת אלוף )מיל'( שרון ניר

ד”ר קרולינה סילבה
ד”ר ירון סלמן

גב' מרינה סמוליאנוב
ד”ר גיל סמסונוב

פרופ' אלברטו ספקטורובסק
ד”ר מיכל סר בן-עמי

גב' דורית עוזיאל
עו"ד אמי פלמור

ד”ר יעקב פלקוב
ד"ר אייל פרופר

מר הנריקה צימרמן
ד"ר עדי קול

ד”ר חיים קורן
השגריר מר דניס רוס 

ד”ר אורי רזניק
עו”ד דניאל רייזנר
פרופ’ יצחק רייטר

ד"ר עמית רכבי 
מר שי שבתאי
ד”ר ערן שדך

מר ליאור שוהם 
מר טומי שטיינר

ד”ר שאול שי
מר איציק שמולי
ד”ר בועז שפירא
מר שלום תורג’מן

סגל הוראה נוסף )לפי סדר א’-ב’(

ד”ר ג’ניפר שקבטור
.Ph.D, אוניברסיטת הרווארד

פרופ’ אהוד שפרינצק ז”ל
2002-1940

הדיקן המייסד של בית ספר 
לאודר לממשל, דיפלומטיה 

ואסטרטגיה

ד”ר אליסה רובין
.Ph.D, אוניברסיטת הרווארד

ראשת תוכנית ארגוב למנהיגות 
ודיפלומטיה

השגריר פרופ’ רון פרושאור
ראש מכון אבא אבן 

לדיפלומטיה בינלאומית
שגריר ישראל באו“ם לשעבר
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תואר ראשון דו-חוגי בקיימות וממשל או בקיימות וכלכלה,   
בשלוש שנות לימוד.

תוכנית הלימודים הינה הראשונה מסוגה בארץ ומבוססת   
על התוכניות המובילות בארה”ב, בתוספת היבטים מקומיים, 

הייחודיים לישראל.

התוכנית מכשירה אנשי מקצוע ויזמים בממשל ובכלכלה   
להתמודדות עם ההזדמנויות והאתגרים בתחומי הקיימות.

משבר האקלים העולמי הוא תהליך בעל 
השפעות דרמטיות על האנושות במאה ה-21. 

בתוכנית הלימודים המעודכנת והעשירה שנבנתה בבית הספר 
לקיימות, פוגשים הסטודנטים את האתגרים וההזדמנויות שמשבר 

זה מציג בפניהם, בהבטים הסביבתיים, הכלכליים והממשליים. 
בוגרי בית הספר מקבלים את הכלים היזמיים למצוא פתרונות 

חדשניים בתחומי האנרגיה, המים, התחבורה והמזון ולהוביל עשייה 
חברתית, כלכלית וסביבתית בישראל ובעולם. 

בוגרי בית הספר משתלבים כיזמים בחברות הזנק בתחומי קיימות 
וסביבה, כאנליסטים וכמנהלי אחריות תאגידית במגזר העסקי 

והציבורי ובארגונים חוץ-ממשלתיים. חלק מהבוגרים ממשיכים 
לתארים מתקדמים בתחומי כלכלת סביבה וניהול משאבי טבע 

באוניברסיטאות בארץ ובחו”ל.”
פרופ’ יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן

בית הספר לקיימות

התוכנית מקנה לבוגריה יתרון במגוון תחומי עיסוק:  
• במגזר העסקי: פיתוח ויזמות בתחומי סביבה ומציאת פתרונות 	

לצרכי השוק, ניתוח אחריות תאגידית לחברות ולארגונים 
עסקיים.

• במגזר הציבורי: הבנת שיקולים רחבים של איכות סביבה, 	
וקידום פעילות ארגוני המגזר השלישי לעיצוב מדיניות סביבתית, 

תוך הבנת הזירה הבינלאומית והאזורית.

התוכנית שמה דגש על יצירת קשרים בין המגזר הציבורי, העסקי,   
הפרטי וארגוני הסביבה לקידום ופיתוח בר-קיימא.

אפשרות ללימודים בשפה האנגלית עם סטודנטים מכל העולם   
)פרטים נוספים בעמ’ 72(.
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 מהי קיימות?
אנחנו חיים בתקופה של שינויים סביבתיים דרמטיים וקשים ובראשם 
שינויי האקלים, פגיעה במגוון המינים והתדלדלות משאבי הטבע. 

קיימות היא גישה מודרנית השואפת למצוא פתרונות פרקטיים 
שיאפשרו לאנושות להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 מבלי לפגוע 
במשאבי הטבע והסביבה או במילוי צרכי האדם והחברה. ממשלות 
וארגונים רבים בעולם מאמצים גישת מדיניות השואפת למציאת 

איזון זה - גישה המכונה "פיתוח בר-קיימא".

 למה קיימות ולמה עכשיו?
קיימות היא צורך השעה. סדר היום העולמי מושפע כבר היום - 
ויהיה עוד יותר בעתיד - מסוגיות בוערות הקשורות לשינוי אקלים 
והשלכותיו על משקי המים, המזון והאנרגיה, מאובדן מאסיבי של 
שטחים פתוחים, מירידה חדה במגוון המינים, ומהצורך לספק סביבת 
מחיה נקייה ובריאה לכל, ובמיוחד ליותר ממחצית אוכלוסיית העולם 

שחיה בערים.
פיתוח בר-קיימא הוא המפתח לתכנון נכון והוגן של מדיניות ציבורית 
בישראל ובעולם. הבנת הסוגיות הסביבתיות חשובה מאי פעם לתכנון 
נבון של חברות בסקטור העסקי. לכן, הביקוש לעובדים בעלי ידע 

ומיומנויות המגיעים מעולמות הקיימות הולך וגדל.
מטרת התוכנית בקיימות להכשיר מומחים, יזמים ויועצים מקצועיים 
להתמודדות עם סוגיות מתחום הקיימות המעסיקות את ישראל 
והעולם במאה ה-21. היכן שיש בעיות - ישנן הזדמנויות לפתרונות, 
והסטודנטים שלנו לומדים כיצד לאתר, לנתח ולמצות הזדמנויות אלה.

 תואר ראשון דו-חוגי בקיימות וממשל או
בקיימות וכלכלה

תוכנית הלימודים בקיימות מעניקה ראייה רחבה  של הבנת האתגרים 
המשפיעים על חיינו, תוך הקניית גישה יזמית ליצירת פתרונות.

התואר מקנה הבנה של הנושאים החמים ביותר, בהם: שינויי 
האקלים, חקיקה, אנרגיה, מים, מזון, תחבורה, ערים חכמות 

ומקיימות ועוד. 
תוכנית הלימודים עדכנית ומבוססת על השינויים המהותיים 
שחלו בשנים האחרונות בסביבה, בכלכלה ובחברה הישראלית 
הקיימות  מתחומי  קורסים  משלבת  התוכנית  והגלובלית. 
קורסים מתחומי הממשל  והסביבה עם  ומדעי כדור הארץ 
והכלכלה. הלימודים כוללים היכרות עם שיטות לניתוח נתונים 
לצד סמינריונים העוסקים בקיימות תוך מתן דגש על תחום 
- בתחומם  מובילים  מומחים  עם  ובשיתוף  הירוקה  היזמות 

מהאקדמיה, הממשל והתעשייה. בוגרי התוכנית השתלבו בתפקידי 
מפתח כמנהלים וכיזמים בארגונים מובילים.

 תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים הינה דו-חוגית ומונה כ-120 שעות סמסטריאליות 
)ש“ס( בשלוש שנות לימוד. מחצית מהשעות נלמדות בבית הספר 

לקיימות ומחצית בבתי הספר לכלכלה או ממשל. 
קורסי תשתית:

הסטודנטים בתוכנית ילמדו יחד עם סטודנטים מתוכניות .B.A אחרות 
באוניברסיטת רייכמן, חמישה קורסי תשתית: מבוא לכלכלה )מיקרו 

ומאקרו(, מבוא לסטטיסטיקה, שיטות מחקר ואנגלית.
קורסי ליבה:

במהלך הלימודים ילמדו כל הסטודנטים קורסי חובה בתחומים 
הבאים:

תחום הסביבה: מבוא לקיימות; מבוא למערכות כדור-הארץ;  •
מבוא לאקולוגיה; שיקולי קיימות במשק האנרגיה ובמשק המים; 

קיימות עירונית; זיהום אוויר, מים וקרקע.
תחום חברה וסביבה: מבוא למחשבה סביבתית; ערים חכמות  •

ואנליטיקה עירונית מתקדמת, מערכות מזון בעידן המודרני.
תחום כלכלה וסביבה: כלכלת סביבה ומשאבי טבע; כלכלת  •

אנרגיה; ניתוח עלות-תועלת; מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות; 
טכנולוגיות מידע ויעדי הפיתוח של האו"ם; ייצור וצריכה בני-קיימא: 

תפיסת מחזור החיים; טכנולוגיות מידע וקיימות.
תחום הרגולציה: גלובליזציה ורגולציה של הסביבה; סוגיות  •

נבחרות במשפט סביבתי; אחריות תאגידית והשקעות אימפקט; 
ִמנהל ותכנון סביבתי בישראל.

 פרויקט יישומי
יישומי  יבצעו הסטודנטים פרויקט  כחלק מתוכנית הלימודים 
שבמסגרתו יתמודדו עם סוגיות מעשיות בתחום הקיימות בנושאים 
שונים, בהתאם לתחום עניינם. כל קבוצה מציעה ומובילה תוכנית 
פעולה למיזם סביבתי, עסקי או חברתי, ותממש אותו בסיוע צוות 

המנחים של הפרויקט במהלך שנת הלימודים האחרונה.

כסטודנטים בבית הספר למדנו להיות 
חלוצים ופורצי דרך, ולכן, יש לנו את 

היכולת והחובה לממש זאת למען 
מציאות טובה יותר - כזו שמכבדת 

אותנו ואת הסביבה שלנו עבורנו ועבור 
הדורות הבאים.”

רומי דוידור,
 Marketing and Brand Manager, Stoke
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הלימודים באוניברסיטת רייכמן חשפו 
אותי לעולם מלא באתגרים ובהזדמנויות.

בחרתי ללמוד בתוכנית לימודים עם ערך 
מוסף, והתואר בקיימות הוא גן עדן למי 

שמחפש ליזום ולהשפיע לטובה על כדור 
הארץ שלנו.”

דניאל רענני,
Chakratec ,מנהל פעילות שיווקית

 תוכנית המצטיינים
התוכנית מיועדת לסטודנטים מובילים הלומדים לתואר ראשון דו-חוגי 
בקיימות. במסגרת התוכנית, הסטודנטים ישתתפו בסמינרים ייחודיים 
ובכיתות אמן במגוון נושאים לרבות חשיבה ביקורתית, חדשנות 
ויצירתיות, מבוא למחקר בסיסי ויישומי, העברת טכנולוגיות נקיות 
ומבוא למדעי הקיימות. התוכנית מאפשרת לסטודנטים הזדמנות 
לעסוק במחקר אקדמי מקורי )Honor Thesis( שישלח לפרסום 

בכתב עת מדעי.

 חטיבות לימוד
בשנה השנייה ללימודים הסטודנטים יבחרו באחת משתי החטיבות: 

חטיבה באנרגיה או חטיבה בעירוניות.

חטיבה באנרגיה
ראשת החטיבה: פרופ' יעל פרג

אנרגיה היא הדם שזורם בעורקי החברה המודרנית ומניע אותה. 
ולכן, אספקת אנרגיה באופן מקיים, בכמות מספקת ובאיכות טובה 
ליותר מ-7 מילארד אנשים היא אחד מאתגרי המאה ה-21.  החטיבה 
בנושאי אנרגיה תבחן אתגרים אלו מפרספקטיבה חברתית-כלכלית-
טכנולוגית, ומזווית גלובלית ומקומית, תוך התייחסות לצורך הדחוף 
להתמודד עם שינויי האקלים, התדלדלות המשאבים וגידול האוכלוסייה.

קורסי החטיבה יתמקדו במשק האנרגיה על ממשקיו השונים, ויחשפו 
את הסטודנטים לסוגיות של ביטחון אנרגיה, עוני אנרגטי, כלכלת 
אנרגיה, מדיניות אנרגיה, רגולציה וגיאופוליטיקה של אנרגיה, וכן 
לאתגרים ולחידושים הטכנולוגיים בתחומי יצור אנרגיה, אחסון וניהול 
מערכת אנרגיה דלת פחמן ומרובת אנרגיות מתחדשות. תרגילים, 
משחקי סימולציה והרצאות אורח של מומחים, מקבלי החלטות 
ויזמים עסקיים יחשפו את הסטודנטים להיבטים תיאורטיים ופרקטיים 
של אתגרי ניהול מערכת האנרגיה בישראל ובעולם. ניתוח האתגרים 
והקשיים יאפשר לסטודנטים לזהות הזדמנויות וזירות שונות לפעולה 

ולחדשנות טכנולוגית, רגולטורית, עסקית וניהולית.
החטיבה מיועדת לסטודנטים המעוניינים להשתלב במגוון תפקידים 

בתחום האנרגיה, הן בסקטור הציבורי והן בסקטור הפרטי.

