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Are you interested in specializing in persuading people? Do you want to know how to 
develop a sales strategy? What to say and not to say in a meeting with a potential 
client?
In the Student Union Sales Club we train students without prior experience for work in 
the sales world, encouraging success for students who are already involved in sales, 
persuasion, and most importantly contributing to the community with the club.
Sales and persuasion is neither a natural talent nor an inherent ability, the knowledge 
of these techniques and practice of such skills can make a simple person a master in 
daily interactions.
The club consists of 8 sessions wherein each session, club members receive theoretical 
guidance from external lecturers and industry experts on different subjects, sales 
tactics, and methods of persuasion. Additionally, each session will hold practical 
exercises.

מעוניינים להתמקצע בשכנוע אנשים? רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית מכירה? מה להגיד או לא להגיד 
במפגש בינכם לבין לקוח פוטנציאלי? במועדון המכירות של אגודת הסטודנטים אנחנו מכינים סטודנטים עם 
יום  ביום  מתעסקים  שכבר  סטודנטים  להצלחה  מקדמים  המכירות,  בעולם  לתעסוקה  קודם  ניסיון  אפס 
במכירות, שכנוע ומיומנויות המכירה. בפועל אנשים משווקים מוצרים, שירותים ואפילו את עצמם באינספור 
סיטואציות. מכירות ושכנוע זה לא כישרון מולד ולא יכולת אינטואיטיבית, שליטה בטכניקות ותרגול מיומנויות 
יהפכו כל אדם למאסטר באינטראקציות יומיומיות. התוכנית בת 8 מפגשים כאשר בכל שיעור, חברי המועדון 
של  מעשי  תרגול  ומיישמים  שונים  בנושאים  בתעשייה  ומומחים  חיצוניים  ממרצים  תיאורטי  ידע  מקבלים 

טכניקות מכירה ושיטות שכנוע.

ממרצי המועדון בשנים האחרונות: ניר דובדבני - מנטור למכירות והצלחה עסקית, יועץ עסקי בכיר, עומד 
בראש חברת RND לפיתוח עסקי דורית עוזיאל - מומחית שפת גוף ומיומנויות בתקשורת פרופ' רון שחר 
 Of�ce ראש תכנית המצטיינים במנהל עסקים טל קדם - מנכ"ל הראל פיננסים מנשה זילכה - מנכ"ל -

Depot

מועדון המכירות
Sales Club

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית בלבד. 

פעילות סמסטריאלית  יום ד' 18:00-21:00
תאריכי הרשמה:  14/10-23/10

יצירת קשר: 
  csi.idc1@gmail.com       

Sales Club - IDC Student Union       
idc.salesclub        
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The Emerging Markets Club was established in order to raise the awareness to 
challenges and opportunities in the economies and markets which went through a 
major breakthrough in the latest years, those markets are with us for tens and 
hundreds of years are here to stay.
Our main goal is to give our students who consider their employment future, the 
opportunity to be exposed to a wide various of themes with an emphasis on raising 
awareness and active discussions about those markets and their connections to 
business, economies and Entrepreneurship while giving the basic tools in order to cope 
successfully with any challenge to come later.
We are looking for you, the curios and ambitious to take a part in this journey with us 
and become a part and begin the next phase of you professional life as business 
leaders.
 

מועדון השווקים המתעוררים הוקם על מנת להעלות את המודעות לבעיות והזדמנויות הטמונות בשווקים 
וכלכלות שחוו פריצת דרך משמעותית בשנים האחרונות בדגש על ״ההיסטוריה של המחר״ - תחומים אשר 
לסטודנטים  לאפשר  היא  מטרתנו  ולהתפתח.  להתחדש  מפסיקים  לא  עדיין  אך  רבות  שנים  אותנו  מלווים 
המתלבטים על תחילת דרכם ושואפים להצליח להיחשף למגוון רחב של תחומים והשמת דגש על העלאת 
המודעות וקיום דיונים מעמיקים בתחומים הנוגעים לכלכלה, עסקים ועולם היזמות תוך הקניית ידע נרחב 
והכנה של חברי המועדון להתמודד עם אותם אתגרים והזדמנויות הקיימות בשווקים מתפתחים והפיכתם 
כמנהיגים  דרך  פורצי  תהליכים  ויניעו  שינויים  יחוללו  שבעתיד  יותר  ושאפתנים  דעתנים  סקרנים,  לאנשים 

עסקיים. 
ייבצע עמנו  במהלך סמסטר א׳ מידי שבוע נפגוש מנהל בכיר מהמשק הישראלי הפורץ דרך בתחומו אשר 
בו הוא מתמחה. במהלך המפגשים  והעתיד של השוק המתפתח  סקירה מעמיקה של ההיסטוריה, ההווה 
יושם דגש מרכזי על האינטראקטיבית בין משתתפי התוכנית לבין המרצים על מנת שתייצר תהליך למידה 

משולב ושיתופי יחד עם משתתפי התכנית.
במהלך סמסטר ב׳ נזכה לעבור קורס ״יזמות 360״ על ידי האקסלרטור ״ירוק״ שהקים, ניהל והכווין מספר רב 
של מיזמים עסקיים וחברתיים. במהלך הקורס ניחשף לכל ההיבטים הכרוכים בהקמת מיזם משלב הרעיון ועד 

ההוצאה לפועל.
הקורס יועבר ע״י היזם והמקים של ״ירוק״, אלי ברק ויחד איתו נוכל ללמוד מהם השלבים החיוניים בהקמת 
מיזם החל מניתוח שוק, בחירת שותפים, גיוס כספים ובניית תכנית עסקית, כל זאת על מנת לתת לכם כיזמי 

העתיד את הכלים הבסיסיים והחשובים ביותר על מנת להקים את המיזם שלכם.
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מועדון השווקים המתעוררים

  

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

פעילות שנתית: ימי שלישי ב- 19:00
תאריכי הרשמה: 14-23/10/2021

 

יצירת קשר: 
Emergingmarketsidc@gmail.com       

 IDC Emerging Markets Club       
       מועדון השווקים המתעוררים הבינתחומי הרצליה

emergingmarketsidc       
 Emerging Markets Club       
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We all have some kind of connection to the capital market. Either through, our pension 
and "Gemel" funds, work or through active and passive investments.  At the Capital 
Markets Club we believe that further to the academic studies, every student should 
acquire practical skills and knowledge about investments and the Capital Market. The 
club provides a combination of broad knowledge regarding the companies and markets 
while teaching practical tools to enable you to start investing in the capital market.
The capital market is an investment platform. In order to master it, we will teach you 
how to look through the perspective of the investor, the director, the manager and the 
bank. At the Capital Markets Club we created a platform that enables its participants 
the opportunity to learn and view both sides of the capital market companies - 
executives and investors. The cornerstones on our journey will be learning how a 
company is managed, what makes it unique and the ways to evaluate it as an 
investment. This information and much more will be taught throughout the club 
meetings. Club meetings will be held during the academic year. In the first semester the 
participants will have the opportunity to participate in 8 lectures and a Group project. 
During the second semester they will participate in conventions and lectures by leading 
capital market investors, etc'.

