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בית הספר הוקם במטרה להכשיר את הדור הבא של היזמים 
 המובילים בישראל, ולחזק את ישראל כאומת הסטארט-אפ.

בית ספר אדלסון ליזמות מעניק לסטודנטים את ההכשרה, 
הידע והכלים הנדרשים כדי להפוך לדור הבא של היזמים 

בית הספר הוא המקום האידיאלי 
להתפתחות וללמידה על יזמות בתחומים 

שונים, דרך עשייה ויצירת קשרים עם חברים 
איכותיים לדרך.

דניאל לרמן
בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ויזמות,

  Associate Product Manager at Fiverr



הידעת?
בבית הספר מלמדים מרצים וחוקרים 

מובילים בתחום החדשנות הטכנולוגית 
והיזמות העסקית והחברתית, לצד 

מומחים מהתעשייה, יזמים ומשקיעים.

תוכנית הלימודים לתואר ראשון נלמדת 
במתכונת דו-חוגית: מנהל עסקים ויזמות, 

מדעי המחשב ויזמות או כלכלה ויזמות.

תוכנית הלימודים עוצבה כך שבוגריה 
יוכלו לתת מענה לשני צרכים מרכזיים 

בתעשייה: הקמת עסקים חדשים 
וחדשניים )Entrepreneurship( והקמת 

פרויקטים חדשים בתוך ארגונים
.)Intrapreneurship(

הסטודנטים בתוכנית מקבלים הכשרה 
מעשית בבניית אב-טיפוס למוצרים 

טכנולוגיים חדשניים, לצד כלים ומיומנויות 
 Storytelling-כמו: חשיבה יזמית, מיתוג ו

ליזמים, חשיבה מחשובית ותכנות.

ומובילי החדשנות בישראל. בית הספר משמש כמוקד מרכזי 
לכלל פעילויות היזמות בקמפוס ומציע לסטודנטים חוויית 

לימודים אקדמית לצד יזמות מעשית.



תואר דו-חוגי במנהל עסקים ויזמות
תוכנית המבוססת על ההצלחה חסרת התקדים של 
תוכניות היזמות באוניברסיטת רייכמן, ביניהן: תוכנית 
 )miLAB( ליזמות, המעבדה לחדשנות במדיה ZELL

ומועדון היזמות. התוכנית מיועדת לסטודנטים 
המתעניינים בהקמת מיזמים עסקיים חדשניים או 

בהקמת פרויקטים חדשים בתוך ארגונים.

תואר דו-חוגי במדעי המחשב ויזמות
תוכנית המשלבת השכלה תאורטית עמוקה, ידע 

עדכני וניסיון מעשי בפיתוח מיזם.
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 ויזמות עם 
Data Science-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. תוכנית הלימודים הבינתחומית 

 ,Science Data-משלבת ידע מעמיק בכלכלה וב
יחד עם ארגז כלים ביזמות, בשיווק ובמימון.

הקמת מיזם
במסגרת התוכנית הדו-חוגית הסטודנטים לומדים 

לתכנן מיזם משלב הרעיון ועד להפיכתו לעסק 
מתפקד ורווחי או לנקודת אקזיט, זאת בליווי אנשי 

תעשייה בכירים, יזמים ומשקיעים.

לימודי היזמות הקנו לי חשיבה חדשנית 
 mindset-ורצון לפרוץ קדימה. הכלים וה

של להיות יזם מלווים אותי בפרויקטים 
שונים ובשאיפה לצמיחה עסקית ואישית. 

אורי בנטוב
בוגר תואר ראשון במדעי המחשב ויזמות,
Wix.com בחברת Software Developer



סיורים לימודיים מרתקים, הרצאות אורח 
של יזמים וייעוץ ממנטורים בכירים

הסטודנטים בבית הספר זוכים למגוון רחב של 
פעילויות מעבר לתוכנית הלימודים: סיורים לימודיים 

במיזמים, הרצאות אורח של יזמים, משקיעים 
ומנהלי חדשנות, ושעות ייעוץ וליווי ממנטורים 

בכירים בתעשייה.

תוכניות מיוחדות
UpStart

התוכנית מתמקדת בהקניית "ארגז הכלים היזמי" 
ומטרתה לאפשר לסטודנטים להיחשף לעולם 

היזמות, דרך הקמת פרויקט יזמי עצמאי בצוותים. 
התוכנית מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון ממגוון 

בתי ספר בשנה האחרונה ללימודיהם וכוללת 
ארבעה קורסים.

CO-OP קורס התמחות בסטארט-אפים
הזדמנות להצטרף לסטארט-אפ צעיר, ללמוד בו 
מתוך התנסות בשטח ולחוות את המשמעות של 

יזמות כבר במהלך הלימודים. הקורס מקנה הבנה 
מעמיקה של התהליכים בחברה יזמית צעירה, 
הבנת התפקידים הארגוניים, וחיזוק הנטוורקינג.

לסטודנטים מצטיינים:
תוכנית שסטוביץ לחדשנות 

תוכנית אקדמית שנתית לסטודנטים בולטים 
המתמקדת בהיבטים של חדשנות פנים ארגונית. 

