תוכניות התואר השני
באוניברסיטת רייכמן

אנו באוניברסיטת רייכמן מאמינים כי
שינוי מתמיד הוא הסדר העולמי החדש,
ועל האקדמיה מוטל התפקיד לספק לו
מענה הולם .קצב השינויים המהיר מחייב הכשרה
בינתחומית ,גמישות ניהולית ולמידה מתמדת.
תוכניות הלימוד הייחודיות באוניברסיטת רייכמן
מאפשרות למוסמכים לפעול בהצלחה ולהוביל
בתחרות העולמית מול בוגרי תוכניות היוקרה בחו“ל“.

פרופ' רפי מלניק
נשיא אוניברסיטת רייכמן

תואר שני במנהל עסקים
תוכנית ה MBA-בהתמחויות:
ניהול בעידן דיגיטלי
אסטרטגיה ופיתוח עסקי
נדל"ן

תוכנית הGlobal MBA-
בהתמחויות*:

		 חדשנות ויזמות
		 Big Data

ניהול חדשנות ויזמות
בתחום הבריאות*

בשיתוף המרכז הרפואי שיבא תל-השומר

Year MBA

מאפיינים מרכזיים:
		 תוכניות ה MBA-פותחו בשיתוף מנהלים בכירים במשק
הישראלי ומומחים בינלאומיים.
		 התוכניות מותאמות למציאות העסקית הדינמית והמורכבת
ומבוססות על מודלים חדשים בניהול.
		 סגל מרצים מהטובים בתחומם מבתי הספר למנהל עסקים
המובילים בעולם.
		 דגש על יישום תאוריות והפיכתן לתהליכים עסקיים ,לרבות
שימוש בניתוח נתונים ובפרויקטים מעשיים.
		 בדומה לתוכניות הקיימות ב INSEAD ,Harvard-ו,IMD-
מושם דגש על פיתוח מנהיגות אישית ,ומכשירות מנהלים
שמכירים את חוזקותיהם ואת סגנון הניהול המתאים להם.

		 שירותי הכוונה מקצועיים ופלטפורמות נטוורקינג איכותיות
שיפתחו לבוגרים דלתות לשלל הזדמנויות.
		 בוגרי התוכניות השתלבו בתפקידי מפתח בחברות מובילות
בישראל ובעולם ,ורבים מהם הקימו מיזמים עסקיים
וחברתיים.
		 לסטודנטים בתוכניות מוצעת נסיעת לימודים לניו יורק כדי
להכיר מקרוב את מרכזי העסקים המובילים בעולם.
		 התוכניות מותאמות לבעלי קריירה .הלימודים מתקיימים
באחד מימות השבוע (בשעות אחר הצהריים) ובימי שישי.
		 שכר הלימוד.₪ 99,000 :

*One

* התוכנית נלמדת באנגלית,
בכיתה מעורבת של סטודנטים
מישראל ומחו”ל.

תואר שני בתקשורת
ומדיה חדשים
במסלולים:

		 תרבות וחברה בעידן הדיגיטלי
		 תקשורת אסטרטגית בעולם
הדיגיטלי

תואר שני באינטראקציית
אדם-מחשב*
M.A. in Human-Computer
*Interaction

* התוכנית נלמדת באנגלית,
בכיתה מעורבת של סטודנטים
מישראל ומחו”ל.

מאפיינים מרכזיים:
		 התוכנית מכשירה אנשי מקצוע וחוקרים מובילים בעולם.
		 התמקדות במגמות עכשוויות בעולם התקשורת הדיגיטלית
ובהשפעתן הצפויה על תחומי התרבות ,הפוליטיקה
והחברה.
		 מרצים וחוקרים מישראל ומהעולם ,בעלי ניסיון מחקרי
ויישומי רב.
		 בין הקורסים המוצעים :פסיכולוגיה של חוויית משתמש ,UX
תקשורת מול קהל ומצלמה ,נוירו-מרקטינג וטכנולוגיות
שכנוע.

		 אפשרות למסלול מחקרי עם תזה או מסלול לימודים
		 ללא תזה.
		 התוכנית מותאמת לבעלי קריירה  -הלימודים מתקיימים
בימי חמישי בשעות אחר הצהריים ובימי שישי במשך שנה
קלנדרית אחת (שלושה סמסטרים).
		 שכר הלימוד.₪ 41,950 :

מאפיינים מרכזיים:
		 התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בתחומים
שונים :מדעי המחשב ,הנדסה ,מערכות מידע ,עיצוב,
ארכיטקטורה ,פסיכולוגיה ,תקשורת ,אמנות ועוד.
		 התוכנית מכשירה את בוגריה להשתלבות בתפקידי מפתח
בצוותי אפיון ומחקר  ,UXבניהול ואפיון מוצר ,בצוותי פיתוח
פרוטוטייפ ,בעיצוב אינטראקציה דיגיטלית-פיזית ובפיתוח
מוצרים בתחומי  VR ,IoTורובוטיקה.
		 למידה מעשית המשלבת תאוריה עדכנית עם פרקטיקה
ומחקר יישומי ,סדנאות עיצוב ולמידה מבוססת פרויקטים
במעבדות המחקר.

		 אפשרות למסלול מחקרי עם תזה או מסלול לימודים
		 ללא תזה.
		 משך התוכנית  16-12חודשים (שלושה או ארבעה
סמסטרים לפי בחירת קורסים) .בנוסף ישנם קורסי הכנה
אונליין לפני תחילת הלימודים.
		 הלימודים מתקיימים בימי רביעי משעות הצהריים
		 ובימי שישי.
		 שכר הלימוד.₪ 73,500 :

תואר שני בהתנהגות
ופיתוח ארגונים

מאפיינים מרכזיים:
		 לרכוש ידע וכלים בתחומי הייעוץ ,הפיתוח והניהול הארגוני
		 מרצים וחוקרים מובילים בתחום ,בעלי שם בינלאומי וניסיון
אקדמי ומחקרי עשיר באוניברסיטאות בישראל ובעולם.
		 תוכנית בינתחומית העוסקת בארגונים הן מההיבט העסקי
והן מההיבט הפסיכולוגי.
		 שיטות למידה מגוונות ,הכוללות :תיאורי מקרה ,סימולציות,
למידה התנסותית ועזרים טכנולוגיים.
		 פרקטיקום (הכשרה מעשית) לאורך כל תקופת הלימודים.
הסטודנטים יעברו את הפרקטיקום בהדרגה ,החל בפיתוח
כישורי הייעוץ שלהם ,דרך סימולציות ארגוניות ועד ניהול
תהליך אבחון מלא באחד הארגונים עימם התוכנית עובדת.

תואר שני במדעי המחשב

מאפיינים מרכזיים:
		 תוכנית לימודים גמישה עם מגוון קורסי בחירה.
		 מרצים בעלי מוניטין בינלאומיים וניסיון אקדמי
מהאוניברסיטאות ומכוני המחקר המובילים בעולם.
		 הרצאות שבועיות של חוקרים ומובילי פרויקטים
מהאקדמיה ומהתעשייה.
		 סטודנטים במסלול המחקרי ישתלבו במחקרים הנערכים
בבית הספר בנושאים כמו אלגוריתמיקה ותאוריה של מדעי
המחשב ,אבטחת מידע ,קריפטוגרפיה ,גרפיקה ממוחשבת,
ראייה ממוחשבת ,עיבוד תמונה ,ביולוגיה חישובית ,מערכות
מבוזרות ומדיה דיגיטלית.

תואר שני בלמידה חישובית
ומדעי הנתונים*
M.Sc in Machine Learning
*and Data Science
* התוכנית נלמדת באנגלית,
בכיתה מעורבת של סטודנטים
מישראל ומחו”ל.

