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בית הספר לממשל מציע לסטודנטים חוויית לימודים 
ייחודית המשלבת בין תוכנית לימודים בינתחומית עשירה, 

סביבה אקדמית בינלאומית ותוכניות חוץ-אקדמיות מגוונות.

 במסגרת התוכנית רכשתי כלים מעשיים,
 רשת קשרים שממשיכה ללוות אותי ואת
 ההבנה שהכל אפשרי וביכולתי להגשים

כל חלום.

אמונה לוינשטיין שינברג
בוגרת תואר ראשון בממשל,

 מנכ"לית משותפת, ספרינג ואלי מבית מקאן
תל אביב



הידעת?
בבית הספר מלמדים טובי המרצים 
והחוקרים בעלי שם בינלאומי וניסיון 
בהוראה ובמחקר מהאוניברסיטאות 

 Princeton :המובילות בעולם, בהן
 .Columbia-ו NYU ,Stanford ,Harvard

בתוכנית מלמדים גם אישים בכירים 
מהמגזרים הציבורי והפרטי.

בית ספר לאודר לממשל מהווה מוקד 
מפגש לדיפלומטים מהארץ ומהעולם. 

במסגרת הרצאות אורח, כנסים, אירועים 
וקורסים מרוכזים בית הספר מארח 

דמויות מפתח בהם: ראש הממשלה, 
 נשיא המדינה,

שר הביטחון, מזכ"ל האו"ם ואחרים. כך 
זוכים הסטודנטים למפגשים מרתקים 

במקביל ללימודיהם.

בוגרי בית הספר מבוקשים במגזרים 
הציבורי, הפרטי והחברתי וניתן למצוא 

אותם בתפקידי מפתח במגוון גופים: 
משרדי ממשלה, כנסת ישראל, עמותות, 

שגרירויות, גופי הסברה, חברות ייעוץ 
ביטחוני, האו“ם, חברות לובינג, ייעוץ 

אסטרטגי במשרדי תקשורת ובקמפיינים 
פוליטיים ועוד.

להכשיר את הדור הבא של המנהיגים באמצעות הקניית ידע 
אקדמי, כישורים וניסיון מעשי.



מסלולי לימוד לתואר ראשון בממשל:
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', אשר בסופה בוחרים הסטודנטים באחד 
מחמשת מסלולי הלימוד המוצעים בתוכנית. 

בנוסף, תוכנית הלימודים כוללת סדנאות "כישורים 
למאה ה-21" המקנות לסטודנטים כלים רלוונטיים 
לשוק העבודה כגון: חשיבה ביקורתי ופתרון בעיות, 
בניית והפעלת צוותים, וסדנת קריירה וכן, מפגשים 
עם אישי מפתח בחברה הישראלית והבינלאומית, 

מפגשים עם אנשי תקשורת וכן התמחויות בגופי 
ממשל ובארגונים ציבוריים אחרים.

התוכנית מציעה חמישה מסלולים המעניקים 
לסטודנטים ידע מעמיק בתחום, וכן, כלים 

ומיומנויות מעשיים:  
מדיניות ופוליטיקה: המסלול מעניק לסטודנטים 

ידע תיאורטי ומעשי אודות אתגרי החברה 
הישראלית ומקנה כלים ומיומנויות מקצועיים 

להבנת האסטרטגיה הפוליטית בישראל. המסלול 
מקנה לסטודנטים כלים שמטרתם לשפר את 
היעילות והפיקוח על פעולות הממשל והמנהל 

הציבורי ושם דגש על אחריות ואקטיביזם חברתית.
לימודי ביטחון ולוחמה בטרור: המסלול הינו 
ייחודי בישראל ואחד הבודדים בעולם. בנוסף 

ללימודי ליבה בתחום הביטחון כגון אסטרטגיה 
וקבלת החלטות, לחמת סייבר, וניהול משברים 
וקונפליקטים, מתמקד המסלול בחקר תופעת 

הטרור העולמי.
דיפלומטיה ולימודים גלובליים: המסלול מקנה 
לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי אודות תהליכים 

אזוריים וגלובליים המשפיעים על היחסים בין ובתוך 
מדינות, השפעתם של מוסדות בינלאומיים וחברות 
רב-לאומיות על הפוליטיקה הגלובלית, והתמודדות 
העולם עם איומים על-מדינתיים כגון טרור ומחלות. 

