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מהנספחים...



" הרווח בהטמעת לימודי דיפלומטיה ציבורית בפריפריה יהיה לטובת התלמידים ולטובתה של מדינת
ישראל גם יחד ...שילובם של תלמידים מהפריפריה בשיח הדיפלומטיה הציבורית הישראלית ,במיוחד
לאחר שאלה רכשו תודעה אזרחית וציונית עמוקה ,יביא לגיוון בהצגת פניה החיוביות של מדינת
ישראל בעולם".
(טל בר-און ,ילידת עפולה ,ממיינת שליחים מטעם הסוכנות היהודית ,נספח א')



"על הפלטפורמה הזאת של יחסי ישראל-תפוצות ותוך טיפוחה של סולידריות יהודית ,ניתן לקדם
פעילות דיפלומטית ציבורית הנשענת על עולם תוכן יהודי וציוני".
(נגה כוכבי ,ראש התכנית החינוכית לעמיות יהודית ,נספח ב')



"ישנם בני-נוער רבים שהם מוכשרים ,בעלי השקפת עולם מורכבת ,הפועלים ללא לאות בארגוני
התנדבות רבים ,מחפשים עיסוקים מעניינים ומאתגרים מעבר לשעות בית הספר ,ומבלים שעות רבות
בכל יום ברשתות החברתיות ובאינטרנט ...השתתפות בתכנית שכזו תעזור להם לרכוש ידע וכלים
שיתרמו לעתידם ולעתיד המדינה".
(יונתן בירון ,בן  21וחצי ,תלמיד כיתה י"א נחשון בתיכון "הראשונים" בהרצליה ,נספח ג')



"באופן מעודד ,ברגע שהבינו התלמידים כי הבנתם לוקה בחסר ,הפגינו צימאון לידע ומוטיבציה רבה
ללמוד".
(סוזן בוגנים ,מרצה ראשית בתכנית דיפלומטיה ציבורית ועמיות יהודית ,נספח ד')
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אני מאמין – ש .טשרניחובסקי
שחקי שחקי על החלומות,
זו אני החולם שח.
שחקי כי באדם אאמין,
כי עודני מאמין בך.
כי עוד נפשי דרור שואפת,
לא מכרתיה לעגל פז,
כי עוד אאמין באדם,
גם ברוחו ,רוח עז.
רוחו ישליך כבלי-הבל,
ירוממנו במתי-על:
לא ברעב ימות עובד,
דרור לנפש ,פת-לדל.
שחקי כי גם ברעות אאמין,
אאמין ,כי עוד אמצא לב,
לב תקוותי גם תקוותיו,
יחוש אושר ,יבין כאב.
אאמינה גם בעתיד,
אף אם ירחק זה היום,
אך בוא יבוא  -ישאו שלום,
אז וברכה לאום מלאום.
ישוב יפרח אז גם עמי,
ובארץ יקום דור,
ברזל -כבליו יוסר מנו,
עין-בעין יראה אור.
יחיה ,יאהב ,יפעל ,יעש,
דור בארץ אמנם חי,
לא בעתיד ,בשמים -
חיי רוח לו אין די.
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 .1תקציר מנהלים


אנו מגישים במסמך זה הצעה להטמעת תכנית לימודים בדיפלומטיה ציבורית במערכת החינוך
העל-יסודית.



מטרת התכנית היא להקנות לתלמידי תיכון ידע תאורטי בדיפלומטיה ציבורית וארגז כלים
מעשיים בתקשורת אפקטיבית .במהלך הלימודים ייחשפו תלמידים למגוון מקורות מידע
אנושיים ,טקסטואליים ומבוססי טכנולוגיה המציגים את דימויה של ישראל בעולם.



התוכנית שאנו מציעים נשענת על שתי רגליים :הרגל המקצועית-אובייקטיבית עוסקת בלימוד
עקרונות תיאורטיים ויישומיים של דיפלומטיה ציבורית ומשלבת תכנים מתוך מקצועות כמו
יחסים בינלאומיים ,מדע המדינה ,תקשורת וסוציולוגיה .הרגל הישראלית-סובייקטיבית עוסקת
באתגרי ההסברה הישראלית ,בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי-ערבי ,בהבנת מצבה הגאו-
פוליטי של ישראל וכד'.



לאחר מאות הרצאות שנשאנו בנושא זה בפני אלפי סטודנטים בארץ ובחו"ל ,אנו מעריכים כי
אחת הסיבות לירידה במעמדה של ישראל בדעת הקהל העולמית ,היא העדר האמונה בדרכה של
הציונות .מצאנו כי תלמידי תיכון רבים אינם יודעים לבטא באופן חד וברור את זכותה של
ישראל להתקי ים ,ורבים לא מבינים או משוכנעים בלגיטימיות של מדינות לאום בכלל ,ובמדינת
לאום לעם היהודי בפרט.



עליית חשיבותה של הדיפלומטיה הציבורית בעשורים האחרונים ,קשורה בתהליכי גלובליזציה
והתבססות עידן המידע והמדיה .עקב התפשטות טכנולוגיות תקשורת ,עליית משקלה של דעת
הקהל והשפעתם של ארגונים לא ממשלתיים ,השחקנים המרכזיים בזירה הפוליטית ,אינם עוד
מנהיגים ונציגים רשמיים בלבד.



השחיקה בתדמיתה של ישראל בעולם והעמקתו של השיח האנטי-ישראלי ,קוראים להרחבת
הפעילות בשדה הדיפלומטיה הציבורית .פעילות מסוג זה ,תוך תיאום בין משרד החינוך לבין
משרד החוץ ,הינה הכרחית להבטחת יציבותה של ישראל ,ויש בה כדי להגן על עוצמתה
החברתית-כלכלית.



ההכרה בחשיבותה של פעילות דיפלומטית ציבורית ,הובילה מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם
לפיתוח של תוכניות לימוד בנושא וליישומן .כיום ,דיפלומטיה ציבורית מהווה תחום לימודים
מרכזי בתכניות אקדמיות לדיפלומטיה וממשל ,תוך השקה לתחומי דעת כגון :יחסים
בינלאומיים ,יחסי ציבור ומדיניות ציבורית ,מדע המדינה ,תקשורת וסוציולוגיה .מוסדות
להשכלה גבוהה בישראל כבר מיישמים המלצות של הוספת "אזרחים דיפלומטים" ויוזמות
"אנשים לאנשים" ומציעים התמחויות בדיפלומטיה ציבורית במסלולי לימוד שונים.



אנו מאמינים כי לאור חשיבותה של הדיפלומטיה הציבורית להתנהלותה של מדינת ישראל
בקרב עמי העולם ,ומתוך הכרה בנחיצותם של כלי המשגה בהקשר של זהות יהודית וציונית ,יש
לשלב לימודים מתחום זה ,בבתי הספר התיכוניים ובמוסדות להשכלה גבוהה גם יחד.

7



אנו סבורים כי תכנית הלימודים המוצעת בדיפלומטיה ציבורית ,משתלבת היטב עם תכניות
הלימודים הקיימות באזרחות ובהיסטוריה לחטיבה העליונה ,ומעבה בהן יסודות לאומיים-
ציוניים לצד תכנים אזרחיים-דמוקרטיים.



