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בית ספר טיומקין
לכלכלה



תוכניות לימודים עדכניות ובינתחומיות, המכינות את 
הסטודנטים לאתגרים הכלכליים והטכנולוגיים של שוק 

העבודה העתידי.

 המוסד מצטיין בחיבור בין תיאוריה לבין
Zell פרקטיקה. בית הספר לכלכלה ותוכנית 

 ליזמות העניקו לי כלים שעוזרים לי עד היום –
 כיזם וכמנכ״ל, ואפשרו לי לצמוח מהר יותר

בקריירה.

ירדן גרוס
בוגר תואר ראשון בכלכלה ותוכנית ZELL ליזמות,

Orca AI מייסד ומנכ״ל



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

בהוראה ובמחקר באוניברסיטאות 
 המובילות בעולם, בהם:

פרופ' צבי אקשטיין דיקן בית הספר 
והמשנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, פרופ' 

 עומר מואב,
 ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, המשנה

לנגיד בנק ישראל לשעבר וכלכלנים 
בכירים בארץ ובעולם.

בוגרי בית הספר בולטים במגזרים העסקי 
והציבורי ועובדים כאנליסטים, מנהלי 

כספים, בנקאים, מנתחי נתונים ומדעני 
 ,BI נתונים, מנהלי פיתוח עסקי, מנתחי

יועצי השקעות, יועצים כלכליים ופיננסיים 
ועוד. כ-55% מבוגרי בית הספר משתלבים 

בשוק ההיי-טק.

לפי סקר שנערך בשנת 2019 - השכר 
ההתחלתי של בוגרי בית ספר טיומקין 
לכלכלה עומד על 16,300 ש"ח ו-43% 
מהבוגרים המשיכו ללימודי תואר שני 

ושלישי.  

הסטודנטים יעסקו בסוגיות כלכליות מקומיות וגלובליות 
המשפיעות על חיינו. התוכנית כוללת התמחויות ומקנה 

כלים ביזמות ובטכנולוגיות מידע.



במהלך התואר בכלכלה נחשפתי 
למקבלי החלטות ולדרך בה הם 

חושבים. המרצים והחוקרים מכל הקשת 
הפיננסית הקנו לי כלים להבנת שוק 

הכלכלה הדינמי.

נירית איבי
בוגרת תואר ראשון בכלכלה ותואר שני 

בכלכלה פיננסית,
מנהלת פיתוח עסקי ומסחר, 

Bombardier Israel

תוכנית הלימודים בכלכלה
תוכנית הלימודים מתמקדת בסוגיות 

כלכליות עדכניות ומעניקה הבנה 
מעמיקה של התהליכים המובילים את 
הזירה הכלכלית במאה ה-21. במהלך 
הלימודים, זוכים הסטודנטים להכשרה 

ייחודית ומעשית, ובשנה השלישית 
ללימודיהם משתתפים בסדנת כתיבת 

ניירות מדיניות.

תואר ראשון 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 

 ,Data Science-משלבת ידע מעמיק בכלכלה ו
יחד עם ארגז כלים ביזמות, שיווק ומימון.

תואר ראשון בכלכלה עם התמחות 
AccounTech בחשבונאות

תוכנית הלימודים בחשבונאות )ראיית חשבון(, 
מיועדת למועמדים מצטיינים ומשלבת לימודי תואר 

ראשון בכלכלה עם לימודי חשבונאות מתקדמים, 
קורסי טכנולוגיה )AccounTech( ויזמות לצד 
קורסי מימון, שיווק והתנהגות ארגונית. קורסי 

ה-AccounTech 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 



תוך שימוש במקרי מבחן בחדשנות. תהליכי המיון 
של המועמדים וקבלתם לתוכנית נערכים בקפידה 

רבה ומושם דגש על ההתאמה לתוכנית וליעדיה.

תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים 
וכלכלה

התוכנית מקנה ראייה רחבה של ההיבטים השונים 
הנחוצים להבנה 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 במגזר הפיננסי, 

במגזרים הציבורי והפרטי והן במגזר הטכנולוגי.

תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים
וכלכלה עם התמחות בחשבונאות 

AccounTech
התוכנית מעניקה לבוגריה את המעטפת המלאה 

הקיימת כיום בתחום העסקים והפיננסים. 
החשבונאות כשפת העסקים היא אמנם מקצוע 
בפני עצמו )ראיית חשבון(, אך מהווה חלק בלתי 

נפרד מלימודי מנהל העסקים ומלימודי הכלכלה 
העומדים בבסיסה. בוגרי התוכנית משתלבים 

במגוון תחומי עיסוק, בהם: ראיית חשבון, כלכלה, 
ניהול ויזמות.

תואר ראשון דו-חוגי בקיימות וכלכלה
תוכנית הלימודים הינה הראשונה מסוגה בארץ 

ומבוססת על התוכניות המובילות בארה"ב, 
בתוספת היבטים מקומיים הייחודיים לישראל. 
התוכנית מעניקה הבנה עמוקה של הצרכים 

הסביבתיים והכלכליים והאיזונים ביניהם לטובת 
הדור הנוכחי והדורות הבאים. בוגרי התוכנית ירכשו 

יתרון במגוון תחומי עיסוק: הבנת שיקולים רחבים 

של איכות סביבה, חברה וקהילה לעיצוב מדיניות 
כוללנית, עידוד חדשנות, פיתוח ויזמות בתחומי 

הסביבה ליצירת פתרונות חלופיים להבטחת 
קיימות.

מסלול מואץ לתואר שני
אפשרות להתחלת לימודי תואר שני בכלכלה 
פיננסית או בכלכלה התנהגותית כבר במהלך 

השנה השלישית ללימודי התואר הראשון.
תואר שני .M.A בכלכלה פיננסית

התוכנית מעניקה הכשרה מעמיקה בתחום 
הכלכלי-פיננסי תוך רכישת כלים כמותיים, 

תאורטיים ומעשיים בתחומי הכלכלה, המימון, ניהול 
 הסיכונים ונושאים יישומיים נוספים.

התוכנית בכלכלה פיננסית נלמדת באנגלית. 
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. 

Honors Program תוכנית מצטיינים
מיועדת לסטודנטים המעוניינים להעמיק את הידע 

שלהם בתחומי הכלכלה ומעניקה בסיס מוצק 
להמשך לימודי תואר שני ושלישי. התוכנית משלבת 
קורסים ייחודיים המועברים על ידי סגל בית הספר 
ומרצים אורחים בעלי שם עולמי מאוניברסיטאות 

מובילות בעולם.



תוכניות חילופי סטודנטים
בשנה השלישית יכולים הסטודנטים ללמוד סמסטר

באוניברסיטאות שונות בעולם. לסטודנטים מצטיינים 
תינתן האפשרות ללמוד באוניברסיטאות יוקרתיות 

 Wharton ארה"ב ובית ספר Berkeley כדוגמת
למנהל עסקים בפנסילבניה.

סדנת כתיבת ניירות מדיניות כלכלית 
במהלך השנה השלישית ללימודים, משתתפים 

הסטודנטים בסדנת כתיבת ניירות מדיניות. בסמסטר 
הראשון הסטודנטים זוכים לשמוע הרצאות בנושאי 
מדיניות שונים מאת קובעי מדיניות בכירים ודמויות 
מרכזיות בכלכלה הישראלית. במהלך סמסטר ב', 

הסטודנטים מגבשים הצעה לנייר מדיניות שעליו הם 
עובדים בהנחיית חבר סגל בכיר.

התמחויות במהלך הלימודים
הסטודנטים מקבלים הזדמנות להשתלב בשוק 

העבודה ולהביא לידי ביטוי מעשי ומעמיק את 
הלימודים התאורטיים שלמדו. ההתמחויות 

מתקיימות במגוון גופים במהלך חודשי הקיץ )בתום 
השנה השנייה(.