לרובנו יש קשר לעולם שוק ההון בין אם דרך קרנות הפנסיה והגמל, העבודה או באמצעות השקעה אקטיבית 
ופסיבית. אנו במועדון שוק ההון מאמינים כי מעבר לרכישת הידע האקדמי בתואר, חשוב שכל אדם ירכוש ידע 
ידע רחב בנוגע לחברות ושווקים תוך לימוד כלים פרקטיים  וכלים על השקעות ושוק ההון. המועדון משלב 

שיאפשרו לכם להתחיל להשקיע בשוק ההון.
שוק ההון הוא פלטפורמת השקעות. כדי שתתמקצעו בהשקעות, נלמד אתכם כיצד להיכנס לנעלי המשקיע, 
את  לקבל  למשתתפים  שמאפשרת  פלטפורמה  יצרנו  ההון  שוק  במועדון  והבנק.  המנהל  הדירקטור, 
והמשקיעים. נתעמק באבני היסוד של  ולראות את שני הצדדים של החברה- המנהלים  ההזדמנות ללמוד 
ועוד תלמדו  זאת  כל  ובדרכים להעריך אותה כהשקעה.  ניהול החברה, מה מייחד אותה  דרך  כמו:  השקעה 
במועדון. פגישות המועדון ייערכו על פני שנה אקדמית – בסמסטר א' יקבלו המשתתפים הזדמנות להשתתף 
בקורס בעל שמונה מפגשים שבסופו יהיה פרויקט קבוצתי מסכם ובמהלך סמסטר ב' הסטודנטים ישתתפו 

בכנסים, הרצאות מפי משקיעים בכירים בשוק ההון וכו'.

מועדון  שוק ההון
Capital Markets Club

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

פעילות שנתית יום ד' 19:00-21:30
תאריכי הרשמה:  -14/10 26/10

יצירת קשר: 
cmic.idc@gmail.com        

       מועדון שוק ההון - אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן
Capitalmarkets_idc       

IDC Capital Markets Club       
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Negotiation meets us everywhere: in our day-to-day, in business, and even in front of 
friends and family.
As students, we felt the need for all faculties to get practical tools and develop in the 
field of negotiation with the help of personal guidance and feedback. Therefore, the 
Negotiating Club opens its gates for the first time to all students at Reichman 
University!
The Negotiation Club is suitable for any student who wants to acquire extensive 
knowledge and practical tools for conducting negotiations in business and private life - 
no matter what year you are and how much experience you have, your place is with us.
Join the club community and start improving the way you negotiate in every aspect of 
  your life.
 

משא ומתן פוגש אותנו בכל מקום: בשגרה, בעסקים, ואפילו מול החברים והמשפחה. 
בתור סטודנטים, הרגשנו את הצורך שיש בכלל הפקולטות לרכוש כלים פרקטיים ולהתפתח בתחום בעזרת 
באוניברסיטת  הסטודנטים  לכלל  לראשונה  שעריו  את  פותח  ומתן  המשא  מועדון  לכן,  אישי.  ומשוב  ליווי 

רייכמן!
בחיים  מו"מ  לניהול  פרקטיים  וכלים  נרחב  ידע  לרכוש  המעוניין  סטודנט  לכל  מתאים  ומתן  המשא  מועדון 
העסקיים והפרטיים - לא משנה באיזה שנה אתם וכמה ניסיון יש שלכם, מקומכם איתנו. הצטרפו לקהילת 

המועדון ותתחילו לשפר את הדרך בה אתם מנהלים משא ומתן בכל תחום בחיים שלכם.

מועדון משא ומתן
       

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

Sunday, at  19:00-21:00   פעילות סמסטריאלית יום א׳
תאריכי הרשמה: 14-24/10/21         

 

 
       

IDCNegotiationClub        
       IDC - Negotiation Club

idc_negotiation_club
 יצירת קשר:
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The Real Estate Club is the oldest and largest club at Reichman University. The club 
aims to train the future generation of real estate leaders in Israel, and brings together 
selected students who are interested in deepening their knowledge about the business 
world while acquiring practical tools from real-world experiences.

The selected students will meet with industry executives as part of weekly lectures and 
those who are interested, will later be given the opportunity to differentiate into the 
club's flagship program "The Mentors Program, which provides personal mentoring by 
top real estate professionals in various fields.

The club works closely with the Globes newspaper, MKs, government companies, large 
corporations, and the most senior CEOs in the Israeli industry.

מועדון הנדל"ן הוא המועדון הוותיק והגדול ביותר באוניברסיטת רייכמן. המועדון שם לו למטרה להכשיר את 
דור העתיד של אנשי הנדל"ן בארץ ומאגד בכל סמסטר סטודנטים נבחרים המעוניינים בהעמקת ידע ובהשתל־

בות בעולם העסקי תוך רכישת כלים פרקטיים מתוך חוויות והתנסויות.
 

תינתן  המעוניינים  ולאלו  שבועיות  הרצאות  במסגרת  בתעשייה  בכירים  עם  ייפגשו  שייבחרו  הסטודנטים 
בהמשך אפשרות להתמיין לתוכנית הדגל של המועדון ״תכנית המנטורים״, תכנית המעניקה חניכה אישית 

ע״י אנשי נדל״ן מהשורה הראשונה בתחומים שונים ומועברת בקבוצות מצומצמות.

והמנכלי״ם הכי בכירים  גלובס, חברי כנסת, חברות מסחריות וממשלתיות  המועדון עובד בצמוד עם עיתון 
במשק.

מועדון הנדל"ן
Real Estate Club

Important details:
Club language:  Hebrew 
Monday

Contact info: 
        IDC Real Estate club -מועדון הנדל״ן המרכז הבינתחומי

יצירת קשר: 

פרטים חשובים: 
שפת המועדון: עברית

18:00-20:00יום ב'         

idc.realestate

תאריך הרשמה אחרון לאירוע הפתיחה: 17/10/21
Last date for register to the opening event: 17/10/21
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Investment Group Israel (IGI) is an international community of students and professionals who believe in the 
need for holistic financial education. IGI exposes its members to the fundamentals of economics, multiple 
asset classes, saving strategies, job placement in the financial sector, and more.
Key goals of IGI are to connect students from RRIS and the Israeli School; support students during their 
educational and professional careers via initiatives like the Mentorship Program, Women’s Initiative, and Job 
& Internship Placement Program; and maintain a vibrant alumni network.
IGI has 4 education tracks available:
Investment Management Fundamentals Track (IMFT) -provided both in English and Hebrew- invites 
students with little to no experience in the field of investing to explore and discuss economics, savings, 
markets, and investment strategies.
Investment Management Advanced Track (IMAT) and Kol Ami Fund Track (KAFT) are provided in English and 
are available for more advanced students. These tracks feature hands-on stock pitches and more!

Both IMFT tracks meet Tuesday’s weekly from 19:00-21:00.
IMAT meets Thursday’s weekly from 18:00-19:30.
KAFT meets Monday’s biweekly from 19:15-21:00. 

Registration is open from 14-22.10 through their WhatsApp Information Chats. Please make sure you have 
paid your Student Union fees or you will not be able to register for any club under them! 
https://chat.whatsapp.com/Gj2xVryZ5hN7GwUunKFhoh
For more information please follow them on LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/investment-group-israel

ואנשי   סטודנטים  של  בינלאומית  קהילה  היא   Investment Group IsraelInvestment Group Israel - IGI
הנכסים  לכלל  הכלכלה,  ליסודות  בה  החברים  את  לחשוף  שואפת   IGI הוליסטי.  פיננסי  בחינוך  בצורך  מאמינים  אשר  מקצוע 

פיננסיים, אסטרטגיות חיסכון, קשרי עבודה בתחום הפיננסי ועוד.

המטרות העיקריות של IGI הן לחבר סטודנטים מבית הספר הבינלאומי לישראלי, לתמוך בסטודנטים במהלך הקריירה והלימודים 

שלהם באמצעות יוזמות שונות כמו לדוגמא תכנית החונכות, מעגל נשים, תכנית השמה לעבודה והתמחויות ותחזוק רשת בוגרים 

אקטיבית.