מקור ההשראה למיזם זה ,הוא תכנית ייחודית בדיפלומטיה ציבורית שהושקה ב .1003-ד"ר טל
בן-שחר ,מרצה לפסיכולוגיה מאוניברסיטת הרווארד ומהמרכז הבינתחומי בהרצליה ,השיק את
התכנית במסגרת עבודתו ב ,The David Project-אחד מארגוני ההסברה המרכזיים בקרב יהודי
ארה"ב .מאז  ,1003עברה התכנית שורת התאמות בהלימה לצרכי התלמיד ולדרישות המערכת.



בעשור האחרון ,יושמה התכנית בקרב אלפי תלמידים ,ביותר מ 111-בתי ספר תיכוניים יהודים
בארה"ב ,וכן בעשרות תכניות מטעם פרויקט "מסע" ,של הסוכנות היהודית ומדינת ישראל.



במקביל ,בשנים האחרונות התנסו בלימודים אלה מאות ישראלים במוסדות חינוך פורמאליים
כגון בית הספר הריאלי העברי בחיפה והמרכז הבינתחומי בהרצליה ,וכן במסגרת תוכניות
בחינוך הבלתי פורמאלי כמו "שגרירים צעירים" ומועצות נוער מקומיות.



התכנית המובאת בנייר זה הינה דינמית וגמישה – ניתן להרחיבה או לקצרה בהתאם לקהל
התלמידים ,שיקולי זמן ומבנה המערכת .ניתן לשלב תכנית זו כיחידת לימוד במסגרת מקצועות
החובה כמו אזרחות ו/או היסטוריה .לחילופין ,ניתן לשלבה כמגמת מקצוע בחינוך העל יסודי.



תכנית הלימודים המוצעת כוללת בין היתר:
 oמושגי יסוד בדיפלומטיה ציבורית
 oתכנים היסטוריים-לאומיים וגיאו-פוליטיים
 oגישות שונות בהסברה ובמיתוג
 oארגז כלים בתקשורת בין אישית
 oארגז כלים טכנולוגי
 oמיומנויות חשיבה מסדר גבוה
 oעקרונות באקטיביזם קהילתי



התכנית נשענת על למידה מתוך התנסות ומשלבת סיורים לימודיים ,השתתפות בכנסים אזוריים
וכן מפגשים עם דמויות וגופים מן המציאות שמחוץ לכותלי ביה"ס.



הפגשתם של תלמידי המגמה עם עמיתים ממדינות אחרות ,יש בה כדי לקדם רשת של קשרים
אשר תשרת את מנהיגיו של הדור הבא .יתר על כן ,מפגשים אלה אשר יתקיימו בעיקר על
פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת ,יש להם גם פוטנציאל של שיתוף פעולה עם פיתוחי היי-טק
מקדמי תקשורת המונים.



בין היתר ,סוקר נייר זה גם את היתרונות בהטמעת התכנית בפריפריה ,את יחסי ישראל
והתפוצות ואת הקשר העמוק שבין עמיות יהודית לדיפלומטיה ציבורית.
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 .2מבוא
רבות נכתב על מעמדה של ישראל בדעת הקהל ובמישור הפוליטי הבינלאומי ,ועל השחיקה שחלה בתדמיתה
החיובית של המדינה ,1בעשורים האחרונים .קיימת נטייה לכוון אצבע מאשימה לעבר מדיניות הממשלה או
לעבר משרד החוץ ומערך ההסברה הישראלי הרשמי .לאחר מאות הרצאות שנשאנו בנושא זה בפני אלפי
סטודנטים בארץ ובחו"ל ,אנו מעריכים כי ישנה סיבה נוספת ,מרכזית ,לירידה במעמדה של ישראל בדעת
הקהל העולמית והיא היעדר האמונה בצדקת דרכה של הציונות.
תלמידי תיכון רבים אינם מבינים ואינם מסוגלים לבטא באופן חד וברור את זכותה של ישראל להתקיים .יתר
על כן ,רבים אינם מבינים את הלגיטימיות של מדינות לאום בכלל ,ושל מדינת לאום לעם היהודי בפרט.
מציאות זו מחזקת את הנחת היסוד ,כי הסברה ישראלית חשוב שתתחיל ִמבַּ יִ ת – ככל שבניו ובנותיו של עם
ישראל ייטיבו להבין את זכות קיומה של מדינת ישראל ולתת לה ביטוי רהוט ,תזכה מדינת ישראל לייצוג
טוב יותר בקרב עמי העולם.
ברוח דברים אלו ,אנו פונים במסמך זה למשרד החינוך עם הצעה להטמעה של לימודי דיפלומטיה ציבורית
במערכת החינוך העל-יסודית .אנו מציעים שלימודים אלה ישולבו במסגרת מקצועות החובה כמו היסטוריה
ואזרחות ,אך אפשר שגם יתקיימו כמגמת מקצוע חדשה בדיפלומטיה ציבורית.
מטרת התכנית היא להקנות לתלמידי תיכון ידע תיאורטי בדיפלומטיה ציבורית וארגז של כלים מעשיים
בתקשורת אפקטיבית .במהלך הלימודים ,ייחשף התלמיד לספרים ,מאמרים ,כתבות וסרטונים המציגים את
דימויה של ישראל בתקשורת העולמית.
בעוד הקו המנחה בתכנית הוא הנחלה של ערכים ציוניים ושל אהבת הארץ ,התכנית תשאף לקונצנזוס ותימנע
מנקיטת עמדה בדיונים פוליטיים פנימיים ומהבעת תמיכה במפלגות ועמדות פוליטיות שונות.
אנו מאמינים ,כי בכוחה של התכנית להכשיר אלפי מנהיגים צעירים ,שימשיכו לעסוק בדיפלומטיה ציבורית
על היבטיה הן באופן רשמי (בצבא ,במשרדים ממשלתיים ובארגונים לא ממשלתיים) והן באופן בלתי רשמי
(בשיחות עם חברים ומשפחה בחו"ל ,בסביבה העסקית הגלובלית ,וכן כתיירים ישראלים בחו"ל).
הרווח יהיה כפול – הן של התלמידים ,אשר ירחיבו אופקיהם ,והן של מדינת ישראל ,שתזכה בצעירים בעלי
תודעה אזרחית וציונית עמוקה יותר ,אשר ישפרו את תדמיתה בעולם.

