
תוכנית "קרן אור"
באוניברסיטת רייכמן

תוכנית לימודים ייחודית לתואר ראשון
במדעי המחשב | במנהל עסקים ובחשבונאות | בכלכלה וביזמות
המיועדת למעוטי יכולת כלכלית בעלי מוטיבציה גבוהה להצליח



 מיום היווסדה, פועלת אוניברסיטת רייכמן
להכשיר את מנהיגות העתיד של החברה הישראלית.

לאוניברסיטת רייכמן אחריות לאומית, שמתחילה בראש 
ובראשונה בהקניית ידע וכלים ברמה הגבוהה ביותר 

לצעירים מכל שכבות האוכלוסייה. זאת, מתוך אמונה כי 
רק על ידי חינוך נוכל לתרום לצמצום הפערים החברתיים. 
תוכנית 'קרן אור' מעניקה הזדמנות לצעירים מוכשרים, 

שאין להם אמצעים, להגיע להישגים ולרכוש כלים 
לשיפור המציאות. 

אני גאה בבוגרות ובבוגרי התוכנית, שהשתלבו בהצלחה 
בחברות המובילות במשק ונושאים עמם את תחושת 

האחריות החברתית."

פרופ' רפי מלניק, 
נשיא אוניברסיטת רייכמן



אודות אוניברסיטת רייכמן
אוניברסיטת רייכמן נוסדה בשנת 1994 על ידי 
פרופ' אוריאל רייכמן כמוסד ללא כוונות רווח, 
שהוקם לתועלת הציבור ואינו מקבל סיוע 
ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה 
הגבוהה. הודות לכך נהנית אוניברסיטת רייכמן 
מחירות אקדמית ומנהלית מוחלטת ומחויבת 

רק לטובת תלמידיה ולהשכלתם.

כ-8,400 סטודנטים לומדים כיום באוניברסיטת 
רייכמן לתארים ראשון, שני ושלישי בעשרה בתי 
ספר: משפטים, מנהל עסקים, מדעי המחשב, 
ממשל, תקשורת, פסיכולוגיה, כלכלה, קיימות, 
יזמות ובית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי, 
בו לומדים בשפה האנגלית כ-2,100 סטודנטים 

המגיעים מ-90 מדינות מרחבי העולם.

אוניברסיטת רייכמן שמה לה למטרה להכשיר 
את מנהיגות העתיד של מדינת ישראל, באמצעות 
השכלה בינתחומית, המשלבת ידע תאורטי 
מעמיק עם הכשרה מעשית, ובהנחיית סגל 
מרצים וחוקרים מהאוניברסיטאות המובילות 
בישראל ובעולם. גישתה היא הקפדה על 
מצוינות במחקר ובהוראה, לצד דגש על אחריות 

חברתית ומעורבות בקהילה. 

בהתאם להחלטות הממשלה והמועצה להשכלה 
גבוהה, הוכר המרכז הבינתחומי הרצליה 
כאוניברסיטה, והחל מיום 31 באוקטובר 2021 
שונה שמו של "המרכז הבינתחומי הרצליה" 

)חל"צ( ל"אוניברסיטת רייכמן" )חל"צ(.



אודות תוכנית "קרן אור"  
תוכנית "קרן אור" מיועדת לצעירים ולצעירות 
בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה חזקה, 
המגיעים משכבות סוציו-אקונומיות חלשות, 
יוצאי שכונות שיקום, מצוקה ועיירות פיתוח ובעלי 
נזקקות כלכלית מוכחת, על-פי קריטריונים 

של ועדת המלגות באוניברסיטת רייכמן.

התוכנית מאפשרת למועמדים מתאימים, 
שהרקע הכלכלי-חברתי בו גדלו מנע מהם 
לעמוד בקריטריוני הקבלה הקיימים בהשכלה 
הגבוהה, לממש את היכולת הטמונה בהם 
ולרכוש תואר אקדמי, על מנת שיוכלו להשתלב 
בענף ההיי-טק או במגזר העסקי ובכך להביא 

לשינוי משמעותי בחייהם.

בתוכנית שלושה מסלולי לימוד: 
תואר ראשון .B.Sc במדעי המחשב  

תואר ראשון .B.A במנהל עסקים עם   
התמחות בחשבונאות

תואר ראשון .B.A דו-חוגי בכלכלה וביזמות   
Data Science-עם התמחות ב

   מסלול קבלה ייחודי: 
קבלה לתוכנית מותנית בהצלחה בסדנת מיון 
שנמשכת שבוע ימים, בה מוערכים סיכויי 
המועמדים להצלחה בתחום הלימודים שבחרו, 
ללא תלות בידע קודם. מועמדים שעומדים 
בקריטריונים לקבלה ועברו בהצלחה את 
הסדנה יוזמנו לראיון אישי וקבוצתי לבדיקת 

התאמתם לתוכנית.

מועמדים שיעברו בהצלחה את הראיונות, 
יזומנו לקורס הכנה במתמטיקה ובסיומו יוחלט 

מי מהמועמדים יתקבלו לתוכנית. 

 זכאים להגיש מועמדות מי שסיימו שירות צבאי 
או שירות לאומי מלא. מי שפטור משירות 
צבאי או לאומי יוכל להגיש מועמדות אם שירת 
שירות אזרחי או התנדבותי. כמו כן, נדרשת 
זכאות לתעודת בגרות מלאה, אך אין צורך 

בציוני בגרות גבוהים או בציון פסיכומטרי.

תמיכה כלכלית ואקדמית:
  סטודנטים בתוכנית זוכים לליווי אישי ואקדמי 
צמוד, לתוכנית לימודים מותאמת ולחונכים 

אישיים. 