לקבוצה יש 4 מסלולי חינוך פיננסי:

מסלול יסודות ניהול ההשקעות (IMFT) -מועבר באנגלית ובעברית- מסלול זה מזמין סטודנטים עם מעט מאוד ניסיון בתחום 

ההשקעות לחקור ולדון בכלכלה, חיסכון, שווקים ואסטרטגיות השקעה.

מסלול מתקדם לניהול השקעות (IMAT) ומסלול קרן קול עמי (KAFT) מועברים באנגלית וזמינים לסטודנטים מתקדמים יותר.

מסלולי הIMFT נפגשים בימי שלישי כל שבוע בין 19:00-21:00.

מסלול הIMAT נפגש בימי חמישי כל שבוע בין 18:00-19:30.

מסלול הKAFT נפגש בימי שני כל שבועיים בין 19:15-21:00. 

ההרשמה תהיה פתוחה בין ה14-22.10 דרך הקבוצת אינפו שלהם בוואטסאפ. יש לוודא שדמי האגודה שלכם שולמו אחרת לא 

תתאפשר הרשמה לאף מועדון תחת אגודת הסטודנטים! 

https://chat.whatsapp.com/Gj2xVryZ5hN7GwUunKFhoh
למידע נוסף אנא עקבו אחריהם בלינקדיין שלהם:

https://www.linkedin.com/company/investment-group-israel
 https://linktr.ee/Investment_Group_Israel :קישור להרשמה

IGI
The Clubs Hub

Student Union Reichman Universityאוניברסיטת רייכמן
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With the development of global technology, cyber-attacks occur on a daily basis and 
affect all aspects and fields of life. Alongside that, expertise in the field of information 
security and cyber is becoming increasingly sought after and relevant to all the various 
fields of practice. This is exactly why registration is open to all students at the IDC, from 
all fields of study! IDCyber club invites you to hear from leaders from the Israeli 
industry who specialize in the combination of the subjects taught on campus and the 
cyber world. During the year you will acquire many theoretical tools along with 
practical professional training in the field of information security and cyber. 

"איומי הסייבר מתרבים, מחלחלים לכל תחום בחיינו והם בעלי פוטנציאל לזריעת הרס. משום כך, לא ניתן 
מגוון  את  להכיר  כדי  כלים  לקבל  נדרש  טכנולוגית  מאותגר  ולא  מעודכן  להיות  ששואף  ומי  מהם,  להתעלם 
האיומים ולדעת להתגונן מפניהם" - אודי וינטראוב מנכ"ל מלם תים. לצד התפתחות הטכנולוגיה העולמית, 
תקיפות סייבר ואירועי אבטחת מידע מתרחשים באופן יום יומי ונוגעים לכלל המישורים האישיים והמקצו־

עיים בחיינו.
בהתאם לכך, מומחיות נלווית בתחום אבטחת המידע והסייבר הופכת מבוקשת ורלוונטית יותר ויותר בקרב 
כלל ענפי העיסוק השונים. מועדון אבטחת המידע והסייבר מזמין אתכם ללמוד, לחקור, לתרגל ולגלות עולם

הנלמדים  השונים  המקצועות  שבין  בשילוב  המתמחים  הישראלית  התעשייה  בכירי  עם  יחד  וסוחף  מרתק 
בקמפוס ובין עולם אבטחת המידע והסייבר.

במסגרת הפעילות תרכשו כלים תאורטיים רבים ממגוון עולמות התוכן הנוגעים לתחום, לצד הכשרה מעשית 
ברמת המקצועיות הגבוהה ביותר. ההרשמה פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות מכלל מסלולי הלימוד.  

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

פעילות שנתית יום ד'  20:30-18:30 , בבינתחומי.
תאריכי הרשמה:  14-23/10/21

Wednesdays, at 18:00 - 20:30, IDC

יצירת קשר: 
contactidcyber@gmail.com       

IDCyber        
IDCyber        

מועדון הסייבר
IDCyber

ru_studentunion#אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן
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Especially today in the Covid-19 era we understand the need to be present digitally - if 
you aren't there you simply do not exist. As technology changes at such a rapid pace so 
does consumer culture and when consumer culture changes marketing laws should be 
similar. We have reached the point that every business must present itself online to 
remain relevant and to be exposed to more and more target audiences. The Digital 
Marketing Club provides students with knowledge and practical tools in the field of 
digital marketing. Students will be exposed to a wide range of components in the digital 
world, from content creation to promotion and advertising on Facebook, Instagram, 
Google and more. Students will gain hands-on experience alongside learning 
theoretical material from leading digital marketing professionals and will eventually 
join a community of club alumni. The club is relevant to students who are interested in 
studying digital marketing, entrepreneurs and private business owners who are 
interested in promoting their business digitally.

במיוחד היום בתקופת הקורונה אנו מבינים את הצורך בלהיות נוכח בדיגיטל - אם אתה לא שם אתה פשוט 
בחוקי  לשינוי  ומובילה  משתנה  הצריכה  תרבות  גם  שכזה  מהיר  בקצב  משתנה  כשהטכנולוגיה  קיים.  לא 
השיווק. הגענו לנקודה שכל עסק חייב להנכיח את עצמו ברשת כדי להמשיך להיות רלוונטי ולהיחשף לעוד 
וכלים פרקטיים בתחום השיווק הדיגיטלי.  ידע  יעד. מועדון השיווק הדיגיטלי מקנה לסטודנטים  ועוד קהלי 
ופרסום  לקידום  ועד  תוכן  מיצירת  החל  הדיגיטל,  בעולם  מרכיבים  של  רחב  למגוון  ייחשפו  הסטודנטים 
בפייסבוק, באינסטגרם, בגוגל ועוד. הסטודנטים ירכשו ניסיון מעשי לצד לימוד חומר תיאורטי מאנשי מקצוע 
לסטודנטים  פונה  המועדון  המועדון.  בוגרי  של  לקהילה  יצטרפו  ובסיום  הדיגיטלי  השיווק  בתחום  מובילים 

שמעוניינים ללמוד שיווק בדיגיטל, יזמים ובעלי עסקים פרטיים המעוניינים לקדם את עסקיהם בדיגיטל.

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית
פעילות סמסטריאלית:

Sunday at 19:45-21:00 |  19:45-21:00 יום א׳
תאריכי הרשמה: 01/10-23/10 

יצירת קשר: 
dgtlmarketingclub@aguda-idc.com       

Digital Marketing Club - IDC Student Union       
 @idc.dmc       

מועדון השיווק הדיגיטלי
Digital Marketing Club

ru_studentunion#אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן
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פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

ימי פעילות המועדון - ארבעה מפגשים בסמסטר בימי ראשון,
 ו התנדבויות על פי בחירה

תאריכי הרשמה: 14.10.21-20.10.21

יצירת קשר: 
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"Ladies Circle" is a voluntary, international, non-political non-profit organization of 
young and influential women. The "Ladies Circle" of Reichman University works in 
connection with the super organization, in accordance with its values   and with the aim 
of instilling in the academy the motto that leads the national organization - friendship, 
doing and giving for the community and combining social work with academic studies.
The activity provides experience in the field of management, organization, 
entrepreneurship, the acquisition of business and social connections and its goal is to 
promote the values   of friendship and brotherhood through social involvement. We 
invite students from all schools who are interested in contributing to the community 
and vulnerable populations using social skills, a sense of leadership and personal 
initiative.
About three years ago we chose to hold a cultural event for the Geha Hospital with the 
aim of renovating a new gym named after the late Land and Marine Liniel, what would 
be part of the work of the hospital's stayers.
We are excited and looking forward to starting a new year of full activity in the making.