1רמי הסמ ן" ,מיתוג ישראל :שיווק מדיני במצב קונפליקט מתמשך ",אוניברסיטת תל אביב ,ביה"ס לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד
הרטוך ,אפריל >http://spirit.tau.ac.il/government/downloads/Rommy_Hassman_HebBLINT.pdf< ,1001
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 .3רקע  -דיפלומטיה ציבורית בישראל ובעולם
א .דיפלומטיה ציבורית בעידן המדיה וחשיבות דעת הקהל
דיפלומטיה ציבורית עוסקת ביחסי ציבור ממשלתיים .המונח הוטבע בשנות השישים של המאה ה02-
במטרה לתאר פעילות מדינית העושה שימוש בתרבות ,באמצעי התקשורת ובהפצת מידע לקהלים שונים
במדינות זרות .2כל זה נעשה במטרה לקדם מטרות אסטרטגיות שונות ,להשפיע באופן חיובי על עמדות כלפי
המדינה ,לחזק את תמיכתם של קהלים שונים (אזרחים ,ארגונים פוליטיים מקומיים ובינלאומיים ,ארגונים
חברתיים וכלכליים ,ארגוני סיוע הומניטרי ,אליטות ומעצבי דעת קהל ,גופי תקשורת ועוד)
וכן כדי לקדם קשרים ושותפויות בינלאומיות.3
עליית חשיבותה של הדיפלומטיה הציבורית בעשורים האחרונים ,קשורה בתהליכי גלובליציה והתבססות
עידן המידע והמדיה .עקב התפשטות טכנולוגיות תקשורת ,עליית משקלה של דעת הקהל והשפעתם של
ארגונים לא ממשלתיים ,השחקנים המרכזיים בזירה הפוליטית אינם עוד מנהיגים ונציגים רשמיים בלבד.4
דיונים פוליטיים ועניינים מקומיים ,מהווים נושאים לדיון בקהלים זרים ,ומדיניות החוץ עוברת תהליך של
דמוקרטיזציה .שחקנים החדשים משתתפים במדיניות החוץ באופן ישיר ועקיף ומשפיעים על מסגרת השיח
והדיון הציבורי ,לא פחות משעושה זאת ההנהגה הפוליטית .לפיכך ,ממשלות נדרשות לפנות לקהלים מוגדרים
במדינות זרות ,במטרה לגייס תמיכה ,אהדה ושיתוף פעולה.
בעידן שלנו מהווה דיפלומטיה ציבורית נדבך מרכזי במדיניות החוץ של מדינות דמוקרטיות ובכללן ישראל,
הן ברמה האסטרטגית והרעיונית והן ברמת הפעילות המעשית .חשיבותה רבה בעיקר עבור מדינות הנמצאות
במוקד הדיון הציבורי והתקשורתי .הללו נדרשות לנהל תקשורת ישירה עם עמים זרים בשאיפה להשפיע על
עמדותיהם כלפי המדינה וליצור תדמית חיובית של מדיניותה.5
דיפלומטיה ציבורית מכוונת להשגה של תדמית חיובית הכרוכה בתמיכה פוליטית ,בעיקר בקרב גופים
מוסדיים ,קבוצות ,גופי תקשורת ודעת הקהל .לצורך כך מסתמכת היא במידה רבה על טיפוח יחסי "אנשים
עם אנשים" ( ,)people-to-peopleבניגוד לדיפלומטיה מסורתית המבוססת על יחסים רשמיים ופומביים
בין מנהיגים.

2

Critchelow, J. (0224). “Public Diplomacy during the Cold War,” Journal of Cold War Studies 6:1, pp. 75-85
Ross, C. (0223). “Pillars of Public Diplomacy: Grappling with International Public Opinion,” Harvard Review
(Summer).
4
Gilboa, E. (0221). “Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects”. Diplomacy and Statecraft 12,
pp. 1-28.
5
Cowan, G., & Arsenault, A. (2008). Moving from monologue to dialogue to collaboration: The three layers of
public diplomacy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 10-30.
3
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דיפלומטיה ציבורית כיום אף מבוססת על חשיבותה של עוצמה דיפלומטית "רכה" ,כלומר על השגת מטרות
מדיניות בזירה הבינלאומית על ידי קידום אידיאלים חיוביים .הדבר נעשה באמצעות הפצת מידע על ערכים,
רעיונות ,היבטים הקשורים באיכות חיים ובחיי החברה האזרחית ,דמוקרטיה וחירויות הפרט .גישה זו גם
תורמת לשיפור בשורה של נושאים ובהם תיירות ,מדע וטכנולוגיה ,מסחר ,תרבות וחתירה לשיתוף פעולה
בינלאומי (בניגוד לאסטרטגיה של "עוצמה "נוקשה" המורכבת משימוש בכוח צבאי ולחץ כלכלי להשגת
מטרות דומות).6
דיפלומטיה ציבורית מדגישה ,לצד תקשורת מסורתית ,תקשורת חדשה (כגון מדיה ורשתות חברתיות)
ותקשורת בינאישית כבסיס לפעילות דיפלומטית והשפעה על דעת קהל .היא מכוונת להתמודדות עם עמדות
בנושאים שנויים במחלוקת ולהעברת מסרים ישירות לדעת הקהל בסדר היום התקשורתי של מדינות היעד.
לפיכך ,דיפלומטיה ציבורית אפקטיבית מחייבת לימוד ,הבנה ויישום שיטות תקשורתיות בתת-תחומים כגון
תקשורת פוליטית ותקשורת בין-תרבותית ,אסטרטגיות ודרכי פעולה ביחסי ציבור ושכנוע ,ניהול מידע,
ניתוח שיח וכן ניתוח והבנה של דעת הקהל באמצעות סקרים וקבוצות מיקוד .דיפלומטיה ציבורית אף עושה
שימוש במיתוג ודרכי פעולה שונות מתחום יחסי ציבור ושיווק.7
במסגרת מאמצי הדיפלומטיה הציבורית ,הולכת וגוברת פעילותם של שחקנים שאינם ממשלות ומוסדות
ממשלתיים רשמיים ,כמו ארגוני תמיכה והסברה אזרחיים (הן במדינת המוצא והן במדינות היעד) ,ואף
יחידים העושים שימוש בטכנולוגיית תקשורת להפצת מסרים חיוביים אודות המדינה ולהסברת פעולותיה.
קידום עוצמתה הרכה של המדינה מבקש גיוס של יחידים ושל ארגונים המשפיעים על קהלים זרים בדרכים
עקיפות ,כמו אמנים ,פעילים חברתיים ,סטודנטים ,סופרים והוגי דעות ,עיתונאים ,אנשי עסקים ועוד.
ב .דיפלומטיה ציבורית

ישראלית8

ישראל מהווה מקרה מיוחד בזירה הדיפלומטית ובדעת הקהל הבינלאומית :זוהי מדינה קטנה הזוכה
לתשומת לב רבה בזירה הבינלאומית ,ומהווה נושא למחלוקת בשיח התקשורתי והפוליטי בעולם המערבי
והמוסלמי.
ישראל נדרשת להיאבק על עמדותיה מול דימוי בעייתי ,על רקע הימצאותה בסכסוך עם הפלסטינים והעולם
הערבי ,עליה להגביר ולחדש תמיכה מוסרית ומעשית בקרב ידידותיה ולנהל דיאלוג מתמשך עם בעלי עמדות
עוינות.
6

Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. The Annals of the American Academy of Political and Social
Science, 616(1), 94-109.
7
Gilboa, E. (2008). Searching for a theory of public diplomacy. The ANNALS of the American Academy of Political
and Social Science, 616(1), 55-77.
 8דיפלומטיה ציבורית מתמקדת בהסברת פעילויותיה ומטרותיה של המדינה בפני העולם .המונח העברי "הסברה" השתרש בשיח
הפוליטי והציבורי הישראלי והוא מקביל במידה רבה לדיפלומטיה ציבורית ,אולם האחרון הינו בעל משמעות פרו-אקטיבית ומדגיש
יוזמה בתחומי פעילות וידע מגוונים ונשען על ידע תיאורטי ופרקטי נרחב הנצבר ממחקר רב וניסיון מעשי של מדינות שונות ברחבי
העולם במהלך העשורים האחרונים.
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ישראל נתפסת במישור הבינלאומי בעיקר במונחי "עוצמה נוקשה" ,כלומר כמדינה המסתמכת על פעילות
צבאית ומלחמתית ,במיוחד מאז מלחמת ששת הימים  -ואף ביתר שאת מאז פרוץ אינתיפאדת אל-אקצה
ולנוכח הקיפאון בתהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים.
ברם ,למרות האינטנסיביות של דיווחי תקשורת מישראל שרובם מתקיימים בהקשר שלילי ,הידע על ישראל
ברחבי העולם ,מוגבל למדי ודימויים רבים נוצרים על בסיס סטריאוטיפים ומידע חלקי .אזרחים רבים
ברחבי העולם מתקשים להבין את מורכבותו של הקונפליקט הלאומי ולהפנים את פניה הרבות של החברה
הישראלית המתקדמת.
במישור הסכסוך האזורי ,ניצבת ישראל תכופות בפני הצורך להגן על מטרותיה ופעולותיה מול אלו שאינם
מסתפקים במתיחת ביקורת על מדיניותה בשטחי יהודה ושומרון ועל פעולותיה הצבאיות במסגרת הסכסוך,
אלא אף טוענים כי הציונות היא גזענות ,שוללים את עצם קיומה ומציגים את הקמתה של מדינת ישראל
כ"עוול היסטורי" וכהגשמת רעיונות קולוניאליסטיים .לרוב נעשה הדבר ,תוך שימוש בטיעונים מוסריים,
ובהם האשמת ישראל בפשעי מלחמה ובאי-ציות לחוק הבינלאומי ואף ב"טיהור אתני" וכן באמצעות קריאה
לחרם כלכלי ,אקדמי ותרבותי עליה ועל אזרחיה.
למעשה ,ישראל מתמודדת עם מערכה תעמולתית פעילה ומסודרת הכוללת ארגונים ,פוליטיקאים ,אנשי רוח
ואקדמיה .מערכה זו נשענת על אסטרטגיה ועל תכניות פעולה המעוצבות בכלים של דיפלומטיה ציבורית.9
בשנים האחרונות מקצין השיח האנטי-ישראלי וחודר למרכז הפעילות האקדמית ,התקשורתית והפוליטית -
גם בממשלים ובחוגים ליברליים ומשכילים ,במדינות המערב הדמוקרטיות .כך למשל ,שאלת זכותה של
ישראל להתקיים כמדינה יהודית נידונה לעיתים תכופות בתקשורת ובאקדמיה ,ונציגים ישראלים נאלצים
להצדיק ולנמק זכות זו .לעיתים קרובות ישראל אף מתמודדת עם קריאות גוברות לחרם .10ערוצי תקשורת
מתקדמים מאפשרים הפצת תעמולה בלתי מבוקרת ועקב כך הופכים למוקדי הפצה רחבה של תעמולה אנטי-
ישראלית.11
קמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל מנוהל ומקודם על-ידי ארגונים בינלאומיים ,הנתמכים לעיתים על-ידי
מדינות אויב ומאפיני השיח נגד ישראל מזכירים לעיתים קרובות את השיח האנטישמי באירופה.
בשנים האחרונות מתמודדת ישראל עם טענת האפרטהייד ,הצוברת תאוצה בקהלים אנטי-ישראליים ,לפיה
מדיניותה של ישראל ,הן בשטחים והן בתוך הקו הירוק ,מקבילה למדיניות ההפרדה הגזעית של המיעוט הלבן
בדרום אפריקה במהלך המחצית השניה של המאה ה .10-בקרב ארגונים ופעילים נגד ישראל הולכת וגוברת
9

Shlaifer, R. (2011). Perspectives of Psychological Operations (Psyop) in Contemporary Conflicts: Essays in Winning
Hearts and Minds. Sussex Academic Press
 10דוגמא עדכנית לכך היא הודעתו של הפיזיקאי ,פרופסור סטיבן הוקינג ,כי לא ישתתף בוועידת הנשיא החמישית שתתקיים
בירושלים בחודש יוני ,1023 ,בעקבות החרם האקדמי שהוטל על ישראל:
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000842571
11
Sheafer, T., & Gabay, I. (2009). Mediated public diplomacy: A strategic contest over international agenda
building and frame building. Political Communication, 26(4), 447-467.
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התמיכה לפתרון "המדינה האחת" על כל שטחי ארץ-ישראל/פלסטין ההיסטורית ושלילה של פתרון שתי
המדינות .בקצרה ,השיח האנטי-ישראלי ,המתאפיין בדה-לגיטימציה ודה-הומניזציה של ישראל והחברה
הישראלית ,מייצר דימויים שליליים הגורמים נזק מצטבר לתדמיתה של ישראל בדעת הקהל העולמית.
על רקע דימויים אלו ,עולה חשיבותה של דיפלומטיה ציבורית בה לוקחים חלק גורמים רשמיים לצד
ארגונים ,קבוצות ויחידים העוסקים בדיפלומטיה זו בצינורות לא-רשמיים ,אך בשיתוף פעולה ותיאום עם
הגורמים הרשמיים .ההנחה היא ,כי פעילות דיפלומטית במישור הציבורי הינה הכרחית להבטחת יציבותה
של ישראל ולשמירה על עוצמתה החברתית-כלכלית.
דיפלומטיה ציבורית ישראלית כוללת שני מרכיבים נפרדים אך משלימים זה את זה:


ישראל נדרשת לפעילות רעיונית שמבליטה את הלגיטימיות של ישראל כמדינת לאום יהודית ,על-מנת
להתמודד עם עמדות ביקורתיות ודה-לגיטימציה על רקע מדיניותה בסכסוך הישראלי-ערבי .זאת לאור
התנאים והאתגרים העומדים בפני ישראל בנושאי ביטחון ולאור האופן שבו ישראל מכבדת את החוק
וההסכמים הבינלאומיים.


דיפלומטיה ציבורית ישראלית ,מכילה מרכיב חזק של "עוצמה רכה" ,כלומר התמקדות בהיבטים
שמעבר לסכסוך המדיני ,ובעיקר הבלטת הישגי המדינה בתחומי פעילות רבים ,כמו מדע וטכנולוגיה,
סיוע הומניטרי ,תרבות ואומנות וחירויות הפרט ,ושאיפת האזרחים לשלום .העוסקים בדיפלומטיה
ציבורית למען ישראל עושים שימוש באלמנטים תרבותיים ,חברתיים ומדעיים כדי להרחיב את עולם
הדימויים מעבר לאלו הקשורים בסכסוך האיזורי ולקדם תדמית חיובית של מדינה "נורמלית" ,ככל
המדינות ,כדמוקרטיה ליברלית מצליחה וכמדינה התורמת לעולם בתחומים רבים .כך למשל ,מודגשת
תרומתה של ישראל בתחומי תרבות ,טכנולוגיה ,היי-טק ,בריאות ,חקלאות ועוד לרווחת החברה
הגלובלית.