אוניברסיטת רייכמן פתחה בפניי אינספור 
הזדמנויות שהפכו את תקופת הלימודים 

למשמעותית, מעשירה ומפתחת. 
במסגרת הלימודים לקחתי חלק 

בתוכנית ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה, 
השתתפתי ב'תגלית אקסל', התנדבתי 

במחלקת 'אהבת הארץ' של אגודת 
הסטודנטים ובתנועת צמ"ח.

עמרי קולט
בוגר תואר ראשון בממשל,

מנהל תחום פיתוח כלכלי בשלטון 
המקומי, משרד הפנים, מחוז מרכז



כמו כן, רוכשים הסטודנטים הבנה בניהול וביישוב 
סכסוכים בינלאומיים וכלים ומיומנויות לניהול מו"מ.  

מזרח תיכון בן זמננו: במסלול זה ניתן להכיר 
לעומק את העולם הערבי והמדינות הלא ערביות 

השוכנות במזרח התיכון תוך הקניית השפה 
הערבית. בנוסף, המסלול חושף את הסטודנטים 

למערכת היחסים בין השחקנים השונים באזור 
לאור התמורות הגיאופוליטיות, החברתיות 

והכלכליות שחלו בעשורים האחרונים. 
דאטה, דמוקרטיה ומערכות ממשל: 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 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. הרישום למסלול הוא בסוף השנה 
הראשונה, עם זאת, מס׳ מועמדים מצומצם עם 

תנאי איכות יוכל להרשם למסלול במעמד הרישום. 
 מסלול אסטרטגיה וקבלת החלטות

למועמדים מצטיינים
מסלול לימודים ייחודי המיועד למועמדים בעלי 
הישגים גבוהים, ועוסק בקבלת החלטות, ניתוח 

אסטרטגי ותכנון ארוך טווח. המסלול מכשיר את 
בוגריו ללימודים אקדמיים מתקדמים ולתארים 
מחקריים במדעי החברה, וכן לתפקידים במגוון 

תחומים אנליטיים בארגונים ובמוסדות ממשלתיים 
ופרטיים בישראל ובעולם.

תואר ראשון דו-חוגי בקיימות ובממשל
תוכנית לימודים חדשנית המשלבת קורסים 

מתחומי הקיימות ומדעי כדור הארץ והסביבה עם 
קורסים מתחומי הממשל, תוך מתן דגש לתחום 
היזמות הירוקה. התוכנית מעניקה לבוגריה יתרון 

משמעותי במגוון תחומי עיסוק.

תואר כפול במשפטים וממשל
 התוכנית מעניקה זכאות לשני תארים:

.LL.B במשפטים ו-.B.A בממשל בארבע שנים, 
במהלכן ייחשפו הסטודנטים לממשק בין התחומים, 

תוך הבנת השיקולים הפוליטיים והאסטרטגיים 
שמאחוריהם. בוגרי התוכנית זוכים לקבל מעבר 

להכשרתם כמשפטנים, גם ראייה בינתחומית 
רלוונטית ומועילה לתחומי העיסוק המגוונים של 
המשפטן במגזר הפרטי, במגזר הציבורי ובזירה 

הדיפלומטית.

תוכניות מיוחדות בבית הספר
תוכנית ארגוב למנהיגות ודיפלומטיה

התוכנית מכשירה סטודנטים בעלי כישורים 
מיוחדים לתפקידי מפתח במטרה לייצג את 

האינטרסים של מדינת ישראל והעולם היהודי 
בזירה הבינלאומית. התוכנית נלמדת בשפה 
האנגלית ומשלבת קורסים ייחודיים עם מיטב 

המרצים מהארץ ומהעולם לצד סדנאות מעשיות 
המאפשרות לסטודנטים להתמודד עם אתגרי 

העולם המתפתח, כגון: כישורי שפה, דיבור בפני 
קהל ורטוריקה, יכולות ניתוח ומחקר, בניית מיזמים, 

העברת מסרים אפקטיבית, ניהול משא ומתן 
ועמידה מול מצלמה. הסטודנטים בתוכנית נפגשים 

עם אישים בכירים ומומחים בתחומי מדיניות 
ציבורית ודיפלומטיה מהארץ ומהעולם ויוצאים 

לסיורים לימודיים.

תוכנית רבין למנהיגות
תוכנית ייחודית בשיתוף מרכז רבין המיועדת 

לסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה, מטרת 
התוכנית להקנות את העקרונות והכלים המעשיים, 

להנהגה ולהובלת מהלכים ושינויים בחברה 
הישראלית. התוכנית כוללת קורסים של מיטב 

המומחים בתחומי המנהיגות, הרצאות אורח 
של דמויות מפתח בחברה הישראלית, סדנאות 

מנהיגות של מספר ימים ומפגשים עם יזמים 
חברתיים בצפון ובדרום הארץ. שילוב זה מקנה 



לסטודנטים בתוכנית מטען ערכי וכלים מעשיים 
למימוש הלמידה לכדי השפעה ופעולה.