		 ליווי אישי לאורך כל התואר ,בדגש על פיתוח קריירה.
לבוגרי התוכנית ארגז כלים מקצועי עשיר :שיטות אבחון,
מיומנויות ייעוץ ,בניית מצגות אפקטיביות ועוד.
		 אפשרות למסלול מחקרי עם תזה או מסלול לימודים
		 ללא תזה.
		 התוכנית מותאמת לבעלי קריירה .הלימודים מתקיימים
באחד מימות השבוע (בשעות אחר הצהריים) ובימי שישי.
		 שכר הלימוד.₪ 99,000 :

		 אפשרות לבחור (במהלך הלימודים) במסלול מחקרי עם
תזה או במסלול לימודים ללא תזה.
		 סטודנטים מצטיינים במסלול המחקרי עם תזה יוכלו ללמוד
במסלול ישיר לתואר השלישי  Ph.D. -במדעי המחשב.
		 התוכנית מותאמת לבעלי קריירה .מרבית הקורסים
מרוכזים בשעות אחר הצהריים והערב או בימי שישי.
		 שכר הלימוד.₪ 49,500 :

מאפיינים מרכזיים:
		 לבוגרי התוכנית יהיו הכישורים הנדרשים להובלה בתפקידי
		 תוכנית מעשית המקנה כלים מקצועיים והבנה עמוקה
מפתח בתחום מדעי הנתונים והלמידה החישובית,
בתחומי מדעי הנתונים ,למידה חישובית וטכנולוגיות
ולהשתלבות בתפקידי  Data Science ,AIוData-
		 ביג-דאטה.
.Engineering
		 למידה מעמיקה של  Pythonלצורך ביצוע ניתוחים
		 תוכנית הלימודים מותאמת לבעלי קריירה .מרבית
סטטיסטיים ולמידה חישובית מתקדמת.
הקורסים נלמדים בימי חמישי אחר הצהריים ובימי שישי.
		 סגל מרצים בעלי שם בינלאומי וניסיון אקדמי ומחקרי עשיר
		 קורסי הבחירה נלמדים בימים אחרים בשעות אחר
מהאוניברסיטאות המובילות בישראל ובעולם.
הצהריים.
		 שכר הלימוד.₪ 70,000 :

תואר שני  M.A.בממשל
מסלולי התמחות:
		 מדיניות ציבורית ושיווק פוליטי
		 ביטחון ולוחמה בטרור *
		 דיפלומטיה ויישוב סכסוכים *

* ההתמחות נלמדת באנגלית,
בכיתה מעורבת של סטודנטים
מישראל ומחו”ל.

תואר שני בפסיכולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
בחטיבות:
		 קבלת החלטות
		 יחסים בינאישיים ותהליכים
קבוצתיים
		 פסיכולוגיה של הספורט והמאמץ

פסיכולוגיה קלינית
בהתמחויות:
		 ילד  /מתבגר
		 מבוגר

מאפיינים מרכזיים:
		 התוכנית מותאמת לבעלי קריירה ,המעוניינים להתפתח
בתחום הציבורי ,הביטחוני ,הדיפלומטי והאקדמי.
		 מרצים מובילים בתחומם ,מישראל ומהעולם ,בעלי שם
עולמי וניסיון מקצועי עשיר.
		 הרצאות אורח של שרי חוץ ,שגרירים ומקבלי החלטות
מובילים מהארץ ומהעולם.
		 הסטודנטים בתוכנית נחשפים לתכנים מגוונים כמו
פוליטיקה ישראלית ,יחסים בינלאומיים ,אסטרטגיה
פוליטית ,מיתוג רעיונות ,ביג דאטה בשירות הציבורי ,ניהול
משברים בתקשורת וניתוח והבניה של השיח הציבורי.

		 דגש על נטוורקינג באמצעות לימודים עם עמיתים מישראל
ומהעולם.
		 אפשרות להתמחות במכוני מחקר בעלי שם בינלאומי,
כמו המכון למדיניות נגד טרור ( )ICTאו המכון למדיניות
ואסטרטגיה ( ,)IPSהמקיים את ״כנס הרצליה״.
		 מסלול לימודים בשנה אחת (שלושה סמסטרים) או מסלול
מחקרי עם תזה (ארבעה סמסטרים).
		 שכר הלימוד.₪ 41,950 :