המגוון התרבותי של החברה בישראל מוצג כמקור לגאווה וכבסיס לסולידריות חברתית וסובלנות הדדית
במסגרת רב-תרבותית .בתחום הערכים הדמוקרטיים ,הדיפלומטיה הציבורית בישראל מדגישה כי למרות
הסכסוך ,בישראל מתקיימת חברה פלורליסטית ,בעלת משטר ומערכת משפט דמוקרטיים ,המכבדת זכויות
אזרח ונותנת ביטוי למגוון רחב של השקפות גם בנושאי ביטחון ומדיניות חוץ .הדיפלומטיה הציבורית
הישראלית אף מבססת ומעמיקה את תודעת שותפות האינטרסים והערכים הדמוקרטיים ,שלטון החוק
וחרויות הפרט בינה לבין מדינות המערב.12

12

Gilboa, E. (2006). Public diplomacy: The missing component in Israel's foreign policy. Israel Affairs, 12(4), 715747.
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ג .לימודי דיפלומטיה ציבורית בחינוך על-יסודי ועל-תיכוני
צעירים ישראלים רבים מתקשים לנסח באופן מושכל ,את הזיקה בין יהדות לציונות וההכרה בישראל כמרכזו
של העולם היהודי וכמדינת הלאום ,איננה נחלת הכלל .בעידן של ריבוי נרטיבים ,תועים הצעירים בשביליו של
עולם מבלבל ובלי עוגן של ממש להיאחז בו .הוויתור המתמשך על נכסי רוח ,בחסות התירוץ של "התפוצצות
ידע" או בשל ייחוסו לקבוצות מגזריות מצומצמות ,והידע הדל בתולדות הציונות ,תורמים את שלהם לירידה
בתודעה האומתית .על אלה ,נוספת הירידה בתדמיתה של מדינת ישראל בעולם הקורא להתמודדות עם קולות
השוללים את קיומה.
לאור הדברים הללו ,נראה כי לימודי דיפלומטיה ציבורית בבית הספר ,יש בהם כדי לתת מענה לשלוש בעיות:
א .ירידה באוריינות יהודית וציונית.
ב .צורך בכלי עבודה בעולם המבוסס על תקשורת המונים.
ג .העמקתם של שסעים וניכור ,בגלל הקושי לפסוע בנתיב שבין הזהות האישית לזו הקולקטיבית.
את היתרונות בתכנית הלימודים המוצעת ,ניתן להגדיר בתוך שתי קטגוריות:
א .ערכית-מוסרית – חירות הרוח ,כמו גם חירות היחיד והאומה ,אינה יכולה להיות מושגת במצב של
בורות .נבערות ועילגות ,מערערים יסודות מכונני זהות ובהם :הזיכרון ההיסטורי ,הלשון העברית וארון
הספרים היהודי .יצירתה של חברה מתוקנת וטיפוחו של צביון יהודי בישראל ,מחייבים שיבה אל אחד
מערכי היסוד של העם היהודי ,הלא הוא הלימוד.
ב .אקדמית ומעשית – קצב ההשתנות המהיר של העולם סביבנו ,מחייב את מערכת החינוך לחשיבה
מחודשת באשר לארגז הכלים הנדרש לאזרח בן זמננו .על כן ,ידגישו לימודי דיפלומטיה ציבורית ,תרגול
והתנסות בגישת לימוד תוך כדי ביצוע.
מערכת של זיקות בין תכנים יהודים וציונים לבין כלי לימוד יהודיים וגם אוניברסאליים 13,יחזקו את
העמידה האזרחית ,המוסרית והיהודית ציונית ,של הדורות הבאים .החסרונות בהצעה זו ,עלולים לעלות
בדמות פוליטיזצית יתר של התכנית ובנטייה פוטנציאלית לאינדוקטרינציה .התמודדות עם תקלות מסוג זה,
מחייבת שילוב מאוזן של נציגי גישות שונות ,בצוות אשר יכתוב את התכנית המוצעת.
ההכרה בחשיבותה של פעילות דיפלומטית ציבורית ,הובילה מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם לכדי פיתוח
ויישום של תוכניות לימוד בנושא .כיום ,דיפלומטיה ציבורית מהווה תחום לימודים מרכזי בתכניות אקדמיות
לדיפלומטיה וממשל תוך השקה לתחומי דעת כגון :יחסים בינלאומיים ,יחסי ציבור ומדיניות ציבורית ,מדע
המדינה ,תקשורת וסוציולוגיה.
 13לפתיחת צוהר לוויכוח בין כלים תלויי תוכן לבין כלי לימוד אוניברסאליים ,עיין :חיים הררי ,מדע וטכנולוגיה בשנות  ,2111בשדה
חמ"ד  )2992( 34עמ'  ;17-13דוד גורדון (עורך) ,מקצועות לימוד במבחן :חלופות להוראה הקונבנציונאלית בבית הספר ,מכון ון ליר\
הוצאת הקיבוץ המאוחד ( )1001במיוחד המבוא.
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לאחרונה ,צוות מחקר בראשות פרופ' דב שנער מבית הספר לתקשורת של המכללה האקדמית נתניה טען
ב"מסמך נאמן :דיפלומטיה ציבורית בישראל" ( 14)0222כי פיתוח הדיפלומטיה הציבורית בישראל ומיסודה,
מחייבים תשתית אקדמית איתנה ,וכן הומלץ כי נוסף על שיעורים בדיפלומטיה ציבורית בהכשרת צוערים,
יתקיימו גם לימודים לתואר בדיפלומטיה ציבורית ,במוסדות להשכלה גבוהה.
צוות החוקרים הדגיש את תפקידם המשמעותי של "אזרחים דיפלומטים" ושל יוזמות "אנשים לאנשים"
לדיפלומטיה ציבורית אפקטיבית ועודד יצירת מסגרות להכשרת יחידים וקבוצות אזרחיות לעיסוק ראשי או
משני בפעילויות הקשורות לדיפלומטיה ציבורית.
מוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,כבר מיישמים המלצות אלו ומציעים התמחויות בדיפלומטיה ציבורית
במסלולי לימוד שונים .כך למשל ,תכנית ההתמחות בלימודי דיפלומטיה בבית הספר למדעי המדינה של
אוניברסיטת חיפה ,כוללת את קורס החובה "דיפלומטיה ציבורית :המקרה הישראלי" של ד"ר יצחק אורן.
האוניברסיטה אף פיתחה תכנית אקדמית תחת הכותרת "שגרירים ברשת :התנדבות ,ציונות ודיפלומטיה
דיגיטלית" בשיתוף עם משרד ההסברה ,משרד החוץ וארגוני תמיכה שונים .תכנית של לימודי דיפלומטיה
ויישוב סכסוכים במרכז הבינתחומי הרצליה ,אף היא מדגישה הכשרת הסטודנטים בדיפלומטיה ציבורית,
לצד משא ומתן והתערבות בינלאומית .בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן ,מפעיל את מרכז
התקשורת הבינלאומית שעוסק בהיבטים מחקריים ויישומיים של דיפלומטיה ציבורית .מכללות כגון המכללה
האקדמית ספיר והמכללה האקדמית נתניה ,מציעות אף הן לתלמידי תואר ראשון ושני ,קורסים וסמינרים
בדיפלומטיה ציבורית.
אנו מאמינים כי לאור חשיבותה של הדיפלומטיה הציבורית להתנהלותה של מדינת ישראל בקרב עמי
העולם ,ומתוך הכרה בנחיצותם של כלי המשגה בהקשר של זהות יהודית וציונית ,יש לשלב לימודים מתחום
זה ,בבתי הספר התיכוניים ובמוסדות להשכלה גבוהה גם יחד.
ישנם גופים שהקדימו להבין את העניין ואינם ממתינים להצהרות פומביות בדרג הממלכתיִ .מנהל חברה
ונוער ,למשל ,בשיתוף עם מחלקת ההסברה של משרד החוץ ,מפעיל את תכנית "שגרירים צעירים",
המכשיר תלמידי תיכון לשליחות הסברתית באירופה .תכנית ההכשרה כוללת הקניית ידע אודות מורשת
ישראל וההיסטוריה היהודית-ציונית ,הפזורה היהודית ,יחסי החוץ של ישראל והישגי המדינה בתחומים
שונים .באמצעות התכנית ,מתנסים התלמידים בתורת הדיון ,דיפלומטיה פורמלית ולא-פורמלית והתמודדות
עם אמצעי תקשורת.
אנו סבורים כי תכנית הלימודים המוצעת בדיפלומטיה ציבורית משתלבת היטב עם תכניות הלימודים
הקיימות באזרחות 15ובהיסטוריה 16לחטיבה העליונה ,ומעבה בהם יסודות לאומיים-ציוניים לצד תכנים
אזרחיים-דמוקרטיים.
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http://www.neaman.org.il/Neaman2011/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=2206
" 15אזרחות :תכנית הלימודים בחטיבה העליונה לבתי ספר יהודיים (כלליים ודתיים) ערביים ודרוזיים" ,מהדורה מעודכנת
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תכנית הלימודים בהיסטוריה לתלמידי החטיבה העליונה (תשע"א-תשע"ג) עוסקת באופן נרחב בחלקה
הראשון בתופעת הלאומיות ובפרט בלאומיות היהודית המודרנית  -צמיחתה והתארגנותה של התנועה
הציונית ודפוסי פעילותה המדינית והמעשית ,ובחלקה השני ברקע להקמת מדינת ישראל ,המעבר משואה
לתקומה ובשנותיה הראשונות של המדינה .התכנית מרחיבה את נושא בניין הבית הלאומי היהודי במחצית
הראשונה של המאה ה 02-ובמלחמת העצמאות ,וכן עומדת באופן תמציתי על אירועים ביטחוניים מרכזיים,
מלחמות מדינת ישראל ,והסכמי השלום עם מצרים וירדן.
נושאים אלו מהווים את הבסיס להבנת ההיבט הציוני-ישראלי של הסכסוך היהודי-ערבי ,אולם תכנית
הלימודים בדיפלומטיה ציבורית תרחיב את מסגרת הזמן להבנת התפתחותו ומורכבותו של הסכסוך לאורך
השנים עד ימינו ,ותשאף לתת לתלמיד את הידע ואת הכלים להמשגה מושכלת של הסכסוך היהודי ערבי.
נושא החובה בתכנית הלימודים באזרחות (מהדורה מעודכנת ,התשע"א) ,משטר ופוליטיקה במדינת ישראל,
נשען ממילא על סוגיות רלוונטיות למדיניות ציבורית ,ובהן בירור ערכיה של ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית ,מאפייני הדמוקרטיה הישראלית והפלורליזם במשטר ובחברה שלה .בלימודי האזרחות ,נחשפים
התלמידים למגוון ההשקפות הפוליטיות והחברתיות בישראל .נושא הבחירה בלימודי האזרחות "ביטחון
לאומי" עוסק באלמנטים מרכזיים בדיפלומטיה ציבורית ישראלית ובהסברת מדיניותה הצבאית של ישראל.
התכנית המוצעת בנייר עמדה זה ,תתמוך ביישומם של עקרונות תכנית הלימודים באזרחות באמצעות ניתוח
והערכה של אירועים אקטואליים ,טיפוח הבנה מעמיקה של המציאות הפוליטית המשתנה וכן טיפול
במאפיינים ,במגמות ובתהליכים בתקשורת בגישה ביקורתית .הן תכנית הלימודים באזרחות והן תכנית
לימודי הדיפלומטיה הציבורית ,מדגישות את החשיבות בהפנמת ערכיה של ישראל כמדינת העם היהודי ,יד
ביד עם ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם והאזרח .מתוך הבנת צרכיו של אזרח ישראלי בעולם משתנה ,תעודד
התכנית הנחלה של מיומנויות חשיבה ולמידה מסדר גבוה ,לטיפוחו של אדם מוסרי וחושב.

ירושלים התשע" א .משרד החינוך :המזכירות הפדגוגית ,האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודיםhttp://goo.gl/2d0cJ .
" 16היסטוריה :תכנית לימודים לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי־דתי (ט'-י"ב) ליחידות החובה" ,משרד החינוך :המזכירות
הפדגוגית ,האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים http://goo.gl/QxVNI
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 .4רציונל חינוכי
תכנית הלימודים המוצעת כוללת תכנים אקדמיים ,היסטוריים-לאומיים רעיוניים וכן היבטים ביצועיים
ומעשיים.
במישור האקדמי ,התלמידים ילמדו רקע תיאורטי והיסטורי ומאפיינים מודרניים של דיפלומטיה ציבורית
בעולם .דגש יושם על דרכי פעולתה של הדיפלומטיה הציבורית בקידום מטרותיה האסטרטגיות של מדינת
הלאום ,בשיפור תדמיתה בדעת הקהל העולמית ,בחיזוק תמיכתם של קהלים וארגונים שונים
ובקידום קשרים ושותפויות בינלאומיות .כל זאת ייעשה תוך כדי שימוש במקרי חקר ,המציגים הצלחות
וכישלונות של הדיפלומטיה הציבורית במדינות שונות.
כמו כן ,ילמדו התלמידים על מדיניות החוץ ויחסי החוץ של ישראל ,ועל מערך הדיפלומטיה הציבורית התואם
את המציאות הגיאופוליטית בישראל .הם ייחשפו לאסטרטגיות ולשיטות הסברה שונות הננקטות על ידי
ממשלת ישראל ,ועל-ידי ארגונים ופעילים בישראל וברחבי העולם ,ובפרט בקהילות יהודיות.
במישור הרעיוני ,תתמקד התכנית בסכסוך הישראלי-ערבי על מימדיו ההיסטוריים והגיאו-פוליטיים ,החל
מראשית הציונות וכלה באופיו של הסכסוך והיחסים בין ישראל לעולם הערבי כיום .התכנית תטפח את
תודעת "זכותנו הטבעית וההיסטורית" לקיומה של ישראל כמדינת לאום יהודית-דמוקרטית ,תוך הדגשת
הקשר בין העם לארץ במישור הסמלי והפרקטי ,ובתהליכים המורכבים שהובילו להתגבשות ולהתבססות
התנועה הציונית בתמיכה ובהכרה בינלאומית .התכנית תדון בסוגיות ושאלות יסוד הנוגעות לקיום היהודי
הלאומי ולזכותנו על הארץ ,בהגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית ,ביציבותה של המדינה וביטחונה ,בחוקיה
וערכיה ובמדיניותה בנושאי פנים וחוץ רלוונטיים.
התלמידים ילמדו להבין את הסכסוך הן מנקודת מבטה של ישראל ,והן מנקודת הראות של העולם הערבי
והפלסטיני .הם יוכשרו לפעילות הסברתית המציגה את הגישה הציונית תוך הדגשת ערכיה של ישראל
ומטרותיה ,ואת השאיפה לשלום מול מציאות הסכסוך האלים ,האיום הביטחוני המתמיד והטרור .התלמידים
אף ילמדו על היבטים שונים של החיים בישראל ,אשר מהווים נושאים לקידום מסרים חיוביים במסגרת
"עוצמה רכה" בדיפלומטיה ציבורית ,17בדגש על הישגי ישראל בתחומי התרבות ,המדע והטכנולוגיה.
במישור המעשי ,התכנית תפתח מיומנויות וכישורים רלוונטיים למעורבות בתחום הדיפלומטיה הציבורית.
התלמידים יתנסו בביקורת התקשורת ובפעילות הסברה מול קהל ,ילמדו יסודות מרכזיים וטכניקות בלוגיקה,
תורת הדיון והשכנוע ,יקבלו כלים מעשיים להתמודדות אפקטיבית עם מדיה מסורתית ודיגיטלית וכן יתנסו
בתכנון ,ביישום ובהובלה של מיזמי הסברה בקהילה.