חטיבה בעירוניות
ראש החטיבה: ד"ר נתי מרום 

55% מאוכלוסיית העולם מתגוררת כיום ביישובים עירוניים - ושיעור 
זה יזנק ל-66% עד 2050, בה בשעה שערים אחראיות ל-75% 

מצריכת האנרגיה העולמית ועד ל-80% מפליטות גזי חממה.
החטיבה בקיימות עירונית מקנה לסטודנטים כלים מושגיים ומעשיים 
להבין ולהתמודד עם סוגיות שונות של קיימות עירונית: תהליכי עיור 
והשפעתם על שינוי אקלים, מדיניות ותכנון עירוני, יחסי העיר עם 
סביבתה הטבעית, תשתיות עירוניות ומערכות תחבורה בנות-קיימא, 
מפגעים סביבתיים בעיר והשפעתם על קבוצות שונות )צדק סביבתי(, 
“עירוניות חכמה” ועוד. הקורסים השונים ידגישו סוגיות עולמיות בהקשרי 
פיתוח גלובליות וסוגיות מקומיות בערי ישראל, כולל סטודיו לתכנון 
עירוני מקיים. החטיבה מעניקה ידע נרחב בתחום העירוניות הנדרש 

למגוון תפקידים בסקטור הציבורי ובסקטור הפרטי.

 התמחויות והעשרה 
התוכנית מעניקה לסטודנטים לקיימות הזדמנות להתמחות במגוון 
חברות סטארט-אפ בתחומי האנרגיה והקיימות. בחודשי הקיץ 
יכולים סטודנטים מצטיינים להתנסות ולהכיר מקרוב את העיסוק 
בתחומי הקיימות ובארגוני סביבה, ביניהם: גרינפיס, מעלה, המועצה 

לבנייה ירוקה ועוד.
ההתמחויות פותחות עבור הסטודנטים צוהר לעיסוק בתחום הקיימות, 
ומאפשרות להם לקחת חלק בעשייה מעשית עוד במהלך התואר 

ולצבור נסיון תעסוקתי.

 סדנאות מעשיות למצטיינים 
סטודנטים מצטיינים יוכלו לקחת חלק בסדנאות מעשיות להעשרת 
קיימות, השקעות אימפקט, אחריות תאגידית,  הידע בתחומי 

סיוע בינלאומי ובנייה ירוקה.
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מר יאיר אנגל
ד"ר תמיר ארביב 

גב' נעמה אשור בן ארי
ד"ר בתאל אשקול

ד"ר צבי באום
ד"ר נועם גרסל 

ד"ר רונית דוידוביץ
מר שמעון טל

ד"ר עדי לוי
ד"ר עמית מור

גב' מישל ספקטור
מר ג'סי פוקס

ד"ר אורי פלביץ'
ד"ר יואב פלד
מר גיא פרוס 

עו"ד עידית רייטר
גב' צרויה שבח

עו"ד חביבה שפר

סגל הוראה נוסף )לפי סדר א’-ב’(

פרופ’ יואב יאיר
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

דיקן בית הספר

ד”ר נתי מרום
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ראש החטיבה בעירוניות

פרופ’ יעל פרג כהן מינץ
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

סגנית דיקן בית הספר
ראשת החטיבה באנרגיה

ד”ר אסף צחור
.Ph.D, אוניברסיטת לונדון 

)UCL(

ד”ר שירי צמח-שמיר
.Ph.D, הטכניון

ואוניברסיטת חיפה

לבית הספר מרצים וחוקרים בעלי שם בינלאומי וניסיון 
אקדמי באוניברסיטאות ובמכוני מחקר מובילים בעולם.

מאמריהם מתפרסמים בכתבי עת מדעיים יוקרתיים.
סגל אקדמי



בית הספר המוביל בישראל במחקר וביישום מציאות וירטואלית   
ומציאות מתקדמת, ומכשיר לעיסוק בתחומי ניהול השפעה 

ותודעה בדיגיטל, עיתונות, פרסום, שיווק דיגיטלי ויחסי ציבור.

תוכנית לימודים עדכנית, המציעה אחת משלוש התמחויות:   
חדש! תודעה והשפעה בדיגיטל; התמחות אינטראקטיבית; 

התמחות שיווקית.

לימודים בינתחומיים: אפשרות לבחירת חטיבה משלימה במנהל   
עסקים בנוסף ללימודי התקשורת.

סביבת לימודים מתקדמת: מעבדת ייצור תלת מימד לפיתוח    
אבות-טיפוס פיזיים דיגיטליים, אולפני טלוויזיה, אולפני רדיו, 
חדרי עריכה, מעבדת ההשפעה, חדר חדשות ע”ש דניאל פרל 

ומעבדה למיזמי תקשורת שיווקית.

התנסות מקצועית וחשיפה לאתגרים המגוונים בעולם התקשורת,   
דרך עבודה בחברות ובארגונים חברתיים כבר במהלך הלימודים.

לסטודנטים מצטיינים: אפשרות ללימודי המשך בתואר שני   
בתקשורת ומדיה חדשים או באינטראקציית אדם-מחשב 

.)HCI(

רדיו 106.2FM משדר 7/24 ומהווה “מקפצה” להשתלבות בגופי   
תקשורת. הרדיו משמש גם כמעבדת אודיו דיגיטלי וחממה 

לפיתוח פודקאסטים.

מכוני מחקר מובילים בתחומי חוויית משתמש חדשנית,   
הפסיכולוגיה של האינטרנט, חקר מציאות מתקדמת, דיפלומטיה 

במדיה חדשים ומכון דניאל פרל לעיתונות בינלאומית.

סטודנטים  חילופי  תוכניות  בינלאומית:  לימודים  חוויית   
באוניברסיטאות המובילות בארה”ב, באוסטרליה, באירופה 

ובאסיה. 

תוכנית למצטיינים בדיפלומטיה ציבורית המשלבת למידה   
תאורטית לצד התנסות מעשית בהסברה.

אפשרות ללימודים בשפה האנגלית עם סטודנטים מכל העולם   
)פרטים נוספים בעמ’ 72(.

בית ספר סמי עופר לתקשורת מתעדכן בחדשנות ובשינויים
שמאפיינים את אמצעי התקשורת בעולם.

אתם מוזמנים להתעדכן באתר האינטרנט של בית הספר 
ולעקוב אחר תוכניות הלימוד הייחודיות והמיזמים החדשים 

שמתפרסמים במהלך השנה.

תוכנית הלימודים בתקשורת מכשירה את בוגריה 
להשתלבות מהירה בשוק העבודה וללימודי 

המשך בתחום. התוכנית מקנה לסטודנטים הבנה עמוקה של 
התהליכים המתרחשים בעידן התקשורת הדיגיטלית. 

בבית הספר סגל אקדמי מהטובים בתחומם וסביבת לימודים מתקדמת, 
המצוידת במיטב החידושים בתחומי התקשורת וניצבת בחזית 

הטכנולוגיה הגלובלית. 
בית הספר מקיים שיתופי פעולה ומיזמים עם אוניברסיטאות מובילות 
בעולם ועם ארגוני תקשורת המכשירים את הסטודנטים בצורה הטובה 

ביותר להתמודד בהצלחה בעידן המאופיין בשינוי מתמיד. ” 
ד"ר עמית לביא-דינור, דיקנית, בית ספר סמי עופר לתקשורת

בית ספר סמי עופר
לתקשורת
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 תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר ראשון בתקשורת כוללת קורסי חובה 
ולימודי התמחות. קורסי החובה יינתנו בעיקרם בשלושת הסמסטרים 
הראשונים, בהם יילמדו קורסים בתחום יסודות התקשורת, קורסי 
יסוד בהתמחויות השונות וכן, סדנאות להיכרות ראשונית של תחומי 
הטלוויזיה, העריכה העיתונאית, הרדיו והמדיה החדשים. במהלך 
הסמסטר השני ללימודים, יבחר כל סטודנט התמחות אחת אותה 
ילמד במהלך שנים ב' ו-ג׳. בנוסף, כחלק מההתמחות יתנסה כל 

סטודנט בפרויקט מעשי במהלך שנת הלימודים האחרונה.
משך הלימודים: שלוש שנים )6 סמסטרים(.

 התמחויות
במסגרת ההתמחות ילמד כל סטודנט, חמישה קורסי חובה, חמש 

סדנאות, סמינר סמסטריאלי, סמינר שנתי ופרויקט שנתי.
לצד קורסי ההתמחות, ילמד כל סטודנט שלושה קורסים משתי 

ההתמחויות האחרות. 

חדש! התמחות בתודעה והשפעה בדיגיטל
ראשת ההתמחות: ד“ר מורן ירחי

ההתפתחויות הטכנולוגיות של העשורים האחרונים, לצד שינויים 
בסביבה הפוליטית והחברתית הביאו לשינוי עמוק במציאות בה 
אנחנו חיים. כיכר העיר הפכה וירטואלית, והיכולת של יחידים וארגונים 
להשמיע את קולם בצורה אפקטיבית הפכה זמינה מאי פעם. 
השינויים הללו הביאו עמם גם גלים של מאמצי תודעה והשפעה 

בעולמות תוכן שונים: פוליטיים, עסקיים וחברתיים. 
ההתמחות בתודעה והשפעה בדיגיטל חושפת את הסטודנטים 
למציאות המורכבת, תוך בחינת היבטים מגוונים של עולמות התודעה 
וההשפעה הרשמיים והלא רשמיים, הממוסדים והפרטיים, המסורתיים 

והחדשניים. 
באמצעות הקניית ידע אקדמי, ורכישת ניסיון בסדנאות והתנסויות 
מעשיות, יקבלו הסטודנטים הבנה עמוקה וכלים פרקטיים בתחום 

ההולך ומתפתח לנגד עינינו.
הסטודנטים בהתמחות זו ייחשפו לתהליך המלא של יצירת התוכן 
והשפעתו: משלב התחקיר והבנת קהלי היעד, דרך יצירת תוכן 
אפקטיבי עבור פלטפורמות שונות, ועד הבנת ומדידת ההשפעה. 
בנוסף, יעסקו הסטודנטים בתחום ניהול הקהילות והאקטיביזם 

ברשת -
תחום מתפתח במציאות המקוונת. בשנה ג' יתנסו הסטודנטים 
במעבדת ההשפעה, ויישמו את הכלים שרכשו בקורסים ובסדנאות.

התמחות בתקשורת אינטראקטיבית
ראשת ההתמחות: ד“ר נועה מורג

ההתמחות האינטראקטיבית משלבת בין יצירה ועשייה ללימודים 
תיאורטיים בנושאים של אינטראקציה אדם-מחשב. ההתמחות 
מציעה סדנאות כגון איפיון מוצר אינטראקטיבי, איפיון חווית משתמש 
)UX(, קידום וניהול מוצר דיגיטלי, כתיבת )UX(, עיצוב גרפי לחווית 
משתמש )UI(, וכן קורסים וסמינרים מחקריים כגון אתיקה של 
חווית משתמש, אינטראקציה אדם-מחשב )HCI(, יסודות בחשיבה 
טכנולוגית, אספקטים פסיכולוגיים קוגניטיבים בחווית משתמש, 

תקשורת לא-מילולית, תרבות דיגיטאלית ועוד. 

התמחות בתקשורת שיווקית
ראש ההתמחות: ד“ר צחי חייט

ההתמחות מציעה שילוב ייחודי של לימודים עיוניים לצד עשייה 
פרקטית עם מנטורים מובילים בתעשייה. התוכנית מכשירה את 
הסטודנטים לחשיבה אסטרטגית וחדשנית בכל הקשור לפרסום, 
שיווק, יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי בכל אמצעי המדיה והדיגיטל. לצד 
קורסים וסמינרים תאורטיים, הסטודנטים ישתתפו במגוון סדנאות 
מעשיות החל מאסטרטגיה שיווקית, כלים לפרסום ושיווק בדיגיטל, 
חדשנות בפרסום, ניהול השיווק ברשתות חברתיות, אי-קומרס

ושת"פ Affiliated Marketing, ניתוח וחיזוי טרנדים, עיצוב להעברת 
מסר ופוטושופ, וזאת על מנת לקבל את כל הכלים הנחוצים 

להשתלב בתעשייה. 
במהלך פרויקט הגמר בשנה ג' הסטודנטים יפתחו אסטרטגיות 
ופתרונות יצירתיים לקמפיינים חדשניים עבור לקוחות אמיתיים: 

עמותות וגופים חברתיים וכלכליים. 
הסטודנטים יסיימו את הלימודים עם תיק עבודות וקשרים מקצועיים, 

שיעניקו להם יתרון בהשתלבות בתעשייה.

 התוכנית בדיפלומטיה ציבורית
תוכנית הלימודים משלבת ידע תאורטי בדיפלומטיה ציבורית וניסיון 
פרקטי בתחום ומעניקה לסטודנטים כלים מעשיים להבנת תחום 
ההסברה וליצירת תכנים בעלי תרומה ממשית לדיפלומטיה הציבורית 

הישראלית )פרטים נוספים בעמ’ 19(.
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פרופ’ יאיר גלילי
.Ph.D, אוניברסיטת לסטר, 

אנגליה
סגן דיקנית בית הספר

ד”ר קרן צור איל
.Ph.D, אוניברסיטת קליפורניה,

סנטה ברברה

ד”ר ביאטריס האסלר לב טוב
.Ph.D, אוניברסיטת ציריך

פרופ’ גדי וולפספלד
.Ph.D, המכון הטכנולוגי של

)MIT( מסצ’וסטס
ראש תוכנית התואר השני 
בתקשורת ומדיה חדשים

ד”ר מורן ירחי
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים
ראשת ההתמחות בתודעה

והשפעה בדיגיטל
ראשת התוכנית לדיפלומטיה ציבורית

ד”ר הדס אראל
.Ph.D, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד”ר יצחק חייט
.Ph.D, אוניברסיטת טורונטו

ראש ההתמחות בתקשורת 
שיווקית

ד”ר עמית לביא-דינור
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים
דיקנית בית הספר

ד”ר טל סמואל עזרן
.Ph.D, אוניברסיטת מלבורן,

אוסטרליה

פרופ’ קרין נהון
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר נועה מורג
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

ד”ר אורן צוקרמן
.Ph.D, המכון הטכנולוגי של

)MIT( מסצ’וסטס
ראש התמחות בתקשורת

אינטראקטיבית
ראש תוכנית התואר השני 

באינטראקציית אדם-מחשב

פרופ’ דורון פרידמן
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ יאיר עמיחי-המבורגר
.Ph.D, אוניברסיטת אוקספורד

לבית הספר סגל מרצים וחוקרים בעלי שם בינלאומי
וניסיון בהוראה ובמחקר באוניברסיטאות המובילות בעולם,

לצד בכירים בתעשיית התקשורת הישראלית.
סגל אקדמי
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מר אדם אבולעפיה 
מר הלל אבט

ד”ר שרון אביטל
מר תומר אביטל

מר שי אבן
מר עומרי אבסף
ד”ר מתן אהרוני

ד”ר סיגלית אולשקר
ה  דר נ אלכס  ' ב ג

אוקסנויד 
מר ירון אחר
גב’ מירי איזין

מר עידן אייזן 
גב' נועה אילסר 

מר יובל איתן
ד"ר גיא אלדר 
גב' הילה אלוני 

מר יובל אלוני
ד”ר מורן אלימן

מר אריאל אלינסון
גב’ סיון ארבל

מר מאור בלומן
עו"ד אופיר בן גור

ד”ר יאיר בן דוד
ד”ר מיכל בן דוד

ד"ר גלית בן טובאל 
גב’ לירון בן יעקב
מר טל בן שחר

מר יהונתן בר

מר אורי בר-און
מר גל ברזילי

מר תומר ברנד
ד”ר סיגל ברק ברנדס

גב' סיון גבע 
גב' קארין גוטרמן 

ד”ר יניב גוילי
גב’ דנה גורדון לברון

ד"ר שלי גילוץ 
ד”ר יונתן גירון

מר יונתן גל
גב’ גלית גלפרין

גב' שרון גסטהלטר
מר עודד ג'קמן 

ד”ר יעקב גרינשפן
גב' דנה גרמן

מר יהונתן גת 
מר נמרוד דוויק
גב’ אירית דולב

מר יואב דורי
גב’ פנינה דיאמנט כהן

מר תום דיבון
ד”ר שגית דינר
גב' קרן דרור 

מר ארנון האוזר
מר יובל הולנדר

גב’ שרון הלר-בר
מר טל הרינג

גב' אלישבע הריס 
גב’ הילה הרצוג מנור

גב’ דסי וגנר
מר נדב וידוצינסקי

גב' אשלי וקסמן בקשי
גב’ חן זאוסמר

ד”ר קרין זוהר-כהן
גב’ ענת זליג

ד”ר גלנדה זקס
גב’ שני חדד

גב' יעל חי 
מר ליאור חפץ
גב’ נטלי טלמור

מר עמנואל טנא 
מר חזי טניאני

גב’ איילת טריאסט
מר רן ירון

גב’ נתלי יצחקוב
מר איתן כהן

מר בני כהן
מר יוסי כהן

ד”ר ליאור כהן 
מר ידין כץ

מר רועי כ”ץ
פרופ' טל כץ-נבון 

גב’ נעמי כרמי 
ד”ר אסף לב

ד”ר אורנת לב ער

ד”ר טליה לביא
גב’ יעל לביא 

גב' מרב לבקוביץ 
גב׳ מאיה להט
מר אריאל לוי

מר דוד לוי
מר יוהנה לוי

מר גל לוין 
ד"ר רונית לוין

מר אילן לזרוביץ
מר יוראי ליברמן

מר אנדרס לינדנר
גב’ רותם לנדסמן

מר רותם לשם
גב’ גליה מאיו
מר יריב מוזר 
ד”ר יפעת מור

מר דניאל מטיוק
מר אימרי מטלון

גב’ נטע מטלון
מר אוהד מיוחס
מר רן מיכאליס 

מר תומר מיכלזון
גב' אן מרקס

מר צבי מרקפלד
מר אבי משולם

גב' שרית נבון
מר רם נהרי

גב' דינה ניר 
גב’ זוהר נעמן
מר אודי סגל

ד"ר הלל סומר 
ד"ר עו”ד שרון סורוקר

ד”ר נתן סטולרו
גב’ חדוה סטיבנסון קרן

מר אודי סלנט
מר ניר סער

ד”ר מיכל סר
מר עמרי עוזרד

ד"ר גלי עינב 
מר שלום עמירה

מר דן פולק
מר עומר פומרנץ

מר מוטי פופל גלזר 
מר גל פורת

ד”ר אביטל פילפל
פלקוביץ  אורלי  ד"ר 

אידן
ד"ר מאיה פנחסי

פרגייר  סטפני  גב' 
פלאט

מר רון פרושאור
מר נמרוד פרידברג

גב' רוית פרידברג
מר אמיר פרץ
מר אבירם צור
גב' לינור צפרוני

מר אריאל קדם 
ד”ר רחל קואסטל

מר אבי קורנס
ד”ר ארי קטורזה

גב’ יעל קיים
גב’ יסמין קיני

גב’ שרון קנטור
מר גל קפלן 

גב’ אביגיל קריספין 
ד”ר יובל קרניאל
מר משה קרסיק

מר איל רבין
מר אייל רוב

ד”ר אריה רותם
מר דניאל רז 

ד”ר שירי רזניק
ד”ר רינת שאנן סצי

גב’ טליה שחר
ד"ר מישל שטיין טיר

מר קלאודיו שטיינברג
מר ערן שיאון

ד”ר יפה שיר-רז
מר יניב שמלצר

מר איתי שניר
ד”ר טלי סיג תאני-הררי

גב' נעה תודר

סגל הוראה נוסף )לפי סדר א’-ב’(

סגל הוראה מקצועי )לפי סדר א’-ב’(

גב' אורית אברהם
מר חגי אוגניסתוף

גב' ריקי בן דוד 
גב' סיון בן חורין

גב' ענת גרינבלום
מר אנדריי גרשיקו

מר תומר גרשנמן
גב' ענת הנקין

גב' אדר וייסברג
גב' דלית לדר

מר עופר לוי
גב' אנוק לוריא

מר חיים נחום
מר אלעד נעימי
גב’ איבון סאבא

מר תומר פרישמן
גב' יפעת קידר
מר שרון קרפ

מר יורי שוסטר
מר דובב שושן

גב' רונה שטאובר זהבי



סגל מרצים וחוקרים מאוניברסיטאות מובילות בעולם.  

תוכנית לימודים ייחודית החושפת את הסטודנטים לתחומים   
חדשים בפסיכולוגיה, הכוללת מגוון קורסים מעשיים לפיתוח 

מיומנויות פסיכולוגיות.

במסגרת הלימודים נחשפים הסטודנטים למקצועות המשיקים   
לתחום הפסיכולוגיה, כגון: פסיכולוגיה פוליטית, פסיכולוגיה 
ותקשורת, פסיכולוגיה וחקר המוח, פסיכולוגיה ומדעי הרוח, 

פסיכולוגיה ויזמות וקרימינולוגיה.

תוכנית לימודים לבעלי נתונים גבוהים, ייחודית וראשונה מסוגה   
 )LL.B.( בארץ, המעניקה תואר אקדמי כפול במשפטים 

.)B.A.( ובפסיכולוגיה

תוכנית לימודים לבעלי נתונים גבוהים, המעניקה תואר אקדמי   
כפול בפסיכולוגיה ובמנהל עסקים, ומשלבת היבטים עסקיים, 

ניהוליים ופסיכולוגיים. 

תוכנית Honors לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך   
לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה בארץ או בעולם.

מצטיינים  לסטודנטים  המוח  בחקר  ונפש”  “מוח  תוכנית   
המתעניינים בקשר בין פסיכולוגיה למדעי החיים בכלל, ובחקר 

המוח בפרט.

מעורבות ושותפות של הסטודנטים במעבדות ובמרכזי המחקר   
של בית הספר במהלך הלימודים.

ייעוץ, הכוונה והדרכה להשתלבות בעולם העבודה ולהמשך   
לימודים מתקדמים.

אפשרות ללימודים בשפה האנגלית עם סטודנטים מכל העולם   
)פרטים נוספים בעמ’ 72(.

בית ספר ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה הוקם
ברוח של חדשנות ומצוינות. 

בית הספר שם דגש על תחומים מגוונים בפסיכולוגיה, 
כגון: חקר המוח, התפתחות רגשית, קבלת החלטות, 

פסיכותרפיות מסוגים שונים, פסיכולוגיה חיובית 
ופסיכולוגיה של האינטרנט. תוכנית הלימודים 

ייחודית ומורכבת ממידע עיוני ומחקרי בשילוב 
ניסיון מעשי וחווייתי ונועדה להקנות לסטודנטים את 

ההכשרה המיטבית, אשר תאפשר להם להוביל בתחום 
הפסיכולוגיה בישראל ובעולם.”

פרופ’ ענת ברונשטיין קלומק, דיקנית בית ספר ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה

בית ספר ברוך איבצ’ר
לפסיכולוגיה
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 תואר ראשון בפסיכולוגיה
תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה מבוססת על מגוון תוכניות ממיטב 
האוניברסיטאות בארץ ובעולם, תוך פיתוח והוספת תכנים חדשים ייחודיים. 
התוכנית נועדה להקנות לסטודנטים ידע, כלים והתנסויות, שיאפשרו 
להם להגשים את שאיפותיהם, לתרום לרווחת הפרט והחברה ולהשתלב 

בלימודי המשך לתארים מתקדמים.
משך הלימודים: שלוש שנים )6 סמסטרים(.

תוכנית הלימודים כוללת:
קורסים עיוניים בפסיכולוגיה, הכוללים קורסי חובה, סמינרים עיוניים וקורסי 
בחירה מתקדמים. הסטודנטים נחשפים לתאוריה ולמחקר  בתחומים: 
פסיכולוגיה התפתחותית, חברתית, קוגנטיבית וארגונית, וכן תאוריות 

באישיות, פסיכותרפיה ופסיכופתולוגיה.

קורסים מתודולוגיים, במסגרתם מקבלים הסטודנטים את הכלים הנדרשים 
להם לצורך ביצוע מחקר בפסיכולוגיה ומתנסים בעשייה מחקרית.

קורסים התנסותיים, בהם נחשפים הסטודנטים לפן היישומי והמקצועי 
של הפסיכולוגיה ומתנסים בעשייה ובחשיבה פסיכולוגית בשדה הטיפולי 

והארגוני. 

 קורס בינתחומי מורחב
הסטודנטים נדרשים לשלב במהלך התואר קורס מורחב מדיסציפלינה 
נוספת כחלק מהגישה הבינתחומית, על מנת שיחשפו למקצועות 
המשיקים לתחום הפסיכולוגיה. בין התחומים: פסיכולוגיה פוליטית, 
פסיכולוגיה ותקשורת, פסיכולוגיה וחקר המוח, פסיכולוגיה ומדעי הרוח 

ומציאות מדומה בעולמות פסיכולוגיים. 