ומשפיעות.  צעירות  נשים  של  רווח  מטרות  ללא  א-פוליטי  בינלאומי,  התנדבותי,  ארגון  הוא  נשים"  "מעגל 
ובמטרה להנחיל באקדמיה את  בזיקה לארגון העל, בהתאם לערכיו  רייכמן פועל  אוניברסיטת  נשים  מעגל 
המוטו שמוביל את הארגון הארצי – חברות, עשיה ונתינה למען הקהילה ולשלב עשייה חברתית עם הלימודים 

האקדמיים. 
הפעילות מספקת ניסיון בתחום הניהול, ארגון, יזמות, רכישת קשרים עסקיים וחברתיים ומטרתו לקדם ערכי 
חברות ואחווה בעזרת מעורבות חברתית. אנחנו מזמינות סטודנטיות מכלל בתי הספר המעוניינות לתרום 

לקהילה ולאוכלוסיות חלשות תוך שימוש בכישורים חברתיים, חוש מנהיגות ויוזמה אישית.
לפני כשלוש שנים בחרנו לקיים אירוע התרמה למען בית חולים גהה במטרה לשפץ חדש כושר על שם ערד 
וימית ליניאל ז"ל, אשר יהיה חלק מהטיפול של השוהים בבית החולים. השנתיים האחרונות היו מאתגרות 

עקב מגפת הקורונה ולכן אירוע ההתרמה לא התקיים כמתוכנן. 
אנו מתרגשות ומצפות להתחיל שנה חדשה של פעילות מלאה בעשייה.

מעגל נשים הבינתחומי הרצליה 

IDC Pride
Club

Ladies Circle IDC

Lcidc26m
Lcidc@gmail.com

ru_studentunion#אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן
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Diplomacy is your passion? Could you see yourself representing Israel 
of�cially abroad? Let me introduce you to The International Diplomacy 
Initiative.
At the IDI club, you will learn what it means to be a diplomat from lead Israeli 
diplomats, who will share their experience in the �eld and give you 
exclusive tips on how to succeed and integrate in this �eld. 
In addition, we will be hosting foreign ambassadors and diplomats who will 
provide an international and different perspectives on their country’s 
relations 
We will meet for 12 sessions throughout the year, on Monday evenings 
between 19:00 to 21:30. The lectures will be conducted in English. 
Come and take part in an enriching program in collaboration with the Israeli 
Ministry of Foreign Affairs.
So, get ready for diplomatic receptions, freshen up your formal attire, and 
come take part in fascinating encounters you won’t �nd anywhere else.

הדיפלומטית  היוזמה  את  שיש  טוב  אליו?  להיכנס  איך  יודעים  לא  אתכם.ן?  מסקרן  הדיפלומטיה  עולם 
הבינלאומית!

מזמינה   (The International Diplomacy Initiative) הבינלאומית  הדיפלומטית  היוזמה 
  .IDI אתכם אלינו למועדון

במהלך המפגשים של המועדון בשנה הקרובה תלמדו מה זה להיות דיפלומטים מהאנשים הבכירים בתחום 
בישראל, אשר ישתפו מניסיונם, יעניקו טיפים חשובים ויציגו את רזי העולם הדיפלומטי ויקנו כישורים נוספים 

רלוונטיים.
כמו כן, יהיה לנו הכבוד לארח שגרירים ודיפלומטים זרים בישראל שיעניקו נקודת מבט בינלאומית ושונה על 

יחסי מדינתם עם ישראל ויסבירו מעבר על מדינתם ועל אזור המדינה.
אנו ניפגש במשך 12 מפגשים לאורך השנה, בימי שני בין 19:00 ל21:30. ההרצאות יתנהלו בשפה האנגלית. 

בואו לקחת חלק בתוכנית מעשירה בליווי משרד החוץ, אשר תהווה לכם מקפצה לעולם הדיפלומטי.
אז תתכוננו לקבלות פנים דיפלומטיות, תאווררו את הבגדים הרשמיים שלכם, ובואו לקחת חלק במפגשים 

מרתקים שלא תמצאו במקום אחר.

IDC Pride
Club

Contact info:  
ֿ

      @Idi_reichmanuni
       idi.reichmanisrael@gmail.com
     

IDI

יצירת קשר: 

ru_studentunion#אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן
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פרטים חשובים:
שפת המועדון:אנגלית.

פעילות שנתית:  12 מפגשים, ימי ב' 19:00.
תאריכי הרשמה: 6/10-23/10.

https://www.facebook.com/TheInternationalDiplomacyInitiativeIDC
https://www.intldiploinitiative.com/
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The signing of the Abraham Accords ignited a new wave of peace in The Middle East, 
presenting Israel and The UAE with countless opportunities. Sawa, which means 
“together” in Arabic, is the IDC’s Gulf-Israel Club, created to present students from the 
Reichman University with a platform to connect, create, and network with people from 
all nations of the Abraham Accords, with an emphasis on Dubai. Every two weeks, all 
year round, we host expert speakers from Israel, and The UAE, to learn about different 
topics, together with our Emirati counterparts. Topics include: technology, tourism, 
culture and cuisine.Our intention is to forge meaningful connections with our friends 
from The Gulf, allowing for friendships, joint projects and knowledge to be shared. 
Every year, we plan on celebrating the Abraham Accords with an annual event, 
featuring delegations, musicians and speakers on campus.

ואיחוד  ישראל  בפני  הציגה  אשר  התיכון,  במזרח  שלום  של  חדש  לגל  הובילה  אברהם  הסכמי  על  החתימה 
האמירויות מספר רב של הזדמנויות.

Sawa - "ביחד" בערבית, הינה המשימה.
אנו פועלים לביסוס היחסים עם סטודנטים מבחריין ואיחוד האמירויות ושואפים לאחדם יחד עם הסטודנטים 

באוניברסיטת רייכמן.
אנו נפגשים אחת לשבועיים בכדי לשוחח עם מקבילנו שבמדינות המפרץ, תוך שאני לומדים אודות נושאים 
כגון: פעילויות משותפות בנושא  איכות הסביבה, הסקטור העסקי המשותף, תרבות, דת ואוכל! מטרתנו הינה 
ליצור יחסי קרבה, בעלי משמעות, מהדרג הנמוך ועד לגבוה, לאור העובדה כי דיפלומטים ובכירים בממשלות 

לא מסוגלים ליצור שינוי בלחיצת יד בלבד.
השנה, אנו צפויים לקיים את "יום הסכמי אברהם" הראשון מסוגו, בדצמבר 2021. בנוסף לכך, אנו נפעל בכדי 

להזמין משלחות לישראל, וגם לשלוח את זו הישראלית למפרץ!
עם  פעולה  ולשתף  לתקשר  כיצד  שנלמד  כדי  תוך  שלנו,  הדו-חודשיות  הפגישות  במהלך  דוברים  נארח  אנו 

ידידינו האמירתים והבחריינים, מה שהופך את sawa למציאות העתיד!

IDC Pride
Club

SAWA
גולף ישראל

פרטים חשובים:
שפת המועדון: אנגלית

פעילות סמסטריאלית: יום ד׳ 17:30 פעם בשבועיים
תאריכי הרשמה: 14-20/10

יצירת קשר: 
       sawathegic

sawa.club
 info.sawamembers@gmail.com

sawathegic ru_studentunion#אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן
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As the name suggests, Model United Nations aims at simulating actual UN committees, 
in which we find realistic solutions for the pressing issues of today. Every Sunday we 
participate in seminars and interactive simulations to try to solve real world 
issues—ranging from territorial disputes to climate change—using all the tools and 
procedures that the UN itself can implement. Moreover, you will meet fascinating 
people from all over the world, and participate in countless workshops, guest speaking 
events, and socials, as well as both national and international conferences. So get 
ready to put your suit on and get out of your comfort zone representing different 
countries’ policies just like a real ambassador. In addition to 2 credits for select courses, 
we provide a framework to use and develop your skills in negotiation, public speaking, 
professional English, and the most important skill you can recieve, diplomacy. Now the 
only question is R U MUN?