17

Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. The Annals of the American Academy of Political and Social
Science, 616(1), 94-109.
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 .5מתאר תכנית הלימודים
א .רקע
תכליתה של תכנית הלימודים המוצעת היא להטמיע לימודי דיפלומטיה ציבורית במערכת החינוך העל-
יסודית .התכנית המוצעת להלן ,משלבת לימודים אלה כיחידת לימוד במסגרת מקצועות החובה כמו אזרחות
ו/או היסטוריה .באותה מידה ,באמצעות התאמות מבניות ניתן לשלב לימודים אלה כמגמת מקצוע העומדת
בפני עצמה בחינוך העל-יסודי .חשוב לציין כי מתאר התכנית המוצעת אינו מהווה תחליף לתכנית לימודים
מקיפה הכוללת פרוט שעות ,הגדרת תפקידים ,ודרכי הטמעה בחינוך העל יסודי .פירוט זה ייעשה בשלבים
מאוחרים יותר ,אם וכאשר יאומץ על ידי משרד החינוך.
מקור ההשראה למיזם זה בתכנית ייחודית בדיפלומטיה ציבורית שהושקה ב 2113-על ידי ד"ר טל בן-שחר,
מרצה לפסיכולוגיה מאוניברסיטת הרווארד ומהמרכז הבינתחומי בהרצליה במסגרת עבודתו בThe David -
 ,Projectאחד מארגוני ההסברה המרכזיים בקרב יהודי ארה"ב .מאז  1003עברה התכנית התפתחות
והתאמות בהתאם לצרכי התלמיד ולאופי המערכת.
בעשור האחרון ,יושמה התכנית בקרב אלפי תלמידים ביותר מ 200-בתי ספר תיכון יהודים בארה"ב ,וכן
בעשרות תכניות מטעם פרויקט "מסע" של הסוכנות היהודית ומדינת ישראל .בין היתר ,זכתה תכנית
הלימודים להכרה ולהערכה מתמדת מארגון יהודה הצעיר ,תכנית נתיב של התנועה הקונסרבטיבית ,בתי
הספר לתלמידי חו"ל של האוניברסיטה העברית והמרכז הבינתחומי הרצליה וכן בישיבות ובמדרשות רבות
ברחבי הארץ .בנוסף ,הועברו מאות סמינרים מרוכזים והרצאות בדיפלומטיה ציבורית לאלפי סטודנטים
המגיעים לארץ במסגרת פרויקט "תגלית" ובמשלחות קצרות טווח ,המגיעות לישראל במסגרת בתי ספר
ומחנות קיץ יהודיים.
במקביל ,בשנים האחרונות התנסו בלימודים אלה מאות ישראלים במוסדות חינוך פורמאליים כגון בית
הספר הריאלי העברי בחיפה ,המרכז הבינתחומי בהרצליה ,אוניברסיטת תל אביב ,מכללת אורט
סינגאלובסקי ,תיכון פלך בקרית עקרון ועוד.
במערכת החינוך הבלתי-פורמלית ניתנו עשרות הרצאות לתלמידים במועצות נוער ,רכזי תכניות נוער ברשויות
המקומיות ,תכניות למדריכים צעירים בחסות מנהל חברה ונוער ,ובעיקר למדריכי ותלמידי תכנית "שגרירים
צעירים" בחסות מנהל חברה ונוער ,הרשות המקומית ,משרד החוץ והקונגרס היהודי הישראלי .עד כה ישנה
היענות חיובית ואף התלהבות בקרב לא רק תלמידי תיכון אלא גם בקרב מורים ,מנהלים ומבוגרים בכלל.
התכנית המובאת להלן ,הינה דינמית וגמישה – ניתן להרחיבה או לקצרה בנושאים המפורטים בהתאם לקהל
התלמידים ,שיקולי זמן ומבנה המערכת .לדוגמה ,ניתן ללמד את המימד הפיסי בשיעור אחד ולהתמקד
במושגי היסוד ,וניתן גם להרחיב נושא זה ל 4-שיעורים .ניתן גם להתאים את תכנית הלימודים לאירועים
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אקטואליים ולנושאים שעולים על סדר היום התקשורתי והציבורי ,וכן על פי משוב מתמשך של מורים
ותלמידים.
התכנית גם מציעה שיעורים נוספים ,פעילויות בכיתה ,שיעורי בית וחומרים לקריאה נוספת .באפשרות המורה
לשתף את התלמידים בקביעת סדר היום של השיעור ולהטיל עליהם להביא מאמרים ,כתבות וסרטונים
הקשורים לנושאים הנלמדים בכיתה .הרעיון הוא לקשר אירועים היסטוריים לחדשות היום על מנת לעורר
עניין ומודעות.
דיונים בכיתה יאפשרו ואף יעודדו שיחות בנושאים מורכבים ושנויים במחלוקת ,כאלה המשקפים את הלכי
הרוח העכשיויים בחברה הישראלית .אנו מאמינים שתפקידו של המורה הוא לעורר עניין ,לשאול שאלות
מורכבות ,לחשוף ולברר דילמות קשות עמן מתמודדת מדינת ישראל ,אך בסופו של יום לאפשר לתלמיד
להסיק מסקנות משלו.
התכנית מלווה במצגות פאורפוינט ובתמליל מובנה ,וכן גם בחוברת ההדרכה שתינתן לכל מורה.
מן הבחינה הפדגוגית דידקטית ,ניתן לממש את התכנית בשני ערוצים :א .תכנית לימודים ממוזגת בשיעורי
ההיסטוריה והאזרחות .ב .מגמה לבגרות ברמה של חמש יחידות .יתרונותיו של הערוץ האחד ,הנם חסרונותיו
של האחר ולהיפך:


יתרונות לערוץ א':
 oאיגום משאבים
 oהעמקת זיקות קיימות ללימוד רלוונטי ואקטואלי
 oרענון תכניות לימודים מן המודל המסורתי ,באמצעות מיומנויות ותכנים הנדרשים ללומד בן המאה
העשרים ואחת
 oהעצמת החינוך הערכי בהקשר של זהות וחירות במקצועות לימודים המכוונים בעיקר לבחינות
הבגרות.
 oהרחבת תחום ידע של דיפלומטיה ציבורית על שלל תכניו ,שיטות העבודה שלו ומיומנויות של חשיבה
ולמידה ,למספר רב יותר של מורים (כלל מורי ההיסטוריה והאזרחות).