במסגרת התוכנית הסטודנטים פוגשים מרצים 
מובילים מהאקדמיה ומהתעשייה, רוכשים כלים 
וניסיון מעשי, עורכים מחקר מעמיק בסוגיות של 

חדשנות ארגונית ומתנסים במתן שירותי ייעוץ 
לאתגרי חדשנות של ארגונים במשק הישראלי.   

תוכנית המצטיינים של אדלסון
תוכנית המצטיינים מיועדת עבור סטודנטים עם 

נתוני קבלה יוצאי דופן, שמעוניינים לטפח את 
כישורי היזמות וההובלה שלהם. הסטודנטים זוכים 

למנטורינג אישי של בכירים מתעשיית היזמות, 
וחוויית לימודים ייחודית בקבוצה קטנה ומובחרת. 

התוכנית נמשכת על פני שנים א' ו-ב', כולל סמסטר 
הקיץ שביניהן.

תוכנית ZELL ליזמות
תוכנית הדגל של בית ספר אדלסון ליזמות, 

המיועדת לסטודנטים מובילים מכל הקמפוס 
בשנת הלימודים האחרונה. התוכנית מספקת 

פלטפורמה ייחודית ללמידה על תחום היזמות, 
תוך הקמת מיזם חדש. לאורך השנה הסטודנטים 
רוכשים מגוון רחב של כלים מעשיים וידע תאורטי 

אודות הקמה וניהול מיזמים, תוך ליווי צמוד של 
צוות התוכנית ומנטורים מובילים. מתחילת התוכנית 
הקימו בוגריה 158 חברות, מהן 25 נמכרו, 5 הונפקו 

ו-93 אחרות עדיין פעילות. 



 ASE HUB
מרכז יזמות הפועל בבית ספר אדלסון ליזמות, 

ומציע מגוון תוכניות מיוחדות )ללא קרדיט אקדמי 
בנוסף לתוכנית הלימודים.

מועדון היזמות
גוף סטודנטיאלי התנדבותי הפועל במסגרת בית 

ספר אדלסון ליזמות, ששם לו למטרה לעודד את 
רוח היזמות בקרב הסטודנטים מכלל בתי הספר 
בקמפוס. 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 מספר תוכניות ביזמות וביניהן:
< Artemis – תוכנית לעידוד וקידום יזמות 

ומנהיגות נשית.
< GreenBiz – התוכנית ליזמות ירוקה, בשיתוף

בית הספר לקיימות.
< TechTalk – תוכנית ליזמות וחדשנות טכנולוגית.

< M Club – תוכנית המעניקה כלים פרקטיים 
בעולמות השיווק, הפרסום ויחסי הציבור, בשיתוף 

בית הספר לתקשורת.
< Tamid – תוכנית שנתית המכשירה את 

הסטודנטים לייעץ לסטארט-אפים, פועלת בחסות 
ארגון תמיד העולמי.

< Momentum – אקסלרטור ותוכנית מנטורינג 
המיועדת לצוותים עם מיזם מגובש וכוללת ליווי 

וחניכה על ידי מנטורים מהתעשייה, לצד סדנאות 
מקצועיות בשלל תחומים.

< FOODTECH – תוכנית החושפת את הסטודנטים 
למערכת המזון המסורתית מול מגמות העתיד.

< Phi Club – תוכנית חדשנית לקידום פיתוח יזמים 
בהיבטים מעולם הפילוסופיה וההתפתחות האישית.

תוכנית לחילופי סטודנטים
בית הספר ליזמות מציע לסטודנטים בשנת 

הלימודים האחרונה את ההזדמנות להצטרף 
לתוכנית חילופי סטודנטים במוסדות לימוד 

מהמובילים בעולם, ביניהם: אוניברסיטת וושינגטון 
 NUS ,בארה"ב, אוניברסיטת בוקוני באיטליה

סינגפור, בית ספר למנהל עסקים וורטון בפילדלפיה, 
בית ספר למנהל עסקים NOVA בפורטוגל 

ואוניברסיטת HWR בגרמניה.



מה תלמדו?
רשימת קורסים חלקית:

< יזמות, יצירתיות וחדשנות
< צמיחה עסקית - מהגראג' לנאסד"ק 

< פרזנטציה ותקשורת אפקטיבית
< שיווק דיגיטלי ליזמים

< עיצוב מוצר, אבטיפוס וחוויית משתמש
< יזמות ביוטק

< יזמות, אינטרנט ומדיה חדשה
< יזמות נדל"ן

< יזמות בעולם הרכב 
< יזמות בעולם האופנה

< קיימות ויזמות קלינטק
< פינטק, בלוקצ'יין ומדעי המידע

< סדנת צמיחה מכישלון
web תכנות מתקדם בפייתון ויישומי >

< מיתוג ו-Storytelling ליזמים
< חדשנות בארגונים

< פרויקט גמר יישומי בשלל מסלולים



054-7318396

 בית ספר אדלסון ליזמות
באוניברסיטת רייכמן

www.runi.ac.il :לפרטים נוספים
 ִמנהל רישום וקבלה:

09-9527200    

rishum@idc.ac.il    

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