 תואר כפול במשפטים ופסיכולוגיה
לבעלי נתונים גבוהים

התוכנית נלמדת בארבע שנים ומעניקה זכאות לשני תארים:
.LL.B במשפטים ו-.B.A בפסיכולוגיה.

במהלך לימודיהם, הסטודנטים יקבלו הכשרה מעמיקה בשני התחומים 
וילמדו קורסים ייחודים, כגון: משפט ופסיכיאטריה, מאפייני אישיות של 
עבריינות, היבטים פסיכולוגיים בתהליכי חקירה ומשפט, תוכניות פרקטיקום 

וסמינרים יעודיים המשלבים תאוריה והתנסות מעשית.

 תואר כפול במנהל עסקים ופסיכולוגיה
לבעלי נתונים גבוהים

התוכנית נלמדת בארבע שנים ומעניקה זכאות לשני תארים:
.B.A במנהל עסקים ו-.B.A בפסיכולוגיה. התוכנית מתמקדת בהיבטים 
פסיכולוגיים של תהליכים עסקיים ומקנה כלים ניהוליים לעוסקים בתחומים 
טיפוליים ופסיכולוגיים. הסטודנטים בתוכנית משתלבים בהתמחויות 

במימון או בשיווק.

 תוכניות מיוחדות בתחומי המחקר וההתנסות 
המקצועית

סמינר מחקרי: סטודנטים בשנה ג’ משתתפים בסמינר מחקרי בו  •
הם מבצעים מחקר פסיכולוגי באופן עצמאי בהנחיית חבר סגל בכיר 

מבית הספר.
מחקר מודרך: סטודנטים בשנים ב’ ו-ג’ מוזמנים להצטרף כעוזרי  •

מחקר במעבדות של אנשי סגל בית הספר לקחת חלק פעיל בעשייה 
המחקרית במעבדה, תוך הנחיה צמודה מאיש הסגל.

תוכנית מצטיינים Honors Program: סטודנטים בעלי הישגים לימודיים  •
מרשימים בסוף שנה א’, יוכלו לקחת חלק בתוכנית Honors של בית 
הספר, בה הם ייחשפו להרצאות מהחוקרים המובילים בפסיכולוגיה 
בארץ ובעולם ובמסגרתה יבצעו מחקר עצמאי שיישלח לפרסום 

במהלך שנה ג’.

תוכנית “מוח ונפש“ בחקר המוח: מיועדת לסטודנטים מצטיינים  •
המתעניינים בקשר בין פסיכולוגיה למדעי החיים בכלל, ובחקר המוח 
בפרט. התוכנית מאפשרת לעסוק במחקר פורץ דרך במסגרת 
המעבדות הפועלות באוניברסיטת רייכמן, בבתי חולים ובמרכזים 
שונים לחקר המוח ברחבי הארץ. במהלך שנה ב' המשתתפים 
יקבלו הכשרה מתודית בביצוע מחקר ובשנה ג' יבצעו פרויקט 

מחקר אישי בהנחיית חוקרים בכירים. 
התנסות במחקר בחו“ל: לסטודנטים יש אפשרות לנסוע לחו“ל ולהשתלב  •

כעוזרי מחקר במהלך 8-6 שבועות באחת המעבדות בארה“ב או 
באירופה אשר נמצאת בקשרים עם בית הספר, ולהיות חלק מצוות 

המחקר הפעיל במעבדה תוך הנחיה אישית.
התנסות בשדה: סטודנטים בשנה ג’ משתתפים בסדנת התנסות  •

בשדה בה הם עובדים יום בשבוע בפנימיות טיפוליות, מרפאות, בתי 
חולים, ארגונים עסקיים, ארגונים חברתיים וכדומה, ומקבלים הנחיה 
הן מהפסיכולוג במקום העבודה והן ממנחה הסדנה באוניברסיטה.

המעבדה לחדשנות במדיה )miLAB(: סטודנטים בשנה ג’ מוזמנים  •
להצטרף  למעבדה לחדשנות במדיה ולהיות חלק פעיל בייזום ובביצוע 
של פרויקטים רב-תחומיים בשיתוף עם סטודנטים מבית הספר 
לתקשורת ומבית הספר למדעי המחשב, שמטרתם שינוי התנהגות 

ועמדות באמצעות אפליקציות וטכנולוגיות חדשות.

תוכניות תואר שני .M.A בפסיכולוגיה קלינית או
.M.A בפסיכולוגיה חברתית

בית הספר מציע תוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית בהתמחות ילד 
ומתבגר או מבוגר, או תוכנית ייחודית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית 
בחטיבות*: 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, 

קבוצות, ארגונים וממשלות.

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.

תוכנית 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.
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פרופ’ דניאל לוי
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

פרופ’ נאוה לויט בן נון
.Ph.D, מכון ויצמן למדע

ד”ר רמי טולמץ’
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

ד”ר גיא הוכמן
.Ph.D, הטכניון

ראש תוכנית התואר השני 
בכלכלה התנהגותית

ד”ר אורנה זגורי-שרון
.Ph.D, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ’ גיא דורון
.Ph.D, אוניברסיטת מלבורן,

אוסטרליה

פרופ’ גלעד הירשברגר
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

סגן דיקן בית הספר

פרופ’ שחר אייל
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ראש תוכנית התואר השני 
בפסיכולוגיה חברתית

פרופ’ אלן אפטר
.Ph.D, אוניברסיטת

Witwatersrand, דרום אפריקה

פרופ’ בעז בן-דוד
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ גורית בירנבוים
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ’ מריו מיקולינסר 
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

דיקן מייסד של בית הספר,
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים לשעבר

ראש תוכנית התואר השלישי
.P.hD בפסיכולוגיה

פרופ’ מישל סלואן
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ אטי ברנט
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

ראשת תוכנית התואר השני 
בפסיכולוגיה קלינית

פרופ’ צחי עין דור
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ’ אורית טיקוצינסקי
)NYU( אוניברסיטת ניו יורק ,Ph.D.

פרופ’ ענת ברונשטיין-קלומק
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

דיקנית בית הספר

פרופ’ ליאו וולמר
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ דני חמיאל
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

ד”ר יוליה גולנד
.Ph.D, האוניברסיטה 

העברית בירושלים בשיתוף 
מכון ויצמן למדע

טובי המרצים והחוקרים מאוניברסיטאות מובילות 
בישראל ובעולם, לצד פסיכולוגים בכירים, התקבצו בכדי 

ליצור תוכנית לימודים ייחודית.
סגל אקדמי



במהלך התואר נחשפתי לתחומי 
עיסוק חדשים ומרתקים. כיזם, הכלים 

והמיומנויות שקיבלתי בלימודים 
שזורים בעשייה היומיומית שלי.”

חן אבני,
Venn ,שותף-מייסד

מיזם חברתי להתחדשות אורבנית

אוניברסיטת רייכמן   63  בית ספר ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה

ד”ר טלי פרנקל
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ אמיר עמדי 
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

פרופ’ רות פלדמן 
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

ד“ר ניסים אבישר
גב’ כוכבית אויחמן
ד“ר נועה אלבלדה

ד"ר אסנת בוסקילה-ים
ד"ר יונתן גירון

ד“ר יונית דורון
ד"ר אירן דיאמנט

ד"ר יוסף חסון 
פרופ' גרשון טננבאום

מר אהוד לויטין

ד"ר אורי ליפשין 
ד“ר איב לישנר פרויד

ד“ר נטלי סגול
ד"ר רועי סמואל

ד"ר מיכל סר 

ד“ר יסמין פולדר
ד"ר מיכל פז שמעוני 

מר יאיר פלמוני
ד“ר ניר קמחי

ד“ר דותן קסטרו

ד“ר טל קרתי
ד“ר אורנה ראובן

ד"ר ברוריה רוטנברג
ד”ר יקותיאל שהם

ד“ר לימור שטוץ

סגל הוראה נוסף )לפי סדר א’-ב’(

ד”ר דנה פרג
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

ראשת תוכנית התואר השני 
בהתנהגות ופיתוח ארגונים

ד”ר שרית שטיינמץ
.Ph.D, אוניברסיטת ניו יורק 

)NYU(

פרופ’ תמר שגיא
.Ph.D, אוניברסיטת קונטיקט

פרופ’ ענת שושני
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר מיכל רייפן-תגר
.Ph.D, אוניברסיטת מיניסוטה

פרופ’ יניב קנט מימון
.Ph.D, אוניברסיטת בן-גוריון 

בנגב

ד”ר אורית קריספין
.Ph.D, האוניברסיטה 

הקתולית של אמריקה

ד”ר גבע שנקמן
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ מיכל שניידר-בארי
.Ph.D, אוניברסיטת בר-אילן

ד”ר דפנה קופלמן-רובין
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב
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בית הספר מציע:  

• 	Data Science-תואר דו-חוגי בכלכלה ויזמות עם התמחות ב
• תואר דו-חוגי בכלכלה ובמנהל עסקים	
• תואר דו-חוגי בכלכלה ובקיימות	
• תואר ראשון בכלכלה עם התמחות בחשבונאות 	
• ובמנהל עסקים עם התמחות 	 דו-חוגי בכלכלה  תואר 

בחשבונאות 

תוכנית עדכנית, המבוססת על השינויים המהותיים שחלו בשנים   
האחרונות בכלכלה הישראלית ובכלכלה הגלובלית.

סגל מרצים וחוקרים, הכולל מומחים מישראל ומהעולם   
מהמובילים בתחומם.

התוכנית כוללת סמינריונים העוסקים במדיניות כלכלית בתחומי   
המאקרו והמיקרו, בשיתוף גופים מובילים.

הכשרה מיטבית לקריירה במגזרים העסקי, הציבורי והאקדמי.  

בסקר שנערך בקרב בוגרי בית הספר, נמצא ש-98% מהבוגרים   
השתלבו בשוק העבודה. שכרם הממוצע כשנה לאחר סיום 
התואר הוא 16,300 ₪. 43% מבוגרי בית הספר המשיכו ללימודי 

תואר שני ודוקטורט.

תוכנית Honors לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להרחיב את   
הידע בתחומי הכלכלה, לקראת המשך לימודים מתקדמים 

בארץ ובעולם.

לסטודנטים מצטיינים: אפשרות לצבור ניסיון תעסוקתי עוד   
במהלך הלימודים, במסגרת התמחות בתפקידים כלכליים 

במגזרים הציבורי והפרטי.

קליניקות כלכליות בהן הסטודנטים מעניקים ייעוץ כלכלי וחינוך   
פיננסי לקהילה ופועלות לשינוי מדיניות ואומדן כלכלי של הצעות 

חוק. 

לימודי המשך: תוכנית .M.A בכלכלה פיננסית במתכונת התוכניות   
 M.A. הנלמדות באוניברסיטאות המובילות בעולם, ותוכנית
בכלכלה התנהגותית המשלבת לימודי כלכלה, פסיכולוגיה 

וקבלת החלטות.

בית ספר טיומקין לכלכלה מעניק תואר 
ראשון ברמה הגבוהה בישראל, בדגש על יישום 

התאוריה ושיטות המחקר היישומיות לניהול מדיניות 
כלכלית בסקטור הפרטי והציבורי. 

ההשפעות הכלכליות והחברתיות של משבר הקורונה מדגישות 
את הצורך של כל אחת ואחד מאיתנו להבין את עיקרי התהליכים 

הכלכליים, ולאמץ גישות עדכניות ורעננות, הן בהוראה והן 
במחקר. 

סגל בית הספר לכלכלה מורכב מחוקרים מובילים ובעלי שם, 
המלמדים את תשתית הידע המקיפה והעדכנית ביותר בכל תחומי 

הכלכלה. כך זוכים הסטודנטים לידע ולהבנה כלכלית באיכויות 
המשתוות לאלו של האוניברסיטאות המובילות בעולם.”

פרופ’ צבי אקשטיין, דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה

בית ספר טיומקין
לכלכלה
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 תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה מעניקה תשתית ידע 
מקיפה בתחומי הכלכלה, כמקובל באוניברסיטאות המובילות בעולם, 
לצד תכנים בינתחומיים נוספים. חלק מהקורסים בתוכנית נלמדים 
בשיתוף עם בית ספר אריסון למנהל עסקים, במטרה להקנות 
לסטודנטים רקע יסודי בכלכלה לצד כלים עסקיים מעשיים. מטרת 
התוכנית היא להכשיר את הסטודנטים להובלה בסקטורים העסקי 
והציבורי. התוכנית מציידת את בוגריה בכלים שיאפשרו להם להמשיך 
לתארים מתקדמים בכלכלה באוניברסיטאות הטובות בעולם, 
ולהשתלב בהצלחה בשוק העבודה. הסטודנטים ירכשו רקע עשיר 
באקונומטריקה ובשיטות כמותיות. בנוסף, כל סטודנט יידרש להכין 
עבודת מחקר אמפירית ברמה גבוהה המתבססת על נתוני אמת.