מאפיינים מרכזיים:
		 התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי 		 הקניית מיומנויות מקצועיות שיאפשרו לבוגרים להשתלב
בהצלחה בשוק העבודה ,בהן :עריכת ריאיון ייעוצי ,אבחון
ההתנהגות ,בעלי הישגים אקדמיים גבוהים .בוגרים מצטיינים
ארגוני ,הנחיית קבוצות וצוותים ,פיתוח תוכניות התערבות
של תארים אחרים יכולים להתקבל לתוכנית השלמה.
ומדידתן ברמת הפרט ,הקבוצה והקהילה.
		 התוכנית מקנה ידע נרחב ועדכני בתכני הליבה של
		 אפשרות למסלול מחקרי עם תזה או מסלול לימודים ללא
פסיכולוגיה חברתית ,וכלי עבודה מקצועיים בתחום
תזה .שניהם מאפשרים רישום ישיר בפנקס הפסיכולוגים
הפסיכולוגיה החברתית-ארגונית-תעסוקתית.
מיד בתום הלימודים.
		 סגל מרצים וחוקרים מהמובילים בתחומם בישראל ובעולם,
		 שכר הלימוד.₪ 44,200 :
ומרצים מן החוץ שהם אנשי מקצוע מובילים.
		 מפגשים עם אנשי שטח ופרקטיקום מורחב בשדה ,בליווי
והדרכה צמודים של פסיכולוגים בכירים ,וכן קבוצת עמיתים
בהנחיית מומחה יישומי.
		 התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי 		 ההתנסות הקלינית הדרגתית :בשנה א' הסטודנטים יטפלו
בפונים לקליניקה הפסיכולוגית של אוניברסיטת רייכמן,
ההתנהגות ,בעלי הישגים אקדמיים גבוהים.
בהדרכת הצוות הבכיר של בית הספר .בשנה ב' יעבדו
		 סגל מרצים וחוקרים מהמובילים בתחומם בישראל ובעולם.
באחד מבתי החולים הפסיכיאטריים או במרפאות לבריאות
של
		 בבסיס התוכנית תפיסה של הפסיכולוג הקליני הן כחוקר
הנפש או במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים ,תחת
שאלות הרלוונטיות לעולם הטיפולי והן כמטפל המיישם את
הדרכה ופיקוח.
הידע התיאורטי והאמפירי בעזרה למטופליו.
		 אפשרות להתמחות קלינית (החלק המרפאתי) במסגרת
		 התוכנית חושפת את הסטודנטים למגוון רחב של גישות
הקליניקה הפסיכולוגית של אוניברסיטת רייכמן עם סיום
טיפוליות ואבחוניות ומנסה להוביל לאינטגרציה ביניהן,
התוכנית ,ללא תלות במלגות של משרד הבריאות.
במגמה לפתח חשיבה מקצועית פלורליסטית.
		 אפשרות למסלול מחקרי עם תזה או מסלול לימודים
		 ללא תזה.
		 שכר הלימוד.₪ 45,200 :

תואר שני בכלכלה פיננסית*

* התוכנית נלמדת באנגלית,
בכיתה מעורבת של סטודנטים
מישראל ומחו”ל.

מאפיינים מרכזיים:
		 התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון כמותי בתחומים כמו 		 מרצים בעלי שם בינלאומי וניסיון אקדמי ומחקרי עשיר
מאוניברסיטאות מובילות בישראל ובעולם.
כלכלה ,מנהל עסקים ,מדעי המחשב ,הנדסה ומדעים
מדויקים.
		 התמחויות במהלך הלימודים במוסדות פיננסיים מובילים
בארץ ובחו"ל.
		 בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב ככלכלנים וכאנליסטים בכירים
בבתי השקעות ,בקרנות גידור והון סיכון ,כמו גם בתפקידי
		 לסטודנטים בתוכנית מוצעת נסיעת לימודים ללונדון,
והציבורי.
ניהול במוסדות פיננסיים נוספים במגזרים הפרטי
להכרת חברות פיננסיות בינלאומיות.
הערכת
השקעות,
		 כלים לניהול בעולם הפינטק  -בניית תיקי
		 אפשרות למסלול מחקרי עם תזה או מסלול לימודים
טכנולגיות
עם
היכרות
שווי חברות ,ביצוע ניתוחים פיננסיים,
		 ללא תזה.
בלוקצ'יין ו ,Defi-לצד שפות התכנות  Pythonו.R-
		 שכר הלימוד.₪ 73,500 :

תואר שני בכלכלה התנהגותית* מאפיינים מרכזיים:

* התוכנית נלמדת באנגלית,
בכיתה מעורבת של סטודנטים
מישראל ומחו”ל.