כפי שהשם מרמז, מודל האו"ם שואף לדמות ועדות האו"ם בפועל, בהן אנו מוצאים פתרונות מציאותיים 
כדי  אינטראקטיביות  ובסימולציות  בסמינרים  משתתפים  אנו  ראשון  יום  בכל  היום.  של  הדוחקים  לנושאים 
לנסות לפתור סוגיות בעולם האמיתי - החל מסכסוכים טריטוריאליים ועד לשינויי אקלים - תוך שימוש בכל 
הכלים והנהלים שהאו"ם עצמו יכול ליישם. יתר על כן, תפגוש אנשים מרתקים מכל רחבי העולם ותשתתף 
באינספור סדנאות, אירועי דיבור אורחים וחברות חברתיות, כמו גם כנסים לאומיים ובינלאומיים. אז תתכונן 
ללבוש את החליפה ולצאת מאזור הנוחות שלך המייצג מדיניות של מדינות שונות בדיוק כמו שגריר אמיתי. 
בנוסף ל 2- נקודות זכות לקורסים נבחרים, אנו מספקים מסגרת לשימוש ופיתוח כישוריך במשא ומתן, דיבור 
בפומבי, אנגלית מקצועית והמיומנות החשובה ביותר שתוכל לקבל, דיפלומטיה. עכשיו השאלה היחידה היא 

?R U MUN

מודל האו"ם
IDC MUN

       Idc.mun.herzliya@gmail.com

Important details:
Club language:  English
Sundays

Contact info: 
        Reichman University Model United Nations Society 

יצירת קשר: 

פרטים חשובים: 
שפת המועדון: אנגלית

21:30 – 19:30יום א׳        

 rumun 
Reichman University Model United Nations Society
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פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

Tuesday, at 19:00-21:00  'פעילות סמסטריאלית יום ג
תאריכי הרשמה: 14-20/10/21 

יצירת קשר: 
       

IDC VC Club       
IDC VC Club       
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Dreaming about your first venture? Your “game changing” idea? If so, you’re on the
right path!  To get your venture started, you will need cash and a lot of cash. How
can you fund your own venture? Who will invest in your ideas and why?
The Venture Capital Club will introduce you to the fascinating world of Venture Capital, 
the Startup ecosystem and both sides of the funding procedure of start-ups – the 
entrepreneur and the funder. Additionally, during ten sessions, the VC Club will host 
leading entrepreneurs, key VC’s, and most valuable Angel investors in the Israeli 
ecosystem.The VC Club is fully compatible with the industry and believes that relevant 
knowledge is acquired through experience. Therefore, to get you prepared, throughout 
the semester we will provide workshops and masterclasses to practice your 
knowledge and put theory into practice. These workshops will be all about creating 
investors deck, establishing a storytelling method and lastly, delivering your pitch. 
In addition, we will continue with our mentoring program - each team is assigned to a 
mentor from the VC industry that will guide and help based on his professional 
knowledge and personal experience. Regardless of whether you’re only dreaming 
about having your own venture, looking for a funder, or just wanting to get involved in 
the VC industry, your place is with us. Join the VC Club and learn about the capital 
engine that drives the Israeli startup ecosystem.

חולמים על המיזם הראשון שלכם? על רעיון שישנה את העולם? אם כן, אתם כבר בדרך הנכונה! אבל כדי
להגשים את החלום צריך כסף והרבה… איך מממנים את המיזם? כיצד משיגים את הכסף? מי יהיה מוכן

לסכן את ההון שלו ולמה שיבחר להשקיע דווקא בכם?
מועדון ההון סיכון יחשוף אתכם לעולם המרתק של השקעות במיזמים ובסטארט-אפים פורצי דרך. 

המועדון ילמד אתכם על צורת גיוס ההון משני צידי המטבע - היזם והמשקיע. במהלך עשרה מפגשים אתם 
תפגשו יזמים מובילים, משקיעים בולטים, קרנות הון סיכון ועוד מגוון דמויות מפתח באקוסיסטם הישראלי.

מועדון ההון סיכון עומד בקנה אחד עם התעשייה ומאמין שידע אמיתי נצבר על ידי ניסיון. במסגרת המועדון
נקיים מספר סדנאות שיקנו לכם ניסיון אמיתי בהגשת Pitch, בבניית מצגת משקיעים ועוד מספר כלים 

פרקטיים שיכינו אתכם להרפתקה הבאה שלכם. בנוסף, השנה נמשיך עם תוכנית המנטורים שלנו, בה לכל 
קבוצה יצוות מנטור אישי מתעשיית ההון סיכון, שיחלוק את הידע והניסיון שלו איתכם. 

לא משנה באיזה שלב אתם ומה מידת הניסיון שלכם. אם אתם חולמים על מיזם, מפתחים מוצר או פשוט
סקרנים ללמוד על העולם המרתק של גיוס כספים, משקיעים וקרנות הון סיכון, מקומכם איתנו. הצטרפו

למועדון ההון סיכון ותלמדו על מנוע הכסף והצמיחה שמצעיד את הסטארט-אפ ניישן קדימה.

מועדון הון סיכון
VC Club

vcclub@aguda-idc.com

IDC_VC_Club
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The Club is in English, but is open for both the International and the Israeli school.
We meet every other Tuesday, from 18:30 - 20:00

Our club accepts people that are eager to understand the world of International 
Business.
China is becoming a world economic leader, with the biggest consumer market, the 
fastest technology, and a market that is craving for Israeli knowledge.
We invite you to learn the world of business, make powerful connections and learn 
from the very best. The experiences and connections you will earn in the club will teach 
you China’s business culture and political rationale.
Once you’ll become part of our club, you’ll have open opportunities even after you 
graduate. 
All of these experiences will open up a window to the massive markets of Asia.

מועדון סין ועסקים הנו בשפה האנגלית, ומיועד לסטודנטים מבית הספר הישראלי והבינלאומי.
אנחנו נפגשים בימי שלישי אחת לשבועיים, בשעות 18:30 - 20:00.

אנו מזמינים את כל מי שמעוניין בעולם העסקים הבינלאומי, להצטרף למועדון שלנו.
חייב להבין את  רוצה להישאר מאחור,  לכלכלה הכי חשובה בעולם המודרני. מי שלא  כבר מזמן הפכה  סין 

התרבות העסקית הסינית, ההיסטוריה והפוליטיקה של המדינה הזו, הצמאה להצלחה ישראלית.
אנחנו מזמינים אתכם ללמוד את העולם המרתק הזה, ליצור קשרים משמעותיים ושותפויות שיקדמו את 

עתידכם המקצועי ולהיות חלק מקהילה הפותחת דלתות רבות והזדמנויות רבות גם לאחר סיום הלימודים.

מועדון סין ועסקים
China Business Center

Contact info:
       IDChina@aguda-idc.com
       IDChina - Israel and China Business Club
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http://idchina.club



The stress and anxiety levels an average student has to deal with these days are higher 
than psychiatric patients in the 1950’s. Besides the consequences stress has on our 
health, it also prevents us from fulfilling our full potential- whether it is in our personal 
or academic life.   
The Mindset Club - The Club For Personal Empowerment was established precisely to 
tackle that phenomenon.
The club appeals to Reichman University’s students, who experience stress related to 
their studies or personal life, and those who wish to meet their full potential. The 
program focuses on providing access to information and granting simple, practical 
tools for the students to use and implement in their daily life. The goal is to create 
life-changing habits and psychological resilience through workshops led by the best 
workshop facilitators in the worlds of Trilotherapy, Breathing, Yoga, NLP, and more.
We invite you to get out of your comfort zone and join us.