משך הלימודים: שלוש שנים )6 סמסטרים(.

 תואר דו-חוגי בכלכלה ויזמות
Data-Science-עם התמחות ב

ההתפתחות העולמית בתחומי הטכנולוגיה מגדירה מחדש את 
תפקיד הכלכלן, הנדרש לגלות הבנה מעמיקה במגוון יישומים 
מבוססי מידע ונתונים. תוכנית הלימודים חושפת את הסטודנטים 
למגוון כלים חדשניים בתחומי היזמות וטכנולוגיות המידע, ומעניקה 
לבוגריה יתרון משמעותי בהשתלבות בשוק העבודה. התוכנית 

נמשכת שלוש שנים ומעניקה תואר דו-חוגי בכלכלה ויזמות.

 תואר ראשון בכלכלה עם התמחות בחשבונאות 
AccounTech

תוכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות בחשבונאות )ראיית 
חשבון(, המיועדת למועמדים מצטיינים, משלבת לימודי תואר ראשון 
.B.A בכלכלה עם לימודי חשבונאות מתקדמים וקורסי טכנולוגיה 
)AccounTech(. התוכנית נבנתה במתכונת ייחודית ומתמקדת 
בהעמקה בתחומי החשבונאות, הביקורת והמסים, לצד קורסי 
ליבה מתקדמים בכלכלה. מועמדים מתאימים יכולים להשתלב 
בנוסף בתוכנית המצטיינים של בית הספר לכלכלה. תהליכי המיון 
של המועמדים וקבלתם לתוכנית נערכים בקפידה רבה ומושם דגש 

על ההתאמה לתוכנית וליעדיה.

 תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים וכלכלה
AccounTech עם התמחות בחשבונאות

תוכנית ייחודית בארץ המעניקה לבוגריה את המעטפת המלאה 
הקיימת כיום בתחום העסקים והפיננסים. התוכנית משלבת יחד 
עם תחומי הכלכלה והניהול, גם את לימודי החשבונאות יחד עם 
קורסי טכנולוגיה )AccounTech( תכנות ויזמות. החשבונאות כשפת 
העסקים היא אמנם מקצוע בפני עצמו )ראיית חשבון(, אך מחוברת 
בטבורה ללימודי מנהל העסקים המשלימים אותה וללימודי הכלכלה 
העומדים בבסיסה. בוגריה יוכלו להשתלב בתחום ראיית החשבון 
אך גם בתחומי הכלכלה, הניהול והיזמות. מועמדים מתאימים יכולים 
להשתלב בנוסף בתוכנית המצטיינים של בית הספר לכלכלה. 
תהליכי המיון של המועמדים וקבלתם לתוכנית נערכים בקפידה 

רבה ומושם דגש על ההתאמה לתוכנית וליעדיה.

 תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים וכלכלה
מטרת התוכנית להקנות ראייה רחבה של ההיבטים השונים הנחוצים 
להבנת הבעיות ולהתמודדות עם האתגרים הכלכליים והניהוליים מולם 
ניצב כיום הכלכלן מחד והמנהל מאידך. הידע המשולב בכלכלה, 
מימון ושיווק, והדגש על טכנולוגיות ומודלים עדכניים מקנה לבוגרים 
ארגז כלים רחב המאפשר להם להשתלב במגוון תפקידים הן 
בסקטור הפיננסי והן בסקטור הטכנולוגי )התואר במנהל עסקים 

וכלכלה ניתן גם באנגלית במסגרת בית הספר הבינלאומי(.

 תואר ראשון דו-חוגי בקיימות וכלכלה
מטרת התוכנית להקנות לבוגריה הבנה עמוקה של הצרכים 
הסביבתיים והכלכליים והאיזונים ביניהם לטובת הדור הנוכחי 
והדורות הבאים. בוגרי התוכנית ירכשו יתרון משמעותי במגוון 
תחומי עיסוק. במגזר הציבורי: הבנת שיקולים רחבים של איכות 
סביבה, חברה וקהילה, צמיחה ופיתוח, עיצוב מדיניות המאזנת 
בין סביבה, חברה וכלכלה. במגזר העסקי: עידוד חדשנות, פיתוח 
ויזמות בתחומי הסביבה, יצירת פתרונות חלופיים להבטחת קיימות. 
התוכנית הינה הראשונה מסוגה בארץ ומבוססת על התוכניות 
המובילות בארה“ב, בתוספת היבטים מקומיים הייחודיים לישראל.

 התנסות בקליניקות כלכליות
הקליניקות הכלכליות הינן קורס מעשי בו הסטודנטים, בהנחיה 
מקצועית, מעניקים ייעוץ כלכלי וחינוך פיננסי לצד פיתוח רעיונות 
וקידום הצעות חוק לשינוי מדיניות ואומדנים כלכליים. הפעילות 
מתקיימת בשלושה מעגלי השפעה: האישי - לאוכלוסיות מעוטות 
יכולת; העסקי - לעסקים חברתיים; והציבורי - לאומדנים כלכליים 
לשינויי חברתי. השתתפות בקליניקות מזכה את הסטודנטים בנקודות 

זכות לתואר.

 התמחויות קיץ 
התוכנית מעניקה לסטודנטים מצטיינים בכלכלה הכשרה ייעודית 
וייחודית לתפקידי הנהגה כלכליים. הסטודנטים הנבחרים מתנסים 
בתפקיד כלכלי במסגרת התמחות קיץ, בין היתר בגופים הבאים: 
משרד האוצר, הרשות לניירות ערך, הרשות להגבלים עסקיים, 

בנקים מרכזיים וחברות ייעוץ והשקעה.

Honors Program תוכנית מצטיינים 
תוכנית ה-Honors בכלכלה משלבת קורסים ייחודיים ומאתגרים 
בנושאים מתקדמים. הקורסים מועברים על ידי חברי סגל בית 
הספר ומרצים אורחים בעלי שם עולמי מאוניברסיטאות מובילות 
בעולם. במסגרת קורסים אלה מושם דגש על כתיבת עבודות ופיתוח 

רעיונות למחקר מקורי בכלכלה.
בין הקורסים המוצעים:

קורס של פרופ’ שחר קריב )UC Berkeley( - בנושאים מתקדמים 
 Northwestern( יואל מוקיר  במיקרו כלכלה; קורס של פרופ’ 
University( בנושא ההיסטוריה הכלכלית של המהפכה התעשייתית; 
קורס של פרופ’ צבי אקשטיין בנושא ההיסטוריה הכלכלית של היהודים; 
קורס של פרופ’ יונה רובינשטיין בכתיבת עבודה אקדמית בתאוריה; 

קורס של פרופ' צחי גלבוע בנושא קבלת החלטות.
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ד“ר יצחק אורון
ד“ר אורלי אידן

פרופ’ יצחק גלבוע
ד“ר יעל הדס

פרופ' צבי הרקוביץ 

רו“ח משה טל
גב’ רונית ינאי

ד“ר טל מופקדי 
פרופ' יואל מוקיר

מר עמית נוביק

גב’ גליה עופר
פרופ’ שחר קריב

פרופ’ יונה רובינשטיין
עו“ד הילה שמע חיינר

סגל הוראה נוסף )לפי סדר א’-ב’(

פרופ’ רפי מלניק
.Ph.D, אוניברסיטת ברקלי

נשיא אוניברסיטת רייכמן

ד”ר יניב ידיד-לוי
.Ph.D, אוניברסיטת סטנפורד

ד”ר אלומה דמבו
.Ph.D, אוניברסיטת ברקלי

ד”ר נדב לוי
.Ph.D, אוניברסיטת נורת’ווסטרן

ד”ר אביחי ליפשיץ
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר אסנת ליפשיץ
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

סגנית דיקן בית הספר

ד”ר טלי לרום
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב

ד”ר אורן לוינטל
.Ph.D, האוניברסיטה העברית

בירושלים

פרופ’ צבי אקשטיין
.Ph.D, אוניברסיטת מינסוטה

משנה לנגיד בנק ישראל לשעבר
דיקן בית הספר

ד”ר נדין בודו-טרכטנברג
.Ph.D, אוניברסיטת הרווארד

משנה לנגיד בנק ישראל לשעבר

ד”ר טלי רגב
.Ph.D, המכון הטכנולוגי של

)MIT( מסצ’וסטס

פרופ’ אלכס צוקרמן
.Ph.D, הטכניון

פרופ’ עומר מואב
.Ph.D, אוניברסיטת וורוויק

סגל בית הספר מורכב ממרצים ומחוקרים בעלי שם בינלאומי 
וניסיון בהוראה ובמחקר באוניברסיטאות המובילות בעולם. 

לצידם, מנהלים בכירים המחברים בין האקדמיה למעשה.
סגל אקדמי
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המאה ה-21 היא תקופה של שינוי ואי ודאות. 
אך דבר אחד הוא ודאי לחלוטין: קצב השינויים 

המשפיעים על מציאות חיינו בכל המישורים ימשיך 
להיות מהיר ונרחב. 

במציאות כזו, השכלה ביזמות וחדשנות היא הכרחית כדי 
להתמודד בהצלחה עם העולם המשתנה, ולהמציא את 

עצמנו מחדש פעמים רבות לאורך חיינו.
 זוהי ההשכלה שאנו מבקשים להעניק בבי”ס אדלסון 

ליזמות - השכלה המערבת חשיבה יצירתית, יכולת לחדש, 
הבנה של תהליכי תכנון פרויקטים וגיוס משאבים, אומץ 

ליזום ולהעז וכוח נפשי לעמוד בפני כישלונות.”
ד"ר יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות

בית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן מעניק לסטודנטים 
את ההכשרה, הידע והכלים הנדרשים כדי להפוך לדור הבא של 
היזמים ומובילי החדשנות בישראל. בית הספר משמש כמוקד 
מרכזי לכלל פעילויות היזמות בקמפוס ומציע לסטודנטים חוויית 

לימודים אקדמית לצד יזמות מעשית.
בית ספר אדלסון ליזמות פועל תחת הערכים הבאים:

הצטיינות במחקר ובהוראה ועידוד חדשנות אקדמית    

גישה בינתחומית לשילוב בין אקדמיה לתעשייה  

שילוב דיסציפלינות בקרב חברי הסגל והסטודנטים  

)Project-based( למידה על ידי עשייה  

דגש על הקמת מיזמים בעלי השפעה גלובלית   

לצד תוכניות הלימוד האקדמיות, לבית הספר פעילויות מגוונות 
המאפשרות לסטודנטים לחזק את כישורי המנהיגות, היזמות 

והמחויבות לקהילה:
מועדון היזמות  

תוכניות בינלאומיות שונות  

סיורים במיזמים, בקרנות השקעה ובחטיבות חדשנות  

מפגשים בלתי אמצעיים עם מובילים בתעשייה  

חניכה בתוכניות יזמות לנוער  

שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות מובילות מהעולם  

אפשרות ללימודים בשפה האנגלית עם סטודנטים מכל העולם 
)פרטים נוספים בעמ' 72(.

בית ספר אדלסון
ליזמות
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 תוכניות הלימודים
אוניברסיטת רייכמן, מהמוסדות האקדמיים המובילים בעולם 
להכשרת יזמות, הקימה תוכנית ייחודית וראשונה מסוגה בישראל 
לתואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים ויזמות, במדעי המחשב 
וביזמות או בכלכלה ויזמות. תוכנית הלימודים עוצבה כך שבוגריה 

יוכלו לתת מענה לשני צרכים מרכזיים במאה ה-21:
)Entrepreneurship( א . הקמת עסקים חדשים וחדשניים

)Intrapreneurship( ב . הקמת פרויקטים חדשים בתוך ארגונים

 תואר דו-חוגי במנהל עסקים וביזמות
התוכנית מבוססת על ההצלחה חסרת התקדים של תוכניות 
היזמות באוניברסיטת רייכמן, ביניהן, תוכנית ZELL ליזמות, המעבדה 
לחדשנות במדיה )miLAB( ומועדון היזמות. התוכנית מיועדת 
למתעניינים בהקמת עסקים חדשים וחדשניים או בהקמת פרויקטים 

חדשים בתוך ארגונים.

 תואר דו-חוגי במדעי המחשב וביזמות
התוכנית מכשירה את בוגריה לחשיבה חדשנית תוך הקניית כלים 
ייחודיים לעולם היזמות העסקית והטכנולוגית, לרבות התמודדות עם 
אתגרים אנליטיים וטכניים בסביבה העסקית בה הם יפעלו בעתיד. 

