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 התוכנית לדיפלומטיה ציבורית

משותפת לבתי הספר לתקשורת וממשל התכנית לדיפלומטיה ציבורית הינה תכנית לימודים 

המיועדת לסטודנטים מצטיינים מכל התארים בשנה ג' ללימודיהם שמעוניינים לרכוש הבנה אקדמית 

 עמוקה וכלים פרקטיים מתקדמים לעיסוק בדיפלומטיה בעידן המידע. 

התכנית משלבת תכנים מדיסציפלינות של ממשל, תקשורת, פסיכולוגיה ושיווק, ומקנה לסטודנטים 

ארגז כלים עשיר שיאפשר להם להתמודד עם מגוון רחב של אתגרים דיפלומטיים והסברתיים, תוך 

דגש על הבנה של אבני היסוד של הדיפלומטיה המודרנית ואופן פעילותם של ארגונים שונים בזירה 

ובאלית, דילמות מדיניות וביטחוניות מרכזיות במדינת ישראל ומחוצה לה, תפקידה של תקשורת הגל

בדיפלומטיה הציבורית, התמודדות תקשורתית עם קונפליקטים, העברת מסרים לקהלי יעד מגוונים, 

 מיתוג ושיווק מדינות ומסרים, ועוד. 

למגוון כלים פרקטיים ביצירת תוכן, נוסף על התכנים האקדמיים העשירים, הסטודנטים גם ייחשפו 

העברת מסרים ועיצוב דעת קהל בזירה הדיגיטלית דרך הסדנאות המתחלפות שילוו אותם לאורך 

 התכנית. 

לסטודנטים תינתן הזדמנות ליישם את הכלים שירכשו לאורך לימודיהם בתכנית, ולרכוש ניסיון מעשי, 

 Israeli American-ותף למרכז הבינתחומי והפרויקט שמש – ACT.IL-באמצעות התמחות ייחודית ב

Council ישראלית ברשת ויצירת תכנים מותאמת קהלי יעד. הפרויקט שואף -שעוסק בפעילות פרו

ליצור השפעה חיובית על דעת הקהל הבינ"ל כלפי ישראל ולמתן את מגמת ההתעצמות של תנועות 

בפרויקט יקבלו ניסיון מעשי ביצירה  לגיטימציה של מדינת ישראל. סטודנטים המתמחים-החרם והדה

 והפצה של תכנים דיגיטליים, עבודה ישירה מול ארגונים הפעילים בקמפוסים אמריקאיים, ועוד. 

על עבודתם במסגרת ההתמחות )במסגרתה ישקיעו הסטודנטים עבודה נוספת מלבד הקורסים( יזכו 

 ת הפרויקט לארה"ב. יוזמנו להצטרף לנסיעותיו של צוו ם אףחלקוהסטודנטים במלגה 

שיתוף פעולה עם מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית, בבית הספר לאודר פועלת בהתכנית 

רון פרושאור, חותרת  השגריראקטיבי, בראשות -לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. המכון הפרו

המכון לחולל מהפכה במדיניות החוץ של ישראל, תוך חיזוק תדמיתה על הבמה העולמית. בנוסף, 

מעניק נקודת מבט מחקרית חדשנית וניסיון בעולם הדיפלומטי, תוך שימת דגש על היחסים 

מקצועי ייחודי לארה"ב,  סיור אקדמיהמיוחדים בין ארה"ב וישראל. תלמידי התכנית משתתפים 

 -הם נפגשים עם סנטורים, חברי קונגרס, דיפלומטים באו"ם ועיתונאים ב"ניו יורק טיימס " ובמהלכ

-האווירה הציבורית והדיפלומטית הבינלאומית ביחסי ישראלאת ל כדי להכיר, ממקור ראשון, הכ

 ארה"ב.

נלמדת בשפה האנגלית )כאשר את כל המטלות במסגרת הלימודים יכולים הסטודנטים להגיש  התכנית

 נ"ז(.  14מתפרסת על שנת לימודים שלמה וכוללת את הקורסים הבאים )בעברית או באנגלית(, 

 מותנה  ומעלה( 85)לבעלי ממוצע ציונים של  ישום לתכנית הדיפלומטיה הציבוריתהר

במרכז  בתהליך של ראיונות וסינון והוא ייעשה במקביל לרישום לתכניות מיוחדות אחרות

 . הבינתחומי

 להרשם לקורס בודד )גם  הקורסים בתוכנית מיועדים רק לבאי התוכנית ולא תינתן אפשרות

 לא כשומע חופשי(
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 התכנית לדיפלומטיה ציבורית

כאשר את כל המטלות במסגרת  ) משותפים למסלול הישראלי והבינ"ל ויתקיימו בשפה האנגלית בתכנית זוהלימודים 
, מותנה בתהליך ומעלה 85ציונים ממוצע לבעלי  הקבלה לתכנית .הלימודים יכולים הסטודנטים להגיש בעברית או באנגלית(

  .סינון
 הקורסים בתוכנית מיועדים רק לבאי התוכנית ולא תינתן אפשרות להרשם לקורס בודד )גם לא כשומע חופשי(

       

נקודות סה"כ  דרישות קדם מטלה סופית בקורס
 זכות

 שעות

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מספר מקצוע הלימוד

 סקור

       

 2  2  מטלות בסדנאות
 שנתי

סדנת כלים פרקטיים 
 ציבוריתלדיפלומטיה 

 מרצים מתחלפים

7653 

 2  2  מטלות בהתמחות
 שנתי

התמחות בדיפלומטיה 
 ציבורית דיגיטלית

 ר ירדן בן יוסףמ

7550 

 3  6  עבודה
 שנתי

 ציבורית דיפלומטיה
 קונפליקט  בזמן

 ד"ר מורן ירחי

7674 

*2  2  עבודה  בדיגיטל  וקהלים שיווק 
 ד"ר גלי עינב

7650 

**1  1  עבודה ואנחנו: מסע אל ארה"ב  
אבן הראשה של יחסי 

 החוץ של ישראל
 רון פרושאור השגריר

4805 

**1  1  עבודה מלחמת הנרטיבים:  
ישראל בזירת 

 הציבורית הדיפלומטיה
 מירי איזןגב' 

7681 
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