17

רמת הסטרס והחרדה שסטודנט ממוצע בימינו נאלץ להתמודד איתה, גבוה מזו שהצדיקה טיפול פסיכיאטרי 
לאדם בגילו בשנות ה50 של המאה הקודמת. חוץ מההשפעות הבריאותיות של רמות כה גבוהות של סטרס, 

הוא גם מונע מאיתנו להגשים את מלוא הפוטנציאל שלנו – בלימודים ובחיים. 
בדיוק בשביל להתמודד עם התופעה הזו הוקם מועדון מיינדסט – המועדון להעצמה אישית.

המועדון פונה אל  סטודנטים מאוניברסיטת רייכמן, אשר חווים לחץ הקשור ללימודים או מחוץ אליהם. וגם 
לכאלה המעוניינים לפגוש את מלוא הפוטנציאל הקיים בהם. התוכנית מתמקדת בהנגשה של ידע ומתן כלים 
פרקטים אשר יוכלו הסטודנטים ליישם בחיי היום יום, ליצור הרגלים משני חיים וחוסן נפשי בעזרת סדנאות 

המועברות ע"י טובי המנחים מעולמות היוגה, NLP, טרילותרפיה, נשימה ועוד
החזון שלנו הוא לעזור לסטודנטים באוניברסיטה לבנות מיינדסט חיובי, ללמוד איך לאזן את רמות הלחץ בגוף. 

בכך למקסם את התפוקה מהלימודים ולעזור להם לקחת שליטה על החיים.  
מזמינים אתכם לצאת מהאיזור הנח ולהצטרף אלינו.

מועדון להעצמה אישית
Mindset

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית

פעילות סמסטריאלית יום ג'   19:00-21:00
תאריכי הרשמה: 14-20/10/21

 

 
       

       @mindset.community.ru       
       mindset.community.idc@gmail.com

@mindset.community.ru
 יצירת קשר:
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The Happiness Club in partnership with Happiness Studies Academy (HSA) Led by Dr. 
Tal Ben-Shahar.

The club focuses on the practice of positive psychology and the science of happiness. 
We will learn and discuss subjects such as what is happiness, how can happiness be 
achieved, and how to make our time both productive and meaningful? As students, we 
live in challenging times when the pursuit of success is at its highest, this can cause 
great stress and pressure which largely affects our well-being. Therefore, there’s a 
growing need to pause, observe and find happiness. Our goal is to create a community 
that promotes dialogue and application of positive psychology principles. The club will 
provide members with an opportunity to make positive changes that will improve our 
daily lives as students and help us make decisions that will promote our happiness in 
the future.

מועדון האושר - The Happiness Club בשיתוף HSA בראשות ד"ר טל בן שחר.

המועדון עוסק בפסיכולוגיה חיובית ובשאלת ה"אושר"; כיצד ניתן להיות מאושרים, חופשיים ובו זמנית גם 
פרודוקטיביים ומלאי משמעות? 

 
אנו כסטודנטים נמצאים בתקופה מאתגרת בה המרוץ להצלחה נמצא בעיצומו ואף בשיאו ולכן קיים הצורך 

בעצירה, התבוננות ומציאת האושר. 
מפי  הרצאות  החיובית,  הפסיכולוגיה  לעקרונות  בהתאם  ויישום  שיח  המקדמת  קהילה  יצירת  היא  מטרתנו 
גדולים מהתחום ופעילויות חברתיות. לחברי המועדון מתאפשר לעבור תהליך של שינוי חיובי, צמיחה לכדי 

תחושה של משמעות והגשמה עצמית.

מועדון האושר

IDC Pride
Club

  The Happiness Club

       happiness.club.idc@gmail.com
       @the.happiness.club.idc
        The Happiness Club

        

פרטים חשובים: 
שפת המועדון: עברית

מפגשים פרונטליים בקמפוס: יום ג', 19:15-21:00 
תאריכי הרשמה: 14-23/10/21
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יצירת קשר:         
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The Israel Young Pugwash branch at IDC provides students with a unique opportunity 
to become members of the Nobel Prize winning “Pugwash Conferences on Science and 
World Affairs (1995)”. Throughout our bi-weekly meetings, participants will enjoy small 
group discussions and roundtables with key actors in the field in Track II diplomacy, 
regional security, strategy, and negotiations. Additionally, students will have the chance 
to partake in workshops concerning the current dilemmas in the international sphere. 
Throughout all tasks and events, mentorship and proper guidance will be provided, 
under the cooperation with the Pugwash organization, the Lauder School of 
Government, Strategy and Diplomacy, and the Student Union.

Israel Young Pugwas באוניברסיטת רייכמן, מעניק לסטודנטים הזדמנות ייחודים להפוך לחברים 
 Pugwash Conferences on Science and World Affairs  " הנובל  פרס  זוכה  בארגון 
ייהנו משיח בקבוצות קטנות במודל של  1995. במהלך המפגשים, שיתקיימו אחת לשבועיים, המשתתפים 
 ,(Track II diplomacy) שולחן עגול יחד עם דמויות מפתח בתחומים רבים כגון משא ומתן לא-רשמי
נרחבות העוסקות  ייקחו חלק בסדנאות  בנוסף, המשתתפים  ומתן רשמי.  ומשא  ביטחון אזורי, אסטרטגיה 
בנושאים רלוונטיים בעולם היום. כל זאת ייערך תוך ליווי צמוד וחניכה במסגרת שיתוף הפעולה המיוחד בין 

ארגון Pugwash ,בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, ואגודת הסטודנטים.

מועדון פאגווש 

 Israel Young
Pugwash IDC

Important details:
Club language: English
Activity dates:  Sunday 19:00-20:30
Application dates: 14/10-20/10

Contact info:
       ilypidc@gmail.com

ru_studentunion#אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן

The Clubs Hub

Student Union Reichman Universityאוניברסיטת רייכמן



יצירת קשר:         
    

20

The name Praxis in ancient Greek means - practice. The club, as its name implies, will 
combine practical and theoretical knowledge, in everything related to the world of both 
business and law. The club opens after two successful semesters in which the 
participants went through lectures and conferences that included leading 
entrepreneurs, investors, and lawyers such as: Eyal Waldman, Gigi Levy-Weiss, Erel N. 
Margalit, Adv. Assaf Oz, etc. This year, the club was given sponsorship by 'Meitar' Law 
Firm. In the first semester, participants will have the opportunity to take part in 
fascinating lectures. In the second semester, we will open the 'Mentoring Program' for 
students from the Faculty of Law. Participants will practice a Case Study once every 
two weeks at Meitar offices, on a variety of topics.

ידע פרקטי לתיאורטי, בכל הקשור  Praxisביוונית עתיקה היא – פרקטיקה. המועדון, כשמו כן הוא, ישלב בין  משמעות השם  

לעולם העסקים והמשפט. המועדון נתפתח לאחר שני מחזורים מוצלחים במיוחד בהם המשתתפים עברו הרצאות וכנסים שכללו 

יזמים, משקיעים ועורכי דין מובילים בתעשייה לדוגמת: איל ולדמן, גיגי לוי-וייס, אראל מרגלית, עו"ד אסף עוז, אופיר שהם ועוד. 