 תואר דו-חוגי בכלכלה וביזמות
ההתפתחות העולמית בתחומי הטכנולוגיה מגדירה מחדש את 
תפקיד הכלכלן, הנדרש לגלות הבנה מעמיקה במגוון יישומים מבוססי 
מידע ונתונים. תוכנית הלימודים חושפת את הסטודנטים למגוון כלים 
חדשניים בתחומי היזמות וטכנולוגיות המידע ומעניקה לבוגריה יתרון 

משמעותי בהשתלבות בשוק העבודה.

 תוכנית המצטיינים של בית ספר אדלסון 
ליזמות

תוכנית המצטיינים של בית ספר אדלסון ליזמות מיועדת עבור 
סטודנטים עם נתוני קבלה מעולים )בגרויות, פסיכומטרי, רקע צבאי/
חברתי/יזמי יוצא דופן(. מטרת התוכנית היא להכשיר את מנהיגי 
העתיד בעולמות היזמות והחדשנות בישראל. התוכנית מתקיימת 
במהלך שנים א׳ ו-ב׳ של התואר הראשון ביזמות והיא כוללת קורסים 
וסדנאות בקבוצה קטנה ומובחרת, ליווי של מנטורים מן התעשייה, 

פרוייקטים יישומיים ועוד.

 UpStart - חטיבת לימודים ביזמות
חטיבת לימודים ייחודית המתמקדת בלימוד “ארגז הכלים היזמי“, 
ומטרתה לאפשר לסטודנטים להיחשף לעולם היזמות דרך למידה 
מבוססת פרויקט. התוכנית כוללת ארבעה קורסים וגולת הכותרת 
שלה היא תכנון והקמת פרויקט יזמי עצמאי בצוותים. הקורסים הם 
סביב יצירתיות ועבודת צוות, תכנון ותיקוף של מודל עסקי, אספקטים 

משפטיים ופיננסיים של יזמות, עיצוב, חווית משתמש ועוד.
UpStart היא תוכנית בת שנה לסטודנטים ממגוון בתי ספר בשנה 

ג’ ללימודיהם.

 Co-Op קורס התמחות בסטארט-אפים
הקורס מציע לסטודנטים הזדמנות להצטרף לסטארט-אפ צעיר 
וממומן, ללמוד מתוך התנסות בשטח ולחוות את המשמעות של 
יזמות כבר במהלך הלימודים. מטרות הקורס הן: הבנה מעמיקה 
של התהליכים בחברה יזמית צעירה, פיתוח הבנה טובה יותר של 
תפקידים ארגוניים, שיפור מיומנויות תקשורת בינאישית, השתתפות 
והשפעה על תהליכים משמעותיים בחברות אמיתיות, חיזוק 

 .)Learning-by-Doing( הנטוורקינג ולמידה מתוך התנסות
הקורס פתוח לכלל הסטודנטים באוניברסיטה ומותנה בתהליך 

קבלה.

 “תוכנית שסטוביץ לחדשנות”
 מסלול מיוחד בחדשנות ארגונית

תוכנית אקדמית שנתית לסטודנטים מובילים, שמתמקדת בהיבטים 
של חדשנות ויזמות בארגונים קיימים ומהווה מרכז לקידום ולעידוד 
חדשנות פנים ארגונית. במסגרת התוכנית הסטודנטים פוגשים מרצים 
מובילים מהאקדמיה ומהתעשייה, רוכשים כלים וניסיון מעשי, ומתנסים 
במחקר בתחום מתן שירותי ייעוץ ופתרונות ממשיים לאתגרי חדשנות 
של ארגונים וחברות במשק הישראלי, בליווי של יועצים מנוסים. 
הסטודנטים בתוכנית מקבלים הזדמנות להשתלב בהקאתון ייעוץ 

בתחום החדשנות בארגונים.

 תוכנית ZELL ליזמות
תוכנית  ZELL  ליזמות   מיועדת   לסטודנטים   מצטיינים   בעלי   חשיבה  
 עסקית וכישורי   מנהיגות,   אשר   נמצאים   בשנה   האחרונה   ללימודיהם 
ומעוניינים ללמוד על עולם היזמות העסקית ולצבור ניסיון ממשי 
בתחום. במהלך השנה מתחלקים הסטודנטים לקבוצות, במסגרתן 
הם מקימים חברת הזנק )סטארט-אפ(, החל משלב הרעיון, 
דרך בחינת ההיתכנות, בניית תוכנית אסטרטגית, פיתוח המיזם 
והקמתו. הסטודנטים זוכים לליווי אישי צמוד של מנטורים בעלי 
ניסיון ואנשי מפתח בתחום היזמות בישראל. לצד הקמת המיזם, 
הסטודנטים משתתפים במגוון רחב של קורסים, סדנאות והרצאות 
אורח בתחומים שונים במטרה להקנות להם כלים נוספים כיזמים 
ולעודד חשיבה יצירתית ופורצת דרך בכל תחומי החיים. התוכנית 
כוללת נסיעת לימודים לחו“ל, במסגרתה נחשפים הסטודנטים לשוק 
היזמות העולמי ומציגים את המיזמים שהקימו בפני שורת משקיעים, 
יזמים ואף בפני מייסד התוכנית, איש העסקים האמריקאי סם זל. 
הקריטריונים   לקבלה   לתוכנית  ZELL  כוללים   הישגים   אקדמיים   גבוהים  
 וחשיפה קודמת   לתחום היזמות   העסקית. התוכנית נלמדת בשפה 
האנגלית. מתחילת התוכנית הקימו בוגריה 158 חברות, מהן 25 

נמכרו, 5 הונפקו ו-93 אחרות עדיין פעילות.
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ASE HUB 
פלטפורמת יזמות הפועלת בבית ספר אדלסון ליזמות ומרכזת 
תחתיה את כל התוכניות המיוחדות הפועלות בבית הספר שאינן 
:ASE HUB מעניקות קרדיט אקדמי. בין הפעילויות המוצעות במסגרת

סיורים לימודיים, הרצאות אורח, סדנאות ומנטורים
בית הספר מציע לסטודנטים מגוון רחב של פעילויות נוספות מעבר 
לתוכניות הלימוד. הסטודנטים יוצאים לסיורים לימודיים במיזמים, 
מוזמנים להרצאות אורח של יזמים ומשקיעים מובילים מהארץ 
והעולם, משתתפים בסדנאות מקצועיות לרכישת כלים שימושיים 
עבור עולם התעסוקה וזוכים לליווי אישי ממנטורים בכירים בתעשייה 

בשעות ייעוץ ייעודיות.

תוכניות חו”ל 
בית ספר אדלסון ליזמות משתף פעולה עם מוסדות אקדמיים נבחרים 
בעולם, אשר שולחים אליו סטודנטים למגוון קורסים ביזמות, תוכניות 
התמחות בחברות הזנק בישראל ועוד. מעת לעת, ניתנת לסטודנטים 
מהאוניברסיטה האפשרות להשתתף בקורסים אלה או ליצור קשרים 
,NUS ,Princeton University :עם הסטודנטים הזרים. בין המוסדות

Washington University in St. Louis ועוד. בנוסף, לסטודנטים בבית 
הספר מוצעות מגוון אפשרויות לצאת לפעילויות ותוכניות בחו"ל. 
בשנים האחרונות סטודנטים מצטיינים יצאו למשלחות בקנדה, 

בגרמניה ובארה"ב, וכן לתוכניות חילופי סטודנטים ברחבי העולם.

מועדון היזמות
מועדון היזמות, גוף סטודנטיאלי התנדבותי הפועל בבית ספר 
אדלסון ליזמות, שם לו למטרה לעודד את רוח היזמות בקרב 
הסטודנטים בקמפוס. שערי המועדון פתוחים לסטודנטים מכלל 
בתי הספר בקמפוס, לרבות בית הספר הבינלאומי ותוכניות התואר 
השני. הפעילויות במועדון מגוונות ומתאימות לאלה המגלים עניין 
ראשוני בעולם היזמות ועד למנוסים ביותר. 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. 

המועדון מפעיל מגוון תוכניות ביזמות לצד מספר אירועים, 
וביניהם: 

Artemis - תוכנית לעידוד ולקידום יזמות ומנהיגות נשית. •
GreenBiz - תוכנית ליזמות ירוקה, בשיתוף בית הספר לקיימות. •
Impact - תוכנית ליזמות בעלת שתי שורות רווח - חברתית  •

וכלכלית.
TechTalk - תוכנית ליזמות וחדשנות טכנולוגית. •
MClub - תוכנית המעניקה כלים פרקטיים לעולמות השיווק,  •

הפרסום והיח"צ, בשיתוף בית ספר סמי עופר לתקשורת.
Tamid - תוכנית יוקרתית הפועלת בחסות ארגון תמיד העולמי.  •

התוכנית השנתית מכשירה את הסטודנטים לייעץ לסטארט-
אפים.

Momentum - אקסלרטור ותוכנית מנטורינג המיועדת לצוותים  •
עם מיזם מגובש וכוללת ליווי וחניכה על ידי מנטורים מהתעשייה לצד 

סדנאות מקצועיות במגוון תחומים.
IEC Pitch Night - תחרות מצגות נושאת פרסים המפגישה  •

מיזמים מכלל מוסדות הלימוד בארץ על במה אחת.
FOODTECH - תוכנית יזמית החושפת את הסטודנטים לתחום  •

מערכת המזון המסורתית מול מגמות העתיד.
Phi Club - תוכנית חדשנית שמקדמת מתן כלים ופיתוח יזמים  •

בהיבטים מעולם הפילוסופיה וההתפתחות האישית.
בחרתי ללמוד באוניברסיטת רייכמן בכדי 
לפתח כישורים יזמיים וחשיבה יצירתית, 

להתנסות בהקמת מיזמים ובקידום רעיונות, 
ולהיכנס לעולם היזמות בביטחון. כל זאת, 

יחד עם לימודי מדעי המחשב שהכשירו 
אותי להתמקצע בעולם הטכנולוגי וההיי-

טק שמתקדם ונתון לשינויים כל הזמן.

מעבר לרמת הלימודים הגבוהה, נהניתי 
מכלל התוכניות הנוספות הפרושות בפני 

הסטודנטים, ובעיקר מהתנסויות
פרקטיות בתעשייה.”

דנה פדר,
Zoomin מפתחת בסטארט-אפ
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ד”ר רויטל הולנדר
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב 

ד”ר גייל גלבוע פרידמן
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב 

ד”ר יוסי מערבי
.Ph.D, אוניברסיטת תל-אביב 

דיקן בית הספר

פרופ’ דפנה קריב
.Ph.D, הטכניון

ד”ר גלי עינב
.Ph.D, אוניברסיטת קולומביה 

פרופ’ יאיר טאומן
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים
סגן דיקן, דיקן מייסד

מר אופיר רייכמן
MBA, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ’ דפנה שורץ
.Ph.D, האוניברסיטה העברית 

בירושלים

סגל הוראה נוסף )לפי סדר א’-ב’(

מר עמרי אביסף
מר תומר אבלגון

אהרונוב- אפרת  ד"ר 
מאג'ר 

עו"ד ליאת אהרנסון                  
מר בר אופיר                       

ד"ר אורי אורחוף 
מר אלון אורינג

מר מיכאל אלבורקרקה                
גב' ליאת אראל

מר גיא בדיחי בר
גב' עידית ביטון 

גב' גלי בלוך לירן 
ד"ר מיכל בן דוד

ד"ר כפיר בר
ד"ר עו"ד אביב גאון

מר ניר גבאי
גב' נילי גולדברג                

ד"ר גדעון גולדויין 
מר אורי גולדשטיין

מר גלעד גומא
מר אורן ג'קמן

ד"ר יעקב גרינשפן 
ד"ר נועם גרסל
מר ברוך דויטש
גב' לילך דנביץ

מר ערן וגנר
ד"ר מיכל וקרט                      

מר לירון ורמן
מר רן זיוון גבריאל

מר איל זינגר 
רו"ח משה טל

מר ניר טל
ד"ר משה יונתני

גב' ליהי כהן
גב' קרן כליף

גב' ענבר כרמל
ד"ר ליסה לאו ארמון

מר עודד לביא
עו"ד איריס לוביץ                    
גב' קארין לוי                      

עו"ד גיא לכמן 
מר איתן מאג'ר 

ד"ר רונן מאירי                     
מר אלעד מדאני

מר אלי מוגרבי                     
ד"ר טל מופקדי

ד"ר ארז מורג

עו"ד רועי מלצר
ד"ר אייל מעוז                      
ד"ר לירז מרגלית                   

פרופ' רון נבארו
מר ליאור נוי 

מר אמיתי נחמד
ד"ר אילת סגל                       
מר אריאל ענתי                     

מר דן פולק
מר דניאל פומרנץ

מר חיים פינטו
גב' אליסון פינק
גב' ליאת פלד

ד"ר אורלי פלקוביץ אידן
מר יונתן פפר

גב' קרן צור

גב' ענת צור סגל
עו"ד שרון קדוש                     

ד"ר אלכס קומן
מר יאיר קורן                     

ד"ר עמית רכבי
ד"ר טל רמון-זילברשטיין

ד"ר תומר שדמי
גב' לירז שהרבני  

מר אדן שוחט                       
מר זיו שור                                      

ד"ר מישל שטיין טיר 
מר עמי שטיינר

מר מוטי שטנר                      
מר ינובסקי שי                     

ד"ר איל שנהב
מר עופר שני 

בבית הספר מלמדים מרצים וחוקרים מובילים בתחום 
החדשנות הטכנולוגית והיזמות העסקית והחברתית,

לצד מומחים מהתעשייה, יזמים ומשקיעים.
סגל אקדמי
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כ-2,100 סטודנטים מ-90 מדינות לומדים 
בבית הספר הבינלאומי, מתוכם כ-300 חיילים 

בודדים אשר בחרו לעלות לארץ וללמוד במסגרת בית 
הספר. נוכחותם באוניברסיטת רייכמן יוצרת אווירה 

בינלאומית והפרייה הדדית. 
בית הספר הבינלאומי הוקם במטרה לטפח דור של 

מנהיגות צעירה ורחבת אופקים גם בארצות שמעבר לים 
ולהעמיק את הקשר בין ישראל לבין התפוצות. 