"ממשלת הצללים"
באוניברסיטת רייכמן הוקמו משרדי צללים 

המקבילים לממשלת ישראל ומורכבים מסטודנטים 
מכלל בתי הספר, בניהול ובפיקוח של שר או חבר 

כנסת לשעבר. כל משרד צללים מפרסם ניירות 
עמדה תקופתיים ומקדם רפורמה בתחום עיסוקו 
של המשרד, והתוצרים מועברים לשר ולהנהלת 
המשרד הרלוונטיים. בכך מתנסים הסטודנטים 

בעבודת מטה ובתהליכי קבלת החלטות, דילמות 
ומגבלות בעבודת הממשלה.

הוועדה למיגור גזענות בחברה הישראלית 
מספר שנים לאחר שפורסם, דו"ח פלמור העוסק 

בגזענות הממסדית כלפי יוצאי אתיופיה ממשיך 
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 יפעלו באופן 
אקטיבי בדרכים מגוונות הכוללות עבודה אל מול 
אמצעי התקשורת ושיתוף ציבור, על מנת לעורר 
תשומת לב ציבורית וחשיבה משותפת על כלים 

למיגור הגזענות. 

סדנת מצטיינים בפוליטיקה יישומית 
סדנת מצטיינים רב שנתית של המכון לחירות 
ואחריות המציגה נקודות מבט שונות לניתוח 

המציאות הפוליטית בישראל – המוסדית )מוסדות 
המדינה הפורמליים והא-פורמליים(, הפוליטית 

)פוליטיקאים כסוכני שינוי( והאזרחית )חברה 
אזרחית(. מטרת הסדנה לצייד את משתתפיה 

בכלים מתאימים לקידום נושאים בוערים 
בפוליטיקה הישראלית ולהנעת תהליכי שינוי. 

הסדנה משלבת פעילות תאורטית, יכולות ניתוח 

אמפיריים, סיורים במוסדות שלטון ומפגשים עם 
גורמים משמעותיים בעשיה הפוליטית.

פרויקט המנטורים
סטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים זוכים לחניכה

מאת בכירים במגזר הציבורי, אשר מהווים 'מנטורים' 
אישיים ומקצועיים עבורם. הפרויקט יוצר קשר בלתי 
אמצעי בין הסטודנטים למנטור ופותח עבורם צוהר 
אל 'מאחורי הקלעים' של המגזר הציבורי וממשקיו 

המידיים עם המגזרים הפרטי והשלישי.

התוכנית להתמחויות בממשל
אפשרות להתנסות בחוויה יישומית בעבודה 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 בתוכנית נחשפים לשיטות עבודה 
ולתהליכי קבלת החלטות במגזרים הציבורי והפרטי 

בישראל, להיכרות עם תרבות ארגונית וניהולית 
במגזרים אלו ולמפגש בלתי אמצעי עם דרגי הביצוע 

והניהול במגוון נרחב של תחומי עשייה ציבורית.

פרחי מחקר
התוכנית מיועדת לסטודנטים בשנים ב‘ ו-ג‘.

במסגרת התוכנית ניתנת לסטודנטים האפשרות 
לעבוד יחד עם איש סגל מבית הספר לממשל, 
על כתיבת מאמר אקדמי משותף וכן להתנסות 

בתהליך פרסום המאמר.

פורום אופק
פורום אופק מורכב מאנשי צה"ל הנמצאים בשירות 

פעיל ולומדים במסגרת תוכנית שירות לתואר 
ראשון באוניברסיטת רייכמן. הפורום פועל בהובלתו 

של ד"ר איתן עזאני. מטרות הפורום הן העשרה 
ופיתוח בסוגיות השונות בחברה הישראלית, חיזוק 



הקשר ושיתוף הפעולה בין אוכלוסיית הפורום 
לבין סגל האוניברסיטה ושיפור תנאי הלמידה של 

הסטודנטים.

תוכניות חילופי סטודנטים
בית הספר מציע לסטודנטים סמסטר 

באוניברסיטאות מובילות בעולם. כמו כן, בית 
הספר מקיים עם אוניברסיטת סירקיוז בניו יורק, 

שיתוף פעולה ייחודי בו מתקיימים חילופי סטודנטים 
במשך שלושה שבועות מרוכזים.

