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בעידן הדיגיטלי מקבלי החלטות וקובעי
מדיניות ניצבים בפני אתגרים מורכבים.
התהליכים הטכנולוגיים מחייבים ידע וכלים
להתמודדות עם השינויים במגזר הציבורי,
הביטחוני ,הדיפלומטי והפוליטי.

דבר הדיקן
מתעניינות ומתעניינים יקרים,
אנו חיים בתקופה של שינויים וניגודים בולטים .מצד אחד ,התקדמות
מדעית וטכנולוגית חסרת תקדים אשר שיפרה לאין ערוך את איכות
חייהם של אזרחים רבים ברחבי העולם .מצד שני ,לצד התקדמות
אנושית מרשימה זו ,ממשיכות קהילות ברחבי העולם להתמודד
עם אתגרים שונים הנוגעים לביטחונן ,לרווחתן ,לשגשוגן ולזהותן.
שינויים מהותיים כגון מהפכת המידע ,הבינה המלאכותית ונוכחותם
המתרחבת של שחקנים לא-מדינתיים ביחסים בינלאומיים -
משפיעים כמעט על כל תחומי הקיום האנושי.
תוכנית הלימודים שלנו עכשווית ,בינתחומית ומקיפה ,ומטרתה
לספק שילוב של ידע תאורטי וגישה מעשית לפתרון בעיות.
חברי הסגל שלנו הם חוקרים בעלי שם עולמי אשר הוכשרו
באוניברסיטאות הטובות בעולם .רבים מהם שימשו בתפקידים
בכירים במגזר הממשלתי ,העסקי ,הביטחוני והשלישי; הם מצויים
בחזית המחקר האקדמי בתחומי ביטחון ולוחמה בטרור ,מִנהל
ומדיניות ציבורית ,קבלת החלטות ,ממשל מקוון ,שיווק פוליטי,
דיפלומטיה ציבורית ועוד.
בית הספר לממשל נחשב לייחודי מסוגו בישראל בשל מגוון
הסטודנטים הלומדים בו ,חוויית הלימודים יוצאת הדופן שהוא
מציע והפעילות האקדמית הענפה המתקיימת בו .אנו גאים בכך
שהסטודנטים שלנו שותפים מלאים לעשייה ומעודדים יוזמות
בהובלתם.
מגוון תוכניות התואר השני בממשל משמשות כמקפצה לעמדות
מנהיגות במגזר הציבורי ,הפרטי והחברתי ובאקדמיה בישראל
ובעולם.
ארגז הכלים המגוון והחדשני שמציעה אוניברסיטת רייכמן
לסטודנטיות ולסטודנטים עוזר להם להגיע להישגים יוצאים מן
הכלל בארץ ובעולם.
בהצלחה,

פרופ' אסף מוגדם,
דיקן בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה

מאפייני התוכנית
תוכנית הלימודים מותאמת לבעלי קריירה ונמשכת שנה
(שלושה סמסטרים).
חברי הסגל הם מרצים וחוקרים בעלי שם עולמי בתחומם,
מהאקדמיה ומהשטח.
בוגרות ובוגרי התוכנית השתלבו במגוון תפקידי מפתח במגזר
הציבורי והפרטי  -בכנסת ישראל ,במשלחת ישראל לאו״ם ,בגופי
ביטחון שונים ,במשרדי פרסום ושיווק ,בגופי תקשורת ובמערכי
הסברה לאומיים ,בשגרירויות ברחבי העולם ,ברשויות מקומיות,
במגזר השלישי (עמותות) ועוד.
התוכנית מאפשרת ומעודדת  networkingעם עמיתים
מישראל ומחו״ל.
שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות מובילות בעולם.
נסיעת לימודים עשירה ומרתקת לאוניברסיטת בון היוקרתית
בגרמניה ( .)Bonn Universityהסטודנטים שייסעו ילמדו מגוון
תכנים ,ייצרו קשרים עם עמיתים בעלי תחומי עניין דומים ,ייחשפו
לסביבה חדשה ,לשיטות לימוד שונות ולגישות רב-תרבותיות.
אפשרות להתמחות במכוני מחקר בעלי שם בינלאומי ,דוגמת
המכון למדיניות נגד טרור ( )ICTאו המכון למדיניות ואסטרטגיה
( )IPSהמקיים את ״כנס הרצליה״.
שכר הלימוד להתמחות במדיניות ציבורית ושיווק פוליטי:
 41,950ש״ח.
שכר הלימוד להתמחויות בביטחון ולוחמה בטרור ובדיפלומטיה
ויישוב סכסוכים.13,900$ :
מידע על תקנון הרישום והקבלה נמצא באתר:
www.runi.ac.il/rishumonlinemaster

מסלולי התמחות
מדיניות ציבורית ושיווק פוליטי -
תוכנית רב-תחומית המקנה ידע וכלים לעיצוב ,יישום
ושיווק מדיניות ציבורית והטמעת ביג דאטה וAI-
בקבלת החלטות .הסטודנטיות והסטודנטים בהתמחות
ירכשו כלים להערכה ולניתוח מדיניות ולקידום יוזמות
ופרויקטים מבוססי נתונים בתחומי ממשל וחדשנות
דיגיטלית.
ביטחון ולוחמה בטרור (הלימודים באנגלית) -
חשיפה לתופעת הטרור המודרני והיכרות עם
אסטרטגיות הלוחמה בטרור.
דיפלומטיה ויישוב סכסוכים (הלימודים באנגלית) -
הכשרה לניהול ולפתרון סכסוכים בינלאומיים בדרכים
אסטרטגיות ,דיפלומטיות ובלתי פורמליות.
אפשרות למסלול לימודים מחקרי עם תזה.

מאפייני ההתמחות
הקניית כלים עדכניים ,תאורטיים ויישומיים ,להתמקצעות ולקידום
בתחום ,ויצירת קשרים עם עמיתים מתחומים משיקים.
מפגשים עם אנשי מקצוע ומקבלי החלטות מובילים מישראל
ומהעולם.
אפשרות להתמחות בכנסת ,בגופים ממשלתיים ובמשרדי פרסום.
תוכנית הלימודים נכללת בהוראות התקשי“ר ,הקובעות את זכאותם
של עובדי מדינה לקבלת מענקים של עד  90%משכר הלימוד.
תנאי קבלה :תואר ראשון בציון ממוצע של  80ומעלה.
במקרה הצורך יידרשו קורסי השלמה.
הלימודים בשנה קלנדרית אחת ,בשלושה סמסטרים (א‘ ,ב‘ וקיץ).
הלימודים מתקיימים בימי חמישי אחר הצוהריים ובימי שישי בבוקר.

התמחות במדיניות ציבורית
ושיווק פוליטי

בין הקורסים בהתמחות
מדע הנתונים וטכנולוגיות מידע
ביג דאטה בשירות הציבורי
פסיכולוגיה פוליטית

הסטודנטים בהתמחות זו לומדים להכיר מקרוב
את הכלים המסייעים לרשויות הממשל בקביעת
מדיניות ובשיווקה הן לציבור והן לגורמים עסקיים
וחברתיים ,ואת הגורמים המשפיעים על קבלת
ההחלטות של רשויות הממשל .התוכנית עוסקת
גם במידת ההשפעה של נגישות מידע לא מבוקר
על מעורבות הציבור בקביעת מדיניות.
תוכנית הלימודים מתמקדת בתפקידה של
התקשורת הפוליטית בקמפיינים פרסומיים ,ביחסי
ציבור ,בקבוצות לובי ובמדיה החברתית.
ראשת ההתמחות:
פרופ' ליזה אירני-סבן ,מרצה וחוקרת
בבית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה.
מחקריה של פרופ' אירני-סבן עוסקים בנושאי
ניהול ואתיקה של אסונות טבע ,ובאתיקה בממשל
ובמנהל ציבורי.

תכנון ובניית אסטרטגיה לקמפיינים פוליטיים
אתיקה בממשל ובמדיניות ציבורית
שיווק פוליטי בישראל
שלטון מקומי
שיווק ותקשורת פוליטית במדיה חדשים
סדנה באסטרטגיה תקשורתית ומיתוג מדינות
יישום מדיניות
מימון ותקצוב ציבורי
סימולציה במדיניות ואסטרטגיה
כלים מעשיים בשיווק פוליטי
ממשל ופוליטיקה בישראל
סדנה בתנועות חברתיות וברשתות חברתיות
דוברות פוליטית ,דיפלומטית וכלכלית
הערה :הרשויות האקדמיות של אוניברסיטת רייכמן שומרות לעצמן את הזכות לערוך
שינויים בתוכנית הלימודים.

התמחויות נוספות
(נלמדות באנגלית)

ביטחון ולוחמה בטרור
ראש ההתמחות :פרופ' בועז גנור
ההתמחות בשיתוף עם המכון למדיניות נגד טרור ( )ICTבאוניברסיטת
רייכמן .התוכנית משלבת סימולציות ,סדנאות ולימודים אקדמיים ,המסייעים
בפיתוח חשיבה ביקורתית .תוכנית הלימודים מספקת חשיפה מעמיקה
ומרוכזת לתופעת הטרור המודרני על מאפייניו ,דפוסי פעולתו ,היקפו ופיזורו
ברחבי העולם.
הסטודנטיות והסטודנטים בתוכנית יחקרו לעומק את האתגר שתופעת
הטרור המודרני מציבה בפני מקבלי החלטות ,מוסדות הביטחון ,מערכות
המשפט והסקטור העסקי ,בהתבסס על הניסיון שצברה ישראל בתחום זה.

דיפלומטיה ויישוב סכסוכים
ראש ההתמחות :דר׳ עמיחי מגן
ההתמחות משלבת בין תאוריה ופרקטיקה של דילמות עכשוויות בעולם
הדיפלומטיה במאה ה 21-לצד ניתוח קונפליקטים בזירות לאומיות
ובינלאומיות.
הסטודנטיות והסטודנטים בתוכנית יחקרו את הגורמים המעצבים את
הסדר העולמי החדש ,המשתנה ללא הרף .ההתמחות מקנה כלים להבנת
התהליכים המובילים להתפתחותם של סכסוכים ומלחמות והאפיקים
האסטרטגיים ,הדיפלומטיים והבלתי-פורמליים לניהולם וליישובם.
ההתמחות מכשירה את בוגריה להשתלבות במוסדות ,בחברות ובארגונים
העוסקים בנושאים מורכבים אלו.
פרטים נוספים על ההתמחויות נמצאים באתרwww.runi.ac.il :

בוגרי התוכנית מספרים
תוכנית לימודים עשירה ומגוונת ,המציגה פרספקטיבות שונות
בנושאים גיאופוליטיים נרחבים ,ומציעה לימודים אצל מרצים המתמקדים
באקדמיה ואצל מומחי תוכן מהתעשייה".
אודליה טורטמן ,מנהלת תחום הפינטק בפרקטיקת טכנולוגיהDeloitte ,
התואר בממשל הקנה לי ידע עצום בהבנת תהליכים כלכליים-
חברתיים בישראל ובעולם .בנוסף ,שמחתי להכיר בתואר עמיתים שהפכו
לחברים ולקולגות עד היום".
יעל פדהצור-לבנה ,ראש מערך דוברות ויח"צSodaStream ,
ארגז הכלים שקיבלתי במהלך התואר משמש אותי רבות במסגרת
תפקידי ומסייע לי בגיבוש אסטרטגיות חדשניות ובבניית קמפיינים
ברשתות החברתיות לקהלי יעד שונים.״
אלה ואויה ,סגנית ראש תחום תקשורת ערבית במערך דובר צה"ל

סגל אקדמי בתוכנית
פרופ' ליזה אירני-סבן

 ,Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
ראשת ההתמחות במדיניות ציבורית
ושיווק פוליטי

פרופ' אסיף אפרת
 ,Ph.D.אוניברסיטת הרווארד
ראש מסלול התזה לתואר שני
וראש התוכנית לתואר שני

פרופ' סיוון הירש-הפלר

 ,Ph.D.אוניברסיטת אנטוורפן

פרופ' גבריאל וימן

 ,Ph.D.האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר חיים ויצמן

 ,Ph.D.האוניברסיטה האמריקאית,
וושינגטון

ד״ר לסלי טריס

 ,Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
סגנית דיקן בית הספר

ד״ר אמנון כוורי

 ,Ph.D.אוניברסיטת וויסקונסין
ראש מכון חירות ואחריות

פרופ׳ אלכס מינץ

 ,Ph.D.אוניברסיטת נורת׳ווסטרן
ראש המעבדה לקבלת החלטות
ממוחשבת

פרופ׳ קרין נהון

 ,Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי

ד״ר טל סמואל עזרן

 ,Ph.D.אוניברסיטת מלבורן

ד״ר מעוז רוזנטל

 ,Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב

ד״ר ג׳ניפר שקבטור

 ,Ph.D.אוניברסיטת הרווארד

סגל נוסף
ליאור וינטרוב

סגן נשיאIsrael Project ,

ד״ר הני זובידה
 ,Ph.D.אוניברסיטת ניו יורק ()NYU
ד״ר אריה כרמון
 ,Ph.D.אוניברסיטת וויסקונסין
איש חינוך ומייסד המכון הישראלי
לדמוקרטיה
ד״ר גיל סמסנוב

 ,Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
שותף במשרד הפרסום
גליקמן נטלר סמסונוב

ד״ר מיכל סר בן-עמי

 ,Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב

אופיר פז-פינס

ראש המכון לחקר השלטון המקומי;
לשעבר ח"כ ,שר הפנים ושר המדע,
התרבות והספורט

פרופ' דן קורן

 ,Ph.D.אוניברסיטת LSE

השגריר דניס רוס

 ,Ph.D.אוניברסיטת קליפורניה
יועץ מיוחד במועצה לביטחון לאומי
(ארה"ב)

פרופ' יצחק רייטר

 ,Ph.D.האוניברסיטה העברית בירושלים

תוכניות תואר שני באוניברסיטת רייכמן
תואר שני ( )MBAבמנהל עסקים
תואר שני MBA in Healthcare Innovation
תואר שני Global MBA
תואר שני One Year MBA
תואר שני  M.Sc.במדעי המחשב
תואר שני M.Sc. in Machine Learning and Data Science
תואר שני  LL.M.במשפטים
תואר שני  M.A.במשפטים ,טכנולוגיה וחדשנות עסקית
תואר שני  M.A.בהתנהגות ופיתוח ארגונים
תואר שני  M.A.בתקשורת ומדיה חדשים
תואר שני  M.A.באינטראקציית אדם-מחשב ()HCI
תואר שני  M.A.בכלכלה פיננסית
תואר שני  M.A.בכלכלה התנהגותית
תואר שני  M.A.בפסיכולוגיה חברתית
תואר שני  M.A.בפסיכולוגיה קלינית

תוכניות תואר שלישי
תואר שלישי  Ph.D.במשפטים
תואר שלישי  Ph.D.במדעי המחשב
תואר שלישי  Ph.D.בפסיכולוגיה
לפרטים נוספיםwww.runi.ac.il :

מִנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים:
09-9527300
054-7318396
master@idc.ac.il
רישום מקוון:
www.runi.ac.il/RishumOnlineMaster
בהתאם להחלטות הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה ,הוכר המרכז הבינתחומי הרצליה
כאוניברסיטה ,והחל מיום  31באוקטובר  2021שונה שמו של "המרכז הבינתחומי הרצליה" (חל"צ)
ל"אוניברסיטת רייכמן" (חל"צ).
צילום :מיטל איטקיס ,כפיר בולוטין ,שרון בנטוב ,עמית גרון ,גדי דגון ,איה וולקוב ,דניאל סטרבו