בין הגופים בהם ניתן להתמחות: 
- משרד האוצר

- רשות התחרות
- רשות ניירות ערך

BDO -
- סלע-קולקר יועצים

- נומריקס
- התאחדות התעשיינים

- מכון אהרן למדיניות כלכלית

התנסות מעשית בקליניקות הכלכליות
הסטודנטים, בליווי הנחיה מקצועית, מעניקים ייעוץ 

כלכלי וחינוך פיננסי לצד פיתוח רעיונות וקידום 
הצעות חוק לשינוי מדיניות ואומדנים כלכליים. 
הפעילות מתקיימת בשלושה מעגלי השפעה: 
האישי - לאוכלוסיות מעוטות יכולות; העסקי - 

לעסקים חברתיים; והציבורי - לאומדנים כלכליים 
לשינוי חברתי.

תוכנית הקליניקות מרחיבה באופן מהותי את מודל 
הוראת הכלכלה באוניברסיטת רייכמן ומשלבת 
בין עולם התאוריה לעולם המעשה, תוך תרומה 

משמעותית לחברה.

מפגשים עם כלכלנים וקובעי מדיניות
במסגרת כנסים והרצאות אורח בנושאים 

 אקטואליים בכלכלה, ובאמצעות סיורים לימודיים.
המפגשים מתקיימים בחברות ובגופים ציבוריים 

ופרטיים מובילים במשק.

תוכנית ZELL ליזמות
התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בשנת 
הלימודים האחרונה ללימודי התואר הראשון 

מכלל הקמפוס. התוכנית מספקת לסטודנטים 
פלטפורמה ייחודית ללמידה על תחום היזמות, 

תוך הקמת מיזם חדש. לאורך השנה הסטודנטים 
רוכשים מגוון רחב של כלים מעשיים וידע תאורטי 

אודות הקמת וניהול מיזמים, תוך ליווי צמוד של 
צוות התוכנית ומנטורים מובילים.

מתחילת התוכנית הקימו בוגריה 158 חברות, מהן 
25 נמכרו, 5 הונפקו ו-93 עדיין פעילות.



תוכנית המלגות "קרן אור"
מאפשרת למועמדים בעלי פוטנציאל לימודי גבוה 

משכבות סוציו-אקונומיות חלשות לרכוש תואר 
אקדמי במנהל עסקים וחשבונאות, במדעי המחשב 

או בכלכלה ויזמות. התוכנית מיועדת למועמדים 
שאינם עומדים בתנאי הקבלה של המוסדות 
להשכלה גבוהה ושהינם יוצאי שכונות שיקום, 

מצוקה ועיירות פיתוח, לאחר שירות צבאי ולאומי 
מלא. מי שפטור משירות צבאי או לאומי יוכל להגיש 

מועמדות אם שירת שירות אזרחי או התנדבותי.

Economics Honors Program
תוכנית המצטיינים בכלכלה משלבת קורסים ייחודיים 

ומאתגרים בנושאים מתקדמים. התוכנית מקנה 
לסטודנטים אפשרות ייחודית להכיר וליצור קשרים 
עם חברי הסגל והמרצים האורחים ופותחת צוהר 

להמשך לימודים בתארים מתקדמים בארץ ובעולם.

מה תלמדו?
רשימת קורסים חלקית:

< מיקרו כלכלה 
< מאקרו כלכלה
< אקונומטריקה
< תורת המימון

< תורת ההשקעות
< סמינר מדיניות כלכלית

< ניתוח נתונים עסקיים בעזרת אקסל
Data Science-מבוא ל >

< מבוא למדע נתונים
R עיבוד וניתוח נתונים בתוכנת >

< יישומים אקונומטריים
< כתיבת ניירות מדיניות כלכלית

< יסודות החשבונאות וכלים חשבונאיים
SQL >



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

054-7318396

 בית ספר טיומקין לכלכלה
באוניברסיטת רייכמן

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

09-9527200    

rishum@idc.ac.il    