הלימודים כוללים ביקור במוסדות השלטון 
האמריקניים בוושינגטון, במוסדות בינלאומיים 

במרכז האו"ם בניו יורק וכן מפגשים עם הקהילה 
היהודית המקומית והסטודנטים.

מחקר ומכוני מחקר ייחודיים
הסטודנטים יכולים להתנסות בפעילות מחקרית

במכונים הבאים:
)ICT( המכון למדיניות נגד טרור

בראשותו של פרופ' בועז גנור. המכון פועל 
לקידום מחקר יישומי של תופעת הטרור ודרכי 

ההתמודדות עימה. המכון, שהנו בעל שם עולמי, 
מייעץ למקבלי החלטות בארץ ובעולם, מסייע 

בגיבוש מדיניות נגד טרור ומקיים כנסים וסדנאות 
להתמודדות עם תופעה זו.

)IPS( המכון למדיניות ואסטרטגיה
בראשותו של האלוף )במיל.( עמוס גלעד. המכון 
מסייע בגיבוש המלצות למדיניות בנושאים בעלי 

חשיבות לביטחון הלאומי ומקיים את כנס הרצליה 
השנתי על מאזן החוסן והביטחון הלאומי, שהפך 

לאירוע מרכזי בלוח השנה המדיני.

המכון לדיפלומטיה בינלאומית על שם אבא אבן
בהובלת השגריר פרופ' רון פרושאור, לשעבר 

שגריר ישראל באו"ם. מטרת המכון להציג גישה 
חדשנית של יזמות דיפלומטית ולהכשיר את דור 

העתיד של הדיפלומטיה הישראלית.

 מעבדה לחקר דעת קהל אמריקאית
ביחס לישראל

המעבדה בוחנת את עמדות האליטה הפוליטית 
ודעת הקהל בארה"ב כלפי ישראל.

מה תלמדו?
רשימת קורסים חלקית:

< ממשל ופוליטיקה
< מבוא ליחסים בינלאומיים

< כלים ושיטות לעיצוב מדיניות ואסטרטגיה
< משפט ציבורי

< יישוב וניהול סכסוכים מקומיים ובינלאומיים
< הקונפליקט הישראלי-ערבי בין עימות

   להסדר
< המזרח התיכון בן זמננו

< גלובליזציה
< דיפלומטיה ומדיניות החוץ של ישראל
< אינטרנט, רשתות חברתיות ופוליטיקה

< חדשנות ביישוב סכסוכים
< טרור וגרילה

< משטר מדינת ישראל
< פוליטיקה מעשית

< תקשורת, פוליטיקה וצבא

)CAP-IL( פרויקט סדר היום הפוליטי בישראל
פרויקט בינלאומי רחב אשר מסווג את תוצרי 

המערכת הפוליטית בישראל לתחומי מדיניות 
על-פי סכמת קידוד אוניברסלית ועקבית. הפרויקט 

מאפשר לחוקרים, לסטודנטים, לקובעי מדיניות 
ולכלי תקשורת לחקור מגמות בקביעת מדיניות 

בישראל לאורך זמן, תוך השוואה למדינות אחרות. 

המכון לחירות ואחריות 
מכון בראשותו של ד"ר אמנון כוורי. המכון פועל 

לקידום חקר מגמות ותהליכים בפוליטיקה ובחברה 
הישראלית וחיזוק הערכים, המוסדות והתהליכים 

הנחוצים להבטחת קיומה של דמוקרטיה ליברלית 
בישראל.

המכון מקיים אירועים ופעילות ציבורית שמטרתה 
להשפיע על סדר היום הפוליטי ועל השיח הציבורי 
בישראל, ותוכניות לימוד מעשיות לקידום מנהיגות 

אזרחית וציבורית.



 בית ספר לאודר לממשל,
 דיפלומטיה ואסטרטגיה

באוניברסיטת רייכמן
www.runi.ac.il :לפרטים נוספים

 ִמנהל רישום וקבלה:
09-9527200    

rishum@idc.ac.il    
054-7318396

D
esign: sarahliberm

an.net

בתי הספר
באוניברסיטת רייכמן:

בית ספר הארי רדזינר למשפטים
בית ספר אריסון למנהל עסקים

בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

בית ספר סמי עופר לתקשורת
בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

בית ספר טיומקין לכלכלה
בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן

בית ספר אדלסון ליזמות
בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי


