
תכנית "ישראל שבלב" 
במרכז הבינתחומי 

הרצליה הפגישה 
אותי עם סטודנטים 

מצטיינים מתוך הקהילה 
האתיופית עם רצון חזק 
מאוד להצלחה והגשמה 

עצמית, כל אחד בתחומו. 

ברוך אווקה, סטודנט 
שנה ג’ בבית ספר סמי 
עופר לתקשורת; עובד 

ב"רשת" ערוץ 2. 

כסטודנטית לממשל, נפתחה בפני ההזדמנות 
להתמחות בתכנית ארגוב למצטיינים 
המובילה למצוינות ומנהיגות בשפה 

האנגלית. הלימודים היו מאוד מאתגרים 
ומעצימים עבורי. הסיורים בחו"ל במסגרת 

תכנית זו במרכזים ממשלים כמו האו"ם 
ואיחוד האירופי, הובילו אותי למחוזות 

אליהם לא העליתי בדעתי שאגיע.

מזל יצחק, בוגרת בית ספר לאודר לממשל

התכנית העניקה לי הזדמנות לרכוש השכלה 
באחד המוסדות המכובדים בארץ עם 

סטודנטים מהארץ והעולם. "ישראל שבלב" 
הינה ארגז כלים לחיים ולעולם האקדמאי 

שכל אחד היה מייחל לעצמו.

אגנניו יאייך, שנה א’ בבית ספר אריסון 
למנהל עסקים

מבחינתי התכנית מספקת את כל התשתית הנחוצה ומעבר 
על מנת שאוכל למקסם את יכולותיי הלימודיות. הדבר בא 

לידי ביטוי הן מבחינה אקדמאית והן מבחינת הליווי האישי 
לאורך הלימודים. מעטפת ייחודית זו העניקה לי מוטיבציה 

רבה לשאוף ולהצליח בלימודיי ולהיות מצטיינת דיקן.

שלומית (מריטו) בוקיה, שנה ב’ בית ספר רדזינר למשפטים, 
מצטיינת דיקן

”ישראל שבלב”
התכנית למנהיגות ולמצוינות

בקרב העדה האתיופית
במרכז הבינתחומי הרצליה

בשיתוף מנהל הסטודנטים
Isreal@Heart ועמותת

התכנית כוללת את כל מסלולי הלימוד הקיימים במרכז 
הבינתחומי הרצליה, בין תחומי הלימוד: משפטים, מנהל 
עסקים, מדעי המחשב, ממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, 

תקשורת, פסיכולוגיה, כלכלה וקיימות.

אפשרות ללימודים בשפה אנגלית עם סטודנטים מכל 
העולם (מנהל עסקים, ממשל, תקשורת ופסיכולוגיה).

מרצים וחוקרים מהמובילים בארץ ובעולם ומובילים 
בתחומם. 

התכנית שמה דגש על מצוינות, מנהיגות ושילוב בעולם 
התעסוקה. 

שיתופי פעולה עם הפדרציה היהודית בוונקובר (קנדה) 
ועם מוזיאון השואה בארה"ב המציעים התמחויות 

בתקופת הקיץ. 

התכנית כוללת תגבורים על בסיס שבועי בקורס אנגלית.

אפשרות למשלחות בחו"ל. 

במסגרת התכנית "ישראל שבלב" עברתי 
חוויה ייחודית מעבר ללימודים. התכנית 

מלווה כל אחד מהסטודנטים באופן אישי 
לאורך כל הלימודים ובכך החיבור לעולם 

האקדמי נעשה חלק ובטוח יותר.

מהלט אבונה, בוגרת תואר ראשון בבית 
הספר לפסיכולוגיה; סטודנטית לתואר שני 

בפיתוח והתנהגות ארגונים בבינתחומי 
הרצליה; עובדת בבנק לאומי. 
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המרכז
הבינתחומי

הרצליה
המרכז הבינתחומי הרצליה הוקם ב-1994 על־ידי
פרופ’ אוריאל רייכמן במטרה להוות מודל ייחודי 

למצוינות במחקר ובהוראה וכדי להכשיר את מנהיגות 
העתיד של מדינת ישראל.

מאז הקמתו הצטרפו לסגל המרכז הבינתחומי טובי 
המרצים והחוקרים מהאוניברסיטאות המובילות בעולם 

ובישראל, ותרמו מניסיונם העשיר כדי ללמד, לחקור 
ולפתח את תכניות הלימוד.