סטודנט ישראלי, הבוחר ללמוד בתוכנית הבינלאומית, 
יהנה מיצירת קשרים חברתיים ועסקיים עם סטודנטים 

מרחבי העולם ומהזדמנות ייחודית להתמקצע בשפה 
האנגלית, החיונית להצלחה בזירה הגלובלית.”

מר יונתן דייויס, ראש בית הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי
וסגן נשיא לקשרי חוץ, אוניברסיטת רייכמן

תואר אקדמי ישראלי לצד חשיפה בינלאומית.  

בית ספר ייחודי בנוף האקדמי בישראל המציע תוכניות לימוד   
בשפה האנגלית לתארים ראשונים במנהל עסקים, בממשל, 
בתקשורת, במדעי המחשב, בפסיכולוגיה, ביזמות-מנהל עסקים 
וביזמות-מדעי המחשב, במנהל עסקים-כלכלה ובקיימות-

ממשל.

ובשיח המקצועי של עולם  התמקצעות בשפה האנגלית   
העסקים, ההיי-טק והיזמות, עולם הדיפלומטיה והממשל, עולם 

הפסיכולוגיה ועולם התקשורת הגלובלית.

היכרות ויצירת קשרים חברתיים ועסקיים )Networking( עם   
סטודנטים מכל העולם. חשיפה למגוון תרבויות ושפות.

יתרון בהשתלבות במערך הדיפלומטי וההסברתי של ישראל.  

מגוון פעילויות חברתיות המעשירות את חוויית הלימודים והופכות   
אותה ליוצאת דופן, בהן: טיולים בארץ, מועדון השגרירים, 

הפסטיבל הבינלאומי השנתי ועוד.

המועצה להשכלה גבוהה קבעה כי “אוניברסיטת רייכמן הוא   
המוסד האקדמי הבינלאומי ביותר בישראל”.

בית הספר הבינלאומי
ע”ש רפאל רקנאטי
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 חוויית לימודים ישראלית וגלובלית
בית הספר הבינלאומי ע“ש רפאל רקנאטי מציע תוכנית חברתית 
מגוונת לתלמידיו, הכוללת טיולים חווייתיים בארץ, סופי שבוע נושאיים, 
התנדבות קהילתית, מסיבות ואירועים חברתיים מגוונים. התוכנית 
החברתית נועדה לסייע לסטודנטים מהעולם להכיר את ישראל ואת 
החברה הישראלית באופן בלתי אמצעי. צוות בית הספר מקדם 
מעורבות חברתית ומעודד שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים. 
סטודנטים ישראלים הלומדים בבית הספר הבינלאומי לוקחים חלק 
בכל הפעילויות החברתיות של בית הספר, אשר מהוות עבורם 
גשר ראשון לחוויה הישראלית ומסייעות בצורה זו בקליטת עלייה 
ובהעמקת קשרים עם קהילות שונות בתפוצות. חלק גדול מבוגרי 
בית הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי הם עולים חדשים, בעוד 
אחרים חוזרים לארצות מוצאם והופכים לשגרירים מעולים של 

מדינת ישראל.

המדינות מהן מגיעים הסטודנטים בבית הספר הבינלאומי:

 תוכנית הלימודים
אוניברסיטת רייכמן מציעה, לצד הלימודים בשפה העברית, 
גם מסלולי לימוד בינלאומיים בשפה האנגלית, במסגרת בית 
הספר הבינלאומי ע“ש רפאל רקנאטי. תוכניות הלימודים בשפה 
האנגלית לתואר .B.A ו-.B.Sc זהות מבחינה אקדמית למסלול 
שנלמד בעברית. המסלול הבינלאומי מיועד למגוון אוכלוסיות: 
סטודנטים צעירים מהעולם המעוניינים להכיר את ישראל או 
ליהנות מהרמה האקדמית הגבוהה שיש לה להציע; אנשים 
השוהים בישראל תקופה ממושכת; עולים חדשים; חיילים בודדים 
אשר מגיעים לשרת מחוץ לארץ וכן סטודנטים ישראלים, בעלי 
שליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית, המעוניינים ללמוד ולשפר 
את שליטתם באנגלית המקצועית, וליצור קשרי ידידות ועבודה 

.)Networking( עם עמיתיהם מרחבי העולם

מסלולי הלימוד המוצעים בבית הספר הבינלאומי:

תואר .B.A במנהל עסקים •
תואר .B.A בממשל •
תואר .B.A בתקשורת •
תואר .B.A בפסיכולוגיה •
תואר .B.Sc במדעי המחשב •
תואר דו-חוגי .B.A במנהל עסקים וכלכלה •
תואר דו-חוגי .B.A בקיימות וממשל •
תואר דו-חוגי .B.A ביזמות ומנהל עסקים •
תואר דו-חוגי .B.A ביזמות ו-.B.Sc במדעי המחשב •

אוניברסיטת רייכמן היא גם
המוסד הבינלאומי ביותר בישראל, וגם 
תורמת את מספר הסטודנטים הבינלאומיים 
הגדול ביותר ללימודים מלאים, לפי דו"ח 

של המועצה להשכלה גבוהה.

בבית הספר הבינלאומי לומדים כ-2,200 
מכלל   25% מהווים  אשר  סטודנטים 

הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן. 

צפון אמריקה | 29%

אירופה | 19%

אמריקה הלטינית | 8%

ישראל והמזרח 
התיכון | 36% אפריקה | 6%

אסיה ואוקיאניה | 2%
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הבוגרים שלנו
מספרים
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״אוניברסיטת רייכמן הייתה הבחירה 
הראשונה שלי כמוסד לימודים. 
מצאתי את עצמי מוקף ביזמים, 

אנשי טכנולוגיה ומרצים בעל שם עולמי 
וקיבלתי מקפצה אדירה לקריירה שלי, 

שעדיין מורגשת שנים אחרי.”
תומר דין,

AudioLabs מייסד ומנכ"ל חברת
בוגר תואר ראשון במדעי המחשב

ותוכנית ZELL ליזמות

“הלימודים היו חוויה אדירה שלא 
אשכח. נהניתי ללמוד מהמרצים 

הטובים ביותר, בקורסים מעניינים 
ועדכניים המתאימים עצמם למציאות 

המשתנה. ברמה החברתית והמקצועית, 
הלימודים היוו חממה נהדרת להיכרות 

וליצירת קשר עם סטודנטים, שלימים 
הפכו להיות חבריי הטובים ביותר.”

דין בינס,
ראש תחום תקשורת דיגיטלית, עיריית תל-אביב

בוגרת תואר ראשון בתקשורת

“אוניברסיטת רייכמן יודעת להכין את 
הסטודנטים לחיים העסקיים שלאחר 

התואר; החל ממרצים מובילים 
בתעשייה ובעולם המשפט ועד לקשר 

הישיר עם הבוגרים, שנמשך שנים 
רבות לאחר סיום הלימודים.”

גיל רושינק,
מנכ"ל אלקטרה נדל"ן

בוגר תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים

“מהיום הראשון בשבוע היכרות, 
אוניברסיטת רייכמן הילכה עליי קסם, 
ומאז ועד היום היא מהווה עבורי בית. 

גדלתי והתפתחתי בה כאדם, והיא ללא 
ספק חלק בלתי נפרד ממי שאני היום. 

יש משהו במוסד הזה, שאין בשום 
מוסד אקדמי אחר בישראל - תמהיל 

מדויק של מרצים מעולים, אנשים 
טובים ואינסוף אפשרויות להצליח 

הרבה מעבר ללימודים.”
לידור בר דוד,

openigloo ,סמנכ"ל שיווק
בוגר תואר ראשון בממשל ותוכנית ארגוב 

למנהיגות ודיפלומטיה

״אוניברסיטת רייכמן הייתה לי 
בית במשך ארבע שנים מדהימות. 

האפשרויות שהמקום הזה מציע הן 
כמעט בלתי נדלות ומשרות אווירה 

הישגית, חברית ומקצועית כמוה 
מעולם לא ראיתי. הכלים שרכשתי 
במהלך לימודי מלווים אותי היום, 

וימשיכו עוד שנים רבות.״ 
איתי כנות,

BEEHERO ,מייסד-שותף וסמנכ”ל תפעול
בוגר תואר ראשון בקיימות וכלכלה
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ניתן להירשם ללימודים באתר האינטרנט של 
אוניברסיטת רייכמן בכתובת:

www.idc.ac.il/rishumonline

ִמנהל הרישום והקבלה מלווה את המועמדים ללימודים באופן אישי 
החל משלב ההתעניינות ועד קבלתם ללימודים. 

 נשמח ללוות אתכם בכל שלב
שעות הפעילות בִמנהל הרישום והקבלה:

ימים א’-ה’ בין השעות 19:00-8:00
יום ו’ בין השעות 12:00-9:00

בתיאום מראש, ניתן לקבוע פגישת ייעוץ אישית עם נציג מהסגל 
האקדמי. לתיאום, אנא פנו ליועצי הרישום: 09-9527200.

:WhatsApp ניתן לפנות ליועצי הרישום גם באמצעות
054-7318396

מידע מפורט על תהליך הרישום והקבלה ניתן למצוא בתקנון  •
הרישום והקבלה באתר אוניברסיטת רייכמן:

www.idc.ac.il/ba_regulations

 מפגשי מתעניינים
אוניברסיטת רייכמן מקיימת לאורך השנה מפגשי מידע והכוונה 

אישיים למועמדים לשנת הלימודים הקרובה. 
המפגשים מספקים הזדמנות לשמוע על תוכניות הלימוד הבינתחומיות, 
להכיר מקרוב את ראשי התוכניות והדיקנים, ולשמוע מסטודנטים 

ומבוגרים על חווית הלימודים שלהם באוניברסיטה.
מידע על מועדי המפגשים ניתן למצוא באתר:

www.idc.ac.il/RegisterTour

 מועדי הרישום
רישום רגיל: י"א בטבת תשפ"ב - כ"ט באדר ב' תשפ"ב,

1.4.22 - 15.12.21
רישום מאוחר: א בניסן תשפ"ב - ג' באב תשפ"ב,

31.7.22 - 2.4.22

קבלה ללימודים מותנית בעמידה בדרישות הקבלה. 
במהלך הרישום המאוחר תיבחן המועמדות על סמך מקום פנוי 

והקבלה תהיה כפופה לאישור ועדת הקבלה.

מועד פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א’:
כ"ח בתשרי תשפ"ג, 23.10.2022  

ניתן להירשם ללימודים בדרך היעילה, המהירה והמתקדמת  •
באתר אוניברסיטת רייכמן:

www.idc.ac.il/rishumonline  

לאחר שתסיימו את תהליך הרישום, תוכלו לצפות ולעקוב  •
אחר הטיפול בתיק שלכם, וכן להשלים מסמכים נדרשים:

www.idc.ac.il/status  

מידע למועמדים
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 קטגוריות הרישום והקבלה
מועמדות רגילה

מועמדים בקטגוריה זו יידרשו להציג:
זכאות לתעודת בגרות. 1
ציון פסיכומטרי מהמרכז הארצי לבחינות והערכה. 2
קורות חיים. 3

המועמדים רשאים להציג מכתבי המלצה או כל חומר רלוונטי אחר.
במהלך מועד הרישום המאוחר, תיבחן המועמדות על סמך מקום 
פנוי והקבלה תהיה כפופה לעמידה בדרישות הקבלה כפי שיהיו 

ולאישור ועדת הקבלה.