השנה, למועדון ניתנה חסות בלעדית וייחודית מפירמת עורכי הדין 'מיתר'. בסמסטר א' המשתתפים יקחו חלק בסדרת הרצאות 

כלל  את  מזמינים  אנו  א'  לסמסטר  ועוד.   SPAC הנפקות,  כספים,  גיוס  כמו  סוגיות  בשלל  וידע  מעשיים  כלים  וירכשו  מרתקות 

צורך  יהיה  ואליה  למשפטים,  מהפקולטה  לסטודנטים  המיועדת  המנטורינג  תוכנית  תיפתח  ב',  בסמסטר  להירשם.  הסטודנטים 

השקעה,  עסקאות  דוגמת  מגוונים  בנושאים  'מיתר',  במשרדי  לשבועיים  אחת    Case Studyיעברו המשתתפים  נוסף.  במיון 

הסכמי מייסדים, Due Diligence ועוד. המפגש הראשון ייערך לפני שבוע הראיונות ויכלול טיפים חשובים לקבלה למשרד, 

ובכך יקנה למשתתפים יתרון ייחודי! 

מועדון פרקסיס

IDC Pride
Club

Praxis Club

Important details:
Club language:    

פרטים חשובים: 
שפת המועדון: עברית

פעילות סמסטריאלית: ימי ד' אחת לשבועיים, 1900-2100 
Semester activity: Wednesdays once every two
 weeks, 1900-2100
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Contact info: 

https://www.facebook.com/RU.PraxisClub    RU Praxis Club
https://www.instagram.com/ru.praxisclub
https://www.linkedin.com/company/ru-praxis-club   RU Praxis Club 
/https://www.idcpraxisclub.com

 praxisclub@aguda-idc.com       



21

The Israel Law and Liberty Forum advances a legal worldview based on four core 
principles: the separation of powers, judicial restraint, individual liberty, and limited 
government.  The Forum is dedicated to in-depth, intellectual, thoughtful and respectful 
discussion. 
The Forum has an advisory board chaired by Prof. Daniel Friedman. You can read more 
about the forum on their website: www.lawforum.org.il.
The Law & Liberty Club at the Reichman University Law School is partnered with and 
supported by the Israel Law & Liberty Forum.
The primary activity of the Club will be hosting in legal discussion events with senior 
figures from the legal world, open to the general student body, along with private 
meetings and social activities for Club members. Meanwhile, the club's flagship activity 
will be "debate" events between leading experts on principled and interesting legal 
issues.
Among the Club's speakers in recent years:
Prof. Amnon Rubinstein, Prof. Rivka Weill, Prof. Jonathan Givati, Prof. Suzie Navot, Dr. 
Adam Shinar

כרקע כללי, הפורום הישראלי למשפט וחירות מקדם תפיסת עולם משפטית הדוגלת בעקרונות של חירויות 
פרט, הפרדת רשויות, ריסון שיפוטי ושלטון מוגבל. הפורום חורט על דגלו דיון משפטי מעמיק, מגוון, משכיל 
באתר:  הפורום  על  עוד  לקרוא  ניתן  פרידמן.  דניאל  פרופ'  עומד  בראשה  מייעצת  ועדה  לפורום  ומכבד. 

.www.lawforum.org.il
למשפט  הישראלי  הפורום  בתמיכת  רייכמן  באוניברסיטת  למשפטים  בביה"ס  פועל  וחירות  משפט  מועדון 

וחירות ובשיתוף פעולה עמם.
עיקר פעילות המועדון יהיה קיום אירועים משפטיים מעמיקים עם דמויות בכירות מעולם המשפט, הפתוחים 
לכלל ציבור הסטודנטים, יחד עם קיום מפגשים ופעילות חברתית לחברי המועדון. בתוך כך, פעילות דגל של 

המועדון תהיה אירועי "דיבייט" בין מומחים מובילים בסוגיות משפטיות עקרוניות ומעניינות.
ממרצי המועדון בשנים האחרונות:

פרופ' אמנון רובינשטיין, פרופ' רבקה וויל, פרופ' יהונתן גבעתי, פרופ' סוזי נבות, ד"ר אדם שנער

ru_studentunion#אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן
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מועדון משפט וחירות 

Important details:
Club language: Hebrew

Contact info: 
          https://www.facebook.com/LawForumIDC/

יצירת קשר: 

פרטים חשובים: 
שפת המועדון: עברית

20:30 – 18:00פעילות סמסטריאליתיום ד׳        

 https://www.linkedin.com/company/the-israel-law-liberty-forum/about/
 https://www.instagram.com/lawforumidc/

 Semester activity: Wednesday
 :Registration datesתאריכי הרשמה:                       14.10-23.10

The Israel Law & Liberty Club



פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית+ אנגלית

Monday, every 2 weeks, 12:30  – 18:30 :פעילות שנתית: ימי שני , אחת לשבועיים, שעות
תאריכי הרשמה:  03-23/10/21

22יצירת קשר: 

StandWithUs believes deeply in realizing the inherent potential of young Israelis for leadership 
and public diplomacy. In light of this, the organization founded the StandWithUs Fellowship 
program 16 years ago. The program works in collaboration with the Israeli Ministry of Foreign 
Affairs and the Israel Student Association.
The program's sessions, held bi-weekly, tackle issues from the world of public diplomacy and 
provide practical tools for leaders. The StandWithUs Fellowship program features:
• Top lecturers
• Hand-on experience in speaking in front of an audience
• Experience in developing and leading projects
• Work in a diverse and high-quality team
• An exclusive alumni network
Members of the program will be exposed to a variety of key issues in Israeli public relations, tour 
hot-button and topical sites, meet with speakers and experts from among the best in their fields 
and even carry out large-scale projects impacting Israel's image around the world. Upon 
completion of the program, students will join an exclusive alumni network that provides a 
platform for networking, sharing job opportunities, and attending events, delegations, and 
conferences on a variety of topics. 
For applying the program and for more information please follow the link: 
https://www.standwithus.com/israelfellowship
For further information: 
Amit Perchuk, Fellowship coordinator at IDC, Reichman University
amitp@standwithus.com

בואו להשתתף בתוכניתStandWithUs Fellowship  להכשרה והעשרה בתחום הדיפלומטיה ציבורית, הפותחת בימים 

אלה את שנתה השש עשרה בקמפוסים ברחבי הארץ! 

דוברים.ות  עם  ייפגשו  "בוערים",  באתרים  לסיורים  יצאו  הישראלית,  בהסברה  מפתח  סוגיות  למגוון  ייחשפו  התכנית  חברי.ות 

ומומחים.ות מהטובים.ות בתחומם ואף יוציאו לפועל פרויקטים העוסקים בתדמית ישראל בעולם. 

מפגשי התכנית, הנערכים אחת לשבועיים, בימי שני 18:30-22:20, עוסקים הן בנושאים מעולם הדיפלומטיה- כיצד ישראל נתפסת 

בעיני העולם, כיצד מתגבשת תדמית זו, המגמות העכשוויות בפעילות האנטי ישראלית והן ברכישת כלים מעשיים עבור מנהיגים- 

ניסוח מסרים והתאמתם לקהל יעד, שיפור שפת גוף, עמידה מול מצלמה, סדנת ”שאלות קשות“, טכניקות להעברת מסרים ועוד.

בסיום התוכנית, הסטודנטים.ות יצטרפו לרשת בוגרים.ות ייחודית המהווה פלטפורמה ל- Networking, שיתוף הצעות עבודה 

והשתתפות באירועים, משלחות, וכנסים בנושאים מגוונים.

https://www.standwithus.com/israelfellowship - לפרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור

לפרטים ושאלות נוספות:

עמית פרצ'וק, רכזת התכנית באוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי) 

amitp@standwithus.com

 StandWithUs
Fellowship

Standwithus
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Important details:
Club language: English
10 weeks during the summer
Application dates: December

Contact info: 
       einavmimram@gmail.com
       birthrightisraelexcel
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Birthright Israel Excel is a business focused program of Birthright Israel engaging 
talented, creative Jewish young adults interested in business in a lifelong fellowship. 
Following their summer experience in Israel in the Business track, Fellows continue to 
engage with Excel’s network of innovative and motivated individuals through events 
and collaboration opportunities. The fellowship positions participants to lead the future 
of global-Israeli business and entrepreneurship and establish wide-reaching 
professional and communal relationships. We are guided by principles of excellence 
and integrity, which our Fellows take forward as lifelong members in the Excel 
community.  