כיום, לומדים במרכז הבינתחומי כ-6300 סטודנטים 
לתואר ראשון ולתואר שני בתשעה בתי ספר: בית ספר 

רדזינר למשפטים; בית ספר אריסון למנהל עסקים;
בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב; בית ספר לאודר 

לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה; בית ספר סמי עופר 

התכנית מציעה למשתתפיה מלגת לימודים מלאה 
ומלגת קיום סטודנטיאלית, המאפשרת להם להתרכז 

ולהצליח בלימודיהם לתואר הראשון, וכן מציידת 
אותם במחשב נייד. כמן כן, זוכים הסטודנטים בתכנית 
לליווי וחניכה בתחום החברתי, האישי והאקדמי, תוך 

שימת דגש על לימוד השפה האנגלית. בשנה האחרונה 
ללימודיהם, משתתפים הסטודנטים בסדנאות להשמה 
תעסוקתית. לתלמידים מצטיינים תתאפשר התמחות 

מקצועית בחו”ל.

התכנית למנהיגות 
ולמצוינות בקרב העדה 

האתיופית
התכנית למנהיגות ולמצוינות בקרב העדה האתיופית 
במרכז הבינתחומי הרצליה מעניקה הזדמנות ייחודית 
למועמדים אתיופים, בעלי פוטנציאל מנהיגותי, ללמוד 

לתואר ראשון במרכז הבינתחומי.

את הרעיון לתכנית הגו ג’ואי לאו, ראש ארגון
Israel@Heart יחד עם פרופ’ אוריאל רייכמן, נשיא המרכז 
הבינתחומי הרצליה, פרופ’ אמנון רובינשטיין, שר החינוך 
לשעבר ומר יונתן דייויס, סגן נשיא לקשרי חוץ וראש בית 

הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי במרכז הבינתחומי.
מטרת התכנית היא להכשיר את הסטודנטים המשתתפים 
בה למנהיגות ולאיוש תפקידי מפתח בחברה הישראלית. 

הסטודנטים בתכנית הם יוצאי יחידות קרביות ושירות 
לאומי, שהפגינו מצוינות אישית והינם בעלי כישורים 

ייחודיים.

לתקשורת; בית הספר לפסיכולוגיה; בית הספר לכלכלה; 
בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל 

ובזן ובית הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי.

בוגרי המרכז הבינתחומי מבוקשים מאוד במקומות 
עבודה, בעיקר בשל ההשכלה הבינתחומית וההכשרה 
המעשית שהם רוכשים במהלך לימודיהם. כמו כן, הם 

משתלבים בהצלחה בלימודים לתארים מתקדמים 
באוניברסיטאות המובילות בעולם.

המרכז הבינתחומי הרצליה שם לעצמו 
למטרה לטפח את מנהיגי העתיד של 
החברה הישראלית, מתוך אמונה כי 

רק על–ידי חינוך נוכל לתרום לצמצום 
הפערים החברתיים. אי לכך, אנו רואים 

בתכנית למנהיגות ומצוינות בקרב העדה 
האתיופית שליחות חברתית עליונה.

מטרתה להכשיר את הסטודנטים 
המשתתפים בה למנהיגות לאומית ולתת 
להם ידע וכלים לתרום לשיפור המציאות 

הישראלית.

פרופ’ אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד 
המרכז הבינתחומי הרצליה

למי מיועדת התכנית?
בעלי בגרות מלאה עם ממוצע 90 לפחות, 4 יחידות 
במקצועות מתמטיקה ואנגלית בציון של 80 לפחות.

בוגרי שירות צבאי ביחידות בעלות אופי קרבי או 
יוצאי הקצונה הצבאית או מועמדים שעשו שירות 

לאומי משמעותי עם תרומה ערכית.

מועמדים בעלי כישורים מנהיגותיים.

מועמדים בעלי נחישות ומוטיבציה גבוהה להצליח 
בלימודים.

רכזת התכנית: אסתר דוד
esterd@idc.ac.il :טלפון: 09-9602817, דוא"ל

תכנית זו מתאפשרת הודות לתמיכתם הנדיבה של ארגונים ותורמים
מרחבי העולם.