תוכנית הלימודים במדעי המחשב נפרסת על 
פני ארבע שנים במקום שלוש כמקובל, בכדי 

להקל על העומס הלימודי.

המתקבלים לתוכנית זוכים במלגת שכר לימוד 
של עד 90%.

שכר הלימוד לתואר כולו עומד על ₪12,000* 
והוא נפרש על פני כל שנות הלימוד.

* העלות הכוללת של התואר בחשבונאות 
במסלול "קרן אור" עומדת על סך ₪22,524.



 מיטל ניסימוב
Be All סגנית נשיא למחקר ופיתוח בחברת

שקיבלתי  המדהימה  ההזדמנות  "בזכות 
באוניברסיטת רייכמן, הגשמתי חלום וסיימתי 
תואר ראשון במדעי המחשב. במהלך הלימודים 
האינטנסיביים, ליוו אותנו סטודנטים - חונכים 
ואנשי סגל שסייעו לנו בהבנת החומר, בכדי 
שנשתלב בהצלחה במסלול הרגיל. בשנה 
השלישית ללימודיי חנכתי סטודנטים מהשנה 
הראשונה בתוכנית וכך ניתנה לי ההזדמנות 

להחזיר, ולו במעט, לפרויקט זה." 

 שירלי בן חיים
עובדת במחלקת ביטוח חיים בחברת הפניקס

"כל חיי רציתי לרכוש השכלה גבוהה ותוכנית 
'קרן אור' אפשרה לי לממש את שאיפותיי. 
זכיתי ללמוד במוסד איכותי ובתוכנית לימודים 
ששינתה את חיי. במהלך התואר נהניתי מליווי 
צמוד ומתמיכה שגרמו לי להבין שהשמיים הם 
הגבול והכל בזכות אנשים מדהימים שמאמינים 
בלתת הזדמנות גם למי שלא הייתה לו היכולת 
לעשות זאת בעצמו. 'קרן אור' זו מתנה, ומעבר 

לכך זו משפחה."

 שלומי גוילי
סמנכ"ל פיתוח מוצר )VP Product( בחברת 

Cybowall
"תוכנית 'קרן אור' שינתה את חיי מקצה לקצה. 
לא הייתי מגיע למקום בו אני נמצא היום בלי 
עזרת אוניברסיטת רייכמן ותוכנית 'קרן אור'. 
הסיוע והתמיכה של התוכנית מתבטאים לא רק 
במלגה לשכר הלימוד, אלא גם בליווי ובתמיכה 
לאורך הלימודים. אנשי הסגל סייעו לי לשלב בין 
הדרישות האקדמיות האינטנסיביות של תואר 
במדעי המחשב לבין הצורך לפרנס את עצמי. 
כיום, אני גאה להיות שגריר של אוניברסיטת רייכמן 
בתפקיד בכיר בחברת היי-טק וממשיך את דרכי 
בתוכנית 'קרן אור', כבוגר פעיל שתומך בסטודנטים 

ומעביר הלאה את המתנה הגדולה שקיבלתי."

 משה גולדיאן
Mycast בחברת CTO-מייסד שותף ו

"אני זוכר את המפגש הראשון שלי עם אוניברסיטת 
רייכמן: הגעתי ליום הפתוח והתרשמתי מאוד 
מהמקום  ומהאווירה הטובה. לאחר התייעצויות, 
בירורים והשוואות הגעתי למסקנה שזה המקום 
שבו אני רוצה ללמוד. במקביל, שמעתי על 
התוכנית הנפלאה 'קרן אור'. נפלה בחלקי 
הזכות ללמוד עם המרצים הטובים ביותר, 
באווירה שמעודדת מצוינות. סט הערכים, הידע 
והכלים שאוניברסיטת רייכמן מקנה, מובילה את 
הסטודנטים להישגים חסרי תקדים בסביבה 

תומכת ומהנה."

 אדוה דואניאס
Skybox Security מהנדסת תוכנה בחברת

"מהרגע שהגעתי ליום הפתוח לתוכנית 'קרן אור', 
הרגשתי שהגעתי הביתה והתחושה הזו ליוותה אותי 
במשך ארבע השנים שלאחר מכן. לצד העובדה 
שהתוכנית אפשרה לי להיכנס לאקדמיה, קיבלתי 
תמיכה אקדמית ואישית לכל אורך התואר. בזכות 
הלימודים בתוכנית, התואר והכלים שרכשתי, אני 
מאוד מוערכת בחברה בה אני עובדת, ואני מקווה 
שבהמשך אוכל לעזור ולתרום לאנשים שבאו 

מרקע דומה לשלי ובכך לסגור מעגל."

 אושרי גרמה
Pick-A-Pier מפתח פולסטאק בכיר בחברת

"כשהתחלתי את לימודי בבית ספר אפי ארזי 
למדעי המחשב - באוניברסיטת רייכמן, התוכנית 
סיפקה לי שיעורי תגבור לנושאים שנלמדו בכיתה 
וליווי אישי של צוות התוכנית שלא אשכח לעולם.

למי שמתעניין בתוכנית ארצה לומר שהתארים 
באוניברסיטת רייכמן אומנם אינם פשוטים, אבל 
הדברים שלא שומעים כלפי חוץ כשמדברים על 
המלגה הזו הם הדברים, שלדעתי, עושים את 
ההבדל. אלו הדברים שגרמו לי להישאר חדור 
מוטיבציה, חדור מטרה ולבסוף לסיים את התואר 

ולהתברג בתעשייה."

בוגרי תוכנית "קרן אור" מספרים:



לפרטים נוספים
ולהרשמה לתוכנית:

www.runi.ac.il/kerenor
טל': 09-9527200