קבלה על בסיס ממוצע ציוני בגרות ישראלית*
במסגרת הקבלה ללימודים באוניברסיטת רייכמן, תתקיים קבלה 
אוטומטית, במהלך מועד הרישום הרגיל, למועמדים בעלי הישגים 
גבוהים בציוני הבגרות הישראלית. ממוצע ציוני הבגרות המינימלי 
כפוף לדרישות הקבלה של בתי הספר. לבדיקת התאמה לקבלה 
בקטגוריה זו, יש לפנות למנהל הרישום לקבלת מידע על ספי 

הקבלה המעודכנים. 

קבלה על בסיס ציון הבחינה הפסיכומטרית**
בבתי הספר השונים תתקיים קבלה אוטומטית, במהלך מועד 
הרישום הרגיל, למועמדים שהשיגו ציון גבוה בבחינה הפסיכומטרית 

ויש להם זכאות לתעודת בגרות.
הציון המינימלי הנדרש בקטגוריה כפוף לדרישות הקבלה של בתי 
הספר. לבדיקת התאמה לקבלה בקטגוריה זו, יש לפנות למנהל 
הרישום והקבלה לצורך קבלת מידע על ספי הקבלה המעודכנים. 

מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי יבחנו תחת קטגוריית מועמדות רגילה.  *
מועמדים בעלי נתוני קבלה שאינם עומדים בסף הקבלה, יבדקו על   
ידי ועדת קבלה בית ספרית שתוכל לקבוע את קבלתם בתנאים 

המתאימים. 

הקבלה בקטגוריה של ציון הבחינה הפסיכומטרית וממוצע ציוני בגרות   **
ישראלית אינה חלה על המבקשים להתקבל למסלולי הקבלה למצטיינים.

כמו כן, הקבלה בקטגוריה זו אינה חלה על המבקשים להתקבל לתוכנית 
המיוחדת לבעלי תארים קודמים בציונים גבוהים במסגרת בית ספר 

הארי רדזינר למשפטים.

לימודים אקדמיים במסגרת העתודה האקדמית של צה“ל
אוניברסיטת רייכמן מוכרת על ידי העתודה האקדמית של צה“ל. 
מועמדים למסלולי העתודה נבחרים על ידי צה“ל מתוך בוגרי בתי 
הספר התיכוניים, לפי צורכי צה“ל ועל סמך נתוניהם האישיים. תהליך 
ההרשמה יתבצע לפי ההנחיות שיימסרו למועמדים על ידי הוועדה 

לעתודה אקדמית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזי המידע בלשכות הגיוס ולאתר 

“עולים על מדים”.

מאחר ותשובתו של צה“ל מגיעה בסמוך לתחילת שנת הלימודים, 
נדרש המועמד לשלם מקדמה עם קבלתו כדי לשריין עבורו מקום. 
אם בסופו של דבר לא יתקבל המועמד לאוניברסיטת רייכמן לעתודה 

)ויציג על כך אישור רשמי( תוחזר לו המקדמה במלואה.

מסלול קבלה מיוחד לבתי ספר אריסון למנהל עסקים
וטיומקין לכלכלה

לצד מסלול הקבלה הרגיל לתוכניות התואר הראשון, מציעים בית 
ספר אריסון למנהל עסקים ובית ספר טיומקין לכלכלה* מסלול 
קבלה מיוחד המבוסס על תגבור לימודי המתמטיקה. מסלול זה 
מהווה הזדמנות עבור מועמדים בעלי יכולת שאינם עומדים בתנאי 

הקבלה הרגילים. 
פירוט התנאים הנדרשים מופיעים בתקנון הרישום והקבלה ובאתר 
אוניברסיטת רייכמן. ניתן להירשם למסלול זה עד תאריך י"ג בניסן 

תשפ"ב 14.4.22.
הליך הקבלה ומועדי המסלול מפורטים בתקנון הרישום והקבלה 

המורחב באתר.
* מיועד למסלולים: מנהל עסקים חד-חוגי, דו-חוגי במנהל עסקים 

וכלכלה, דו-חוגי בכלכלה ויזמות, דו-חוגי בקיימות וכלכלה.

קטגוריות קבלה מיוחדות (מיועדות למספר מוגבל של מועמדים)
מועמדים המעוניינים להירשם על סמך אחת מהקטגוריות . 1

המיוחדות, יציינו בטופסי הרישום במקום הרלוונטי, באיזו קטגוריה 
הם מעוניינים להירשם.

מועמדים בקטגוריות הקבלה המיוחדות )פרט למועמדים בעלי . 2
תארים אקדמיים קודמים( נדרשים לצרף ביום ההרשמה, נוסף 
על מסמכי הקבלה שפורטו לעיל, גם קורות חיים מפורטים, 
שני מכתבי המלצה מקוריים ומסמכים המעידים על הקטגוריה 
הרלוונטית. כמו כן, יוסיפו המועמדים בקשה בכתב, המפרטת 

מדוע הם מתאימים לקטגוריה זו.
מובהר בזאת, כי הזכאות להירשם תחת אחת מהקטגוריות . 3

המיוחדות אינה מקנה זכות קבלה אוטומטית.
ועדת הקבלה רשאית, אך אינה חייבת, לזמן את המועמדים . 4

לראיונות אישיים.
דיון במועמדויות מיוחדות ייעשה רק לאחר רישום המועמד . 5

והצגת המסמכים והנתונים במלואם.

מועמדים שיתקבלו ללימודים ללא ציון פסיכומטרי, יחוייבו להציג  •
ציון מבחן אמי“ר או אמיר“ם עד לתחילת שנת הלימודים. ניתנת 

האפשרות לגשת למבחן אמיר“ם בקמפוס האוניברסיטה.
הרשמה מקוונת למבחן תיעשה באמצעות הקישור:  

www.idc.ac.il/eng-class  

אוניברסיטת רייכמן
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 פירוט קטגוריות הקבלה המיוחדות
לימודים אקדמיים קודמים

בעלי השכלה אקדמית קודמת, ממוסד מוכר על ידי המועצה 
להשכלה גבוהה )המל“ג( יציגו ממוצע וגיליון ציונים מקורי. בעלי 
תואר אקדמי קודם יציגו בנוסף תעודה מקורית המעידה על זכאות 
לתואר. אין אוניברסיטת רייכמן מחשבת ממוצע ציונים ממוסד אחר.

מצוינות אישית
בעלי זכאות לתעודת בגרות, שהם גם בעלי הישגים מרשימים 
ויוצאי דופן בתרומה לקהילה; בפעילות חברתית התנדבותית )שלא 
במסגרת צבאית( במשך שנתיים לפחות; בעסקים במשך שלוש שנים 
לפחות; ביצירה תרבותית, במוזיקה או בספורט - זכאים להגיש את 
מועמדותם לקטגוריה זו. יינתן משקל לבעלי ותק בנושאים טכנולוגיים, 
במקרה של הגשת מועמדות לבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב.

30 פלוס
על-פי החלטת המל“ג, רשאים בני 30 ומעלה להירשם ללימודים 
גם ללא זכאות לבגרות וללא ציון מבחן פסיכומטרי. מועמדים אלה 
צריכים להוכיח כי הם בעלי רקע מרשים ומתאים. ההחלטה לקבלתם 
נתונה בידי ועדת הקבלה. קבלתם תהיה בהתאם להוראות המל“ג.

בעלי יכולת מנהיגות מוכחת
אחת ממטרותיה של אוניברסיטת רייכמן היא לטפח תכונות מנהיגות 
בקרב הלומדים בו. אוניברסיטת רייכמן תקבל, אפוא, לשורותיה 
מועמדים על סמך יכולות מנהיגות מוכחות, ובכלל זה מועמדים 

מהקטגוריות הבאות:
משרתי ויוצאי כוחות הביטחון: קצינים וקצינות ששירתו שירות  •

קרבי, בעלי זכאות לתעודת בגרות, אשר להם ותק של שנת קבע 
אחת לפחות, בשירות כוחות הביטחון של מדינת ישראל )לא 
כולל שירות חובה(, ואף לוחמי יחידות קרביות מיוחדות שאינם 
קצינים, בתנאי ששירתו 5 שנים לפחות ביחידתם )חובה וקבע(, 
כדוגמת סיירת מטכ“ל, יחידת שלדג ושייטת 13. מועמדים אלה 
נדרשים להציג אישור על משך שירות מקורי מהשלישות, שני 
מכתבי המלצה מקוריים לפחות וקורות חיים המפרטים ניסיון 

מבצעי, פיקוד ומנהיגות.
בעלי נתוני מנהיגות מעיירות פיתוח ומשכונות שיקום: בעלי  •

זכאות לתעודת בגרות מעיירות פיתוח ומשכונות שיקום, אשר 
תרמו לחיי הקהילה, עסקו בפעילויות חברתיות-התנדבותיות 
במשך שנתיים לפחות, ומגלים יכולת מנהיגות מובהקת. למען 
הסר ספק, יובהר בזאת כי מי שקיבל פטור משירות ביטחון אולם 
הוכיח מנהיגות משמעותית בדרך אחרת, רשאי אף הוא להגיש 
מועמדות, בצירוף מסמכים מתאימים ומועמדותו תישקל בהתאם.

הרשמה לבית הספר הבינלאומי ע“ש רפאל רקנאטי
הרישום למסלולים לתואר ראשון בשפה האנגלית מתבצע על ידי 
טופסי רישום בשפה האנגלית. ניתן לקבל טפסים אלה מצוות הרישום 

במסלול הבינלאומי, או להורידם מאתר האינטרנט. 
לקבלת חוברת מידע על בית הספר הבינלאומי ע“ש רפאל רקנאטי:

rris.registrar@idc.ac.il ,09-9602700

 שכר לימוד
שכר הלימוד לשנת תשפ"ג - 44,200 ₪* לכלל תוכניות התואר 

הראשון, למעט המסלולים הבאים: 
תקשורת, מדעי המחשב, מדעי המחשב ויזמות, מנהל עסקים ויזמות, 
כלכלה ויזמות, פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה, משפטים 

ופסיכולוגיה - 45,200 ₪*. 
משפטים במסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל עסקים - 59,100 ₪*.

משפטים במסלול ישיר לתואר שני בממשל - 50,500 ₪*.

משפטים במסלול ישיר לתואר שני במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות 
עסקית- 50,800 ₪ *

* שכר הלימוד לשנה א' לשנת תשפ"ג, הינו לתשלום ע”פ תעריף 
מזומן עד יום תחילת הלימודים.

המקדמה בסך 8,000 ₪ עבור כל תוכניות התואר הראשון תשולם 
בהתאם למועד הקבלה ללימודים. 

מידע מפורט על תהליך הרישום והקבלה ניתן למצוא בתקנון הרישום 
www.idc.ac.il/ba_regulations :והקבלה באתר האוניברסיטה

הערות:

סטודנטים בתוכנית התואר הכפול במשפטים ומנהל עסקים, התואר  •
הכפול במשפטים ופסיכולוגיה והתואר הכפול במשפטים וממשל יחויבו 
בסך 450% שכר לימוד לתואר. בשנה הראשונה והשנייה יחויבו 100% 

שכ“ל כל שנה ובשנה השלישית והרביעית 125% שכ“ל כל שנה. 

סטודנטים בתוכניות: משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל  •
עסקים, ובתוכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בממשל או 
לתואר שני במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית, יחויבו בסך 400% 
שכ“ל עבור התואר במשפטים ובנוסף ב-60% משכ“ל  של התואר השני. 
בכל שנה מארבע השנים ישלמו 100% שכ“ל עבור התואר במשפטים 

ו-15% שכ“ל מתעריף שכר הלימוד של התואר השני הרלוונטי.

סטודנטים בתוכניות: מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות, כלכלה  •
עם התמחות בחשבונאות או מנהל עסקים וכלכלה עם התמחות 
בחשבונאות, בהתאם לרפורמה בלימודי החשבונאות החל מחודש 
מאי 2020, תוכנית החשבונאות תילמד במשך 3.5 שנים ותכלול את 
תוכנית ההשלמה בחשבונאות. שכר הלימוד לתוכנית 350% שכר 
לימוד שנתי. בשנה א' יחויבו הסטודנטים ב-100% שכר לימוד, בשנה 

השנייה והשלישית 125% שכר לימוד כל שנה.
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קמפוס אוניברסיטת רייכמן
רח’ האוניברסיטה 8, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101 

טלפונים עיקריים:
ִמנהל רישום וקבלה: 09-9527200 )רב-קווי(

מרכזיה: 09-9527272
פקס: 09-9567392

דוא“ל ִמנהל רישום וקבלה:
rishum@idc.ac.il

רישום מקוון באינטרנט:
www.idc.ac.il/RishumOnline

אתר אוניברסיטת רייכמן:
www.runi.ac.il

Reichman University - אוניברסיטת רייכמן  
idcherzliya    054-7318396 
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