תגלית אקסל היא זרוע המנהיגות העסקית של תגלית אשר הוקמה במטרה לפתח ולהעצים את הדור הבא 
של המנהיגים העסקיים בישראל וברחבי העולם באמצעות מסלול הכשרה בעולם העסקים.

מנכ"לים  עם  ומפגשים  מנהיגות  סדנאות  בסדרת  חלק  לוקחים  התכנית  משתתפי  הקיץ,  חודשי  במהלך 
בכירים, פוליטיקאים ואנשי רוח מובילים בחברה הישראלית. 

המוסדות  באחד  סטודנט  שהינו  העולם,  מרחבי  או  אמריקה  מצפון  למשתתף  חובר  ישראלי,  משתתף  כל 
המובילים בארה"ב, המתמחה בחברה בינלאומית בישראל.

קהל יעד: סטודנטים ישראלים עד גיל 26. התכנית מתרחשת בחודשים יוני- יולי בעיקר בשעות הערב בהיקף 
של 2-3 מפגשים בשבוע.

השתתפות בתוכנית מעניקה הזדמנות נדירה לקשר עם סטודנטים מכל רחבי העולם אשר תגלית מאמינה כי 
בעתיד יהוו את חוד החנית של הקהילה העסקית-יהודית. 

לפיתוח  פלטפורמה  שמהווה  אקסל  של  הבוגרים  לקהילת  מצטרפים  הישראלים  העמיתים  התכנית,  בתום 
אקסל  קהילת  עם  פעולה  שיתוף  תוך  חבריו  בקרב  וציבורית  חברתית  עסקית,  יהודית,   מנהיגות  ולטיפוח 

העולמית.

תגלית אקסל
Birthright Israel Excel
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Akevot is an ecological volunteering club that offers students a year-long involvement 
in sustainable NGO’s and organizations in Herzliya. Our goal is for volunteers to gain 
experience and knowledge while fighting climate change in the weekly volunteering 
they will choose. The volunteers will be able to choose between different sectors 
related to sustainability such as education, technology, activism, business and 
entrepreneurship.
The volunteering can be in English or in Hebrew as the club is open for both the Israeli 
and RRIS schools.
Moreover, about twice a month, there will be a club’s gathering in which the club 
members will experience beach clean ups, social meetings, and other activities that 
raising awareness about climate change.

Contact info: akevotclub@gmail.com

The club gatherings will take place Wednesdays at 19:00 and the weekly volunteering 
will be at the time of your choice.
Application dates : until the 21th of October

מועדון עקבות הוא מועדון קיימות והתנדבות המציע לסטודנטים הזדמנות להתנדב לאורך השנה בעמותות 
וארגונים ירוקים בהרצליה. המטרה שלנו היא לתת לסטודנטים פלטפורמה תומכת להילחם במשבר האקלים 

ולקבל ניסיון וידע בתחום אקולוגי שמעניין אותם.
אפשרויות ההתנדבות הן במגוון נושאים הקשורים לקיימות וביניהם חינוך, טכנולוגיה, אקטיביזם ויזמות.

ההתנדבות יכולה להיות או בעברית או באנגלית שכן המועדון פתוח לכולם - גם לבתי הספר הישראלים וגם ל
.RRIS

בנוסף, חברי המועדון יפגשו פעמיים בחודש לאירועים חברתיים ואקולוגים כגון נקיונות חופים, הרצאות ועוד.

akevotclub@gmail.com :למידע נוסף

שעות ההתנדבות השבועית יהיו בימים ובשעות הנוחים לכל סטודנט והמפגשים של המועדון יהיו בימי רביעי 
ב19:00.

ההרשמה פתוחה עד ה21.10

מועדון עקבות
Akevot Club
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An introduction to the business and cultural aspects of China:
How to do business with Chinese? How to market a product in China? What are the 
preferences of the Chinese customer? What is the diplomatic and business 
relationship between China and Israel and what do Chinese think of the Jewish 
people? What leads dozens of Chinese companies to invest in Israeli businesses 
and startups? According to different sources, by 2030 China will become the 
largest economic power in the world. In recent years, the economic and 
commercial relationship between China and Israel is growing fast.
IDChina club will expose students who are interested in China to people who 
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”Defending Freedom From Hate” - Has it been awhile since you finished your service 
and you want to do more? Want to promote coexistence and open dialogue? Sick of 
the lies being spread about Israel on US campuses? The DIPLO-ACT Group gives 
students a chance to represent and defend Israel internationally after their service. Our 
goal is to fight anti-semitism and anti-Israel sentiment on campuses all across North 
America. We believe in educating group members to allow them to personally 
empower students affected by the BDS movement. We aim to expose the lies spread 
by BDS campus offshoots abroad. Outstanding participants will be chosen to take part 
in delegations on various campuses throughout North America. These delegations aim 
to promote honest dialogue and improve the image of Israel through the sharing of 
facts, as well as personal experiences with activists, and with unaffiliated students. The 
group meets every week at IDC and includes an educational tour in Israel and building 
a group project.

הפצת  על  לשמוע  לכם  נמאס  ודו-קיום?  דו-שיח  לקדם  רוצים  למדינה?  ולתרום  שינוי  לעשות  בכם  בוער 
להציג  לסטודנטים  הזדמנות  מעניק   DIPLO-ACT מועדון  בארה״ב?  בקמפוסים  ישראל  נגד  השקרים 
ולהגן על תדמיתה של ישראל ברמה בינלאומית. מטרת התוכנית להקנות ידע משמעותי ומעמיק בכל הנוגע 
כלים מעשיים. בתוכנית תלמדו להכיר את  ובראיה היסטורית, לצד מתן  כיום  כפי שהיא  בישראל  למציאות 
לגיטימציה  יחסי החוץ הסבוכה, בפרט ארגוני החרם המובילים את מסע הדה  בזירת  השחקנים המרכזיים 
ברחבי  אנטי-ישראלים  פעילים  מול  אל  הדיפלומטי  בשדה  כלים להתמודדות  תרכשו  כן,  כמו  ישראל.   כנגד 
הקמפוסים, במטרה להילחם בשקרים המופצים על מדינת ישראל. משתתפים שיסיימו את תוכנית ההכשרה 
יוכלו לקחת חלק במשלחות שיטוסו לקמפוסים נבחרים בצפון אמריקה. מטרת המשלחות היא לקדם דו-שיח 
פתוח ולשפר את תדמיתה של מדינת ישראל דרך שיתוף סיפורים אישיים ועובדות בשטח. המפגשים יתקיימו 
אחת לשבוע בבינתחומי ויכללו בניית פרויקט קבוצתי. בנוסף, לאורך השנה יתקיימו סיורים לימודיים וערבי 

גיבוש.

דיפלואקט
Diploact

פרטים חשובים:
שפת המועדון: עברית. נדרשת אנגלית טובה.

מועד המועדון: מפגש שבועי, יום רביעי. שעות: 1:15-21:45
תאריכי הרשמה: 14/10-23/10

 

 
       

מילואימניקים בחזית
        oshri@onduty.org.il

 יצירת קשר:
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Let us have a
successful year,

full of achievements.

שתהיה לנו
שנה מוצלחת

ומלאה בעשיה.

Student Union Reichman Universityאוניברסיטת רייכמן