תואר שני  LL.M.במשפטים

		 ידע תאורטי בכלכלה ובפסיכולוגיה לצד כלים יישומיים
מתחומי הכלכלה ההתנהגותית והמדיניות הציבורית.
		 התוכנית מקנה כלים לשיפור תהליכי קבלת החלטות
בתנאי אי-ודאות ועוסקת בסוגיות הנוגעות לצרכנים,
לארגונים ,לממשלות ולמדינות.
		 מיטב המומחים והחוקרים בתחום הכלכלה ההתנהגותית
יציגו בפני הסטודנטים גישות מתקדמות וחדשניות ליישום
מדיניות כלכלית-חברתית.

מאפיינים מרכזיים:
		 לימודי התמחות במשפט עסקי או במסלול כללי.
		 סגל מומחים במשפט העסקי ,בעלי שם בינלאומי וניסיון
במחקר ובהוראה מהאוניברסיטאות המובילות בעולם.
		 תוכניות לחילופי סטודנטים עם מוסדות אקדמיים מובילים
כמו אוניברסיטת  Tsinghuaבסין ואוניברסיטת Torino
באיטליה.
		 נסיעת לימודים לדיסלדורף בגרמניה ,הכוללת השתלמות
בנושא המשפט העסקי האירופי.

תואר שני במשפטים ,טכנולוגיה
וחדשנות עסקית
למשפטנים וללא משפטנים

		 בוגרי התוכנית משתלבים בתפקידי מפתח ככלכלנים
התנהגותיים וכיועצים בתחום ,המובילים שינוי חברתי
ומתווים מדיניות חברתית-כלכלית.
		 אפשרות למסלול מחקרי עם תזה או מסלול לימודים
		 ללא תזה.
		 התוכנית מותאמת לבעלי קריירה .הלימודים מתקיימים
באחד מימות השבוע (בשעות אחר הצהריים) ובימי שישי.
		 שכר הלימוד.₪ 63,000 :

		 עיסוק משפטי באזורי סחר בינלאומי בכלל ,ובאיחוד
האירופי בפרט.
		 שיתוף פעולה עם בית ספר אריסון למנהל עסקים ,לרבות
השתתפות בקורסי ה ,MBA-להרחבת תחומי הלימוד
והידע.
		 התוכנית מותאמת לבעלי קריירה .הלימודים מתקיימים
באחד מימות השבוע (בשעות אחר הצהריים) ובימי שישי,
במשך ארבעה סמסטרים.
		 שכר הלימוד.₪ 42,500 :

מאפיינים מרכזיים:
		 בתוכנית נבחן את ההשלכות של טכנולוגיות מתפתחות על 		 אפשרות למסלול מחקרי עם תזה או מסלול לימודים
		 ללא תזה.
חיינו ועל עולם המשפט.
		 הלימודים מתקיימים בימי שני החל משעות אחר הצהריים
		 הבנה מעמיקה של ההיבטים הרגולטוריים בארץ ובעולם
ובימי שישי.
בתחום הטכנולוגיה ,בסוגיות כמו הגנת מידע ופרטיות ,דיני
פטנטים ,מסחור ידע ובינה מלאכותית.
		 סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון במשפטים ילמדו
סמסטר נוסף בחודשי הקיץ וסמסטר נוסף בסוף התוכנית.
		 הקניית ידע נרחב בתחומי המשפט וכלים יישומיים לפיתוח
מודלים עסקיים ולמציאת פתרונות לאתגרי המרחב
		 שכר הלימוד.₪ 44,000 :
הטכנולוגי ,לרבות בינה מלאכותית ,למידה ממוחשבת
וניבוי אנליטי.

אוניברסיטת רייכמן
,
רח האוניברסיטה  ,8ת.ד  167הרצליה4610101 ,
מִנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים:
09-9527300
054-7318396
master@runi.ac.il
רישום מקוון:
www.runi.ac.il/rishumonlinemaster
אתר אוניברסיטת רייכמן:
www.runi.ac.il