חסרונות לערוץ א':
 oהקצאת מסגרת זמן מצומצמת יותר ללימודי דיפלומטיה ציבורית
 oהתמקצעות מוגבלת בתחום
 oהשארת הידע והמיומנויות הקשורות בהנחל ת דיפלומטיה ציבורית ,בידי מספר מצומצם יחסית של
מורים (מורים במגמת דיפלומטיה ציבורית).
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ב .מטרות התכנית


במישור האידיאולוגי ,חיזוק הזהות הציונית והאמונה בצדקת הדרך וכן הגברת העניין והמוטיבציה
בפעילות דיפלומטית ציבורית ,לקידום מעמדה ותדמיתה של ישראל בעולם.



הקניית ידע היסטורי ופוליטי בנושא הסכסוך הישראלי-ערבי ,בדגש על נקודת המבט הישראלית
והפעילות המדינית והביטחונית.



לימוד עקרונות תיאורטיים ויישומיים של דיפלומטיה ציבורית בשדה הפוליטיקה והתקשורת בזמננו,
תוך הדגשת חשיבות הדיפלומטיה הציבורית לקידום האינטרסים של מדינת ישראל ומעמדה בזירה
הבינלאומית ובדעת הקהל העולמית.



סקירה ביקורתית של "האנטישמיות החדשה" ושל השיח האנטי-ישראלי ,על טיעוניהם הנפוצים ואופן
הפצתם בזירות פעילות תקשורתיות ,אזרחיות ופוליטיות בעולם המערבי ,תוך מתן מענה אפקטיבי
לטיעונים אלו לשם הפרכתם.



סקירת מעמדה של ישראל במישור הפוליטי הבינלאומי ובדעת הקהל העולמית על ציר הזמן ובמרחב
הגיאוגרפי ודיון בשחיקה שחלה בתדמיתה החיובית של המדינה בעשורים האחרונים.



סקירת מערך ההסברה הישראלית ,לרבות פעילותם של ארגונים פורמליים ובלתי פורמליים ,תוך ניתוח
דפוסי פעילות אפקטיביים ,תכניות פעולה קונקרטיות ומקרים של הצלחה וכישלון בהסברה.



הקניית כלים מעשיים בפעילות הסברה בתקשורת ובמדיה חברתית תוך יישום אפקטיבי של דפוסי
פעילות מתחומים שונים ("אומנות הדיבייט" ,יחסי ציבור ,שיווק ופרסום ,דיפלומטיה תרבותית ועוד).



למידה והתנסות בתכנון והוצאה לפועל של קמפיינים למען ישראל בקהילה.

ג .נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים
מושגי יסוד:
 .2הסברה ,דיפלומטיה ציבורית ,מצבה של ישראל בדעת הקהל העולמית.
 .1הסכסוך הישראלי-ערבי.
 .3ישראל היפה ועוצמתה הרכה (ישראל שמעבר לסכסוך).
 .4עקרונות מנחים בתקשורת אפקטיבית ,לדוגמא :יצירת הקשר רחב יותר ( )Zooming outונטילת
יוזמה (בניגוד למגננה ולאפולוגטיקה).
המימד האקדמי-אנליטי :דיפלומטיה ציבורית בישראל ובעולם
 .2מהי דיפלומטיה ציבורית? מדיפלומטיה מסורתית בעידן ה"ריאל פוליטיק" לדיפלומטיה חדשה.
 .1דיפלומטיה ציבורית כמפגש בין דיסציפלינות (נושאים רלוונטיים מיחסים בינלאומיים ,מדע
המדינה ,תקשורת ,מדיניות ציבורית ,פסיכולוגיה פוליטית וסוציולוגיה).
 .3הבנת חשיבותה של הדיפלומטיה הציבורית בקידום אינטרסים לאומיים.
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 .4עליית חשיבותה של הדיפלומטיה הציבורית ויתרונותיה בעידן המדיה הדיגיטלית ודעת הקהל.
 .5עקרונות וסוגיות תיאורטיות ופרקטיות בדיפלומטיה ציבורית (בדגש על יחסי הגומלין בין
מדיניות חוץ ופנים ממשלתית לדיפלומטיה מסורתית וציבורית).
 .1התפתחותה ומאפייניה של הדיפלומטיה הציבורית הישראלית.
 .7מיתוג לאומי – תאוריה ,דוגמאות לסיפורי הצלחה של מיתוג ישראלי ,הבנת הרציונל מאחורי
יזמת המיתוג החדשה ( )Brand Israel Projectשל משרד החוץ.
המימד ההיסטורי:
 .2הבנת זכות הקיום של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי :מזכויות היסטוריות
לזכויות חוקיות ובינלאומיות.
 .1הבנת הקשר רב-השנים של עם ישראל לארץ ישראל.
 .3דפוסי הגירה לפלסטינה של יהודים וערבים ,בעלות על הקרקע ורכישת אדמות.
 .4הבנת התופעה המודרנית של מדינות לאום בכלל ומדינת ישראל בפרט.
 .5ניתוח השוואתי של הקמתה של מדינת ישראל כמדינת לאום לעומת הקמת מדינות לאום אחרות
במזרח התיכון ובעולם.
 .1הקשר היסטורי בנושאים מרכזיים ושנויים במחלוקת ,העומדים על סדר היום כמו:
א .מלחמת  2941ובעיית הפליטים :הגדרת פליט פלסטיני והגדרת קבוצות פליטים אחרות,
אונר"א ,פליטים יהודים ממדינות ערב ,תפקיד האו"ם בטיפול במצב הפליטים כיום.
ב .מלחמת שש ת הימים וטענת הכיבוש :בחינת אלמנטים רטוריים (שטחים כבושים /
שטחים שנויים במחלוקת ,גדה מערבית  /יהודה ושומרון) ואלמנטים חוקיים (המנדט
הבריטי ,מסמך ג'נבה ,החלטת מועצת הבטחון .)141
ג .המחלוקת סביב ההתנחלויות.
ד .טענת האפרטהייד :הבנת הרקע של מושג האפרטהייד מדרום אפריקה וניתוח האנלוגיה.
הבנת הקשר בין אפרטהייד ליוזמות הקוראת לחרם על ישראל ולדה-לגיטימציה.
ה .שיקולי בטחון ודילמות מוסריות :איום הטרור ,גדר הבטחון ,מחסומים ,מעצרים
והריסת בתים.
ו .ירושלים :היסטוריה ,נקודות מבט ומחלוקות.
ז .תהליך השלום :מצרים ,ירדן ,הפלסטינים והעולם הערבי.
המימד הפיסי:
 .2ישראל בהקשר האזורי :הבנת מצבה הגיאו-פוליטי של ישראל באמצעות מפות של המזרח התיכון
 .1שינויים גיאו-פוליטיים במזרח התיכון :גל המחאות בארצות ערב בשנים "( 1020-1024האביב
הערבי") ,מתיחות בין מתונים וקיצונים ובין סונים ושיעים ,האיום האירני.
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 .3ישראל בהקשר הגלובלי :בין תמיכה לחרמות בזירה הבינלאומית.
 .4הסכסוך הישראלי-פלסטיני :סכסוך מקומי ,אזורי או גלובלי.
המימד המוסרי:
 .2דילמות מוסריות והחלטות קשות עמן מתמודדת ממשלת ישראל וצה"ל.
 .1ההבחנה בין טענות לגיטימיות לבין שנאת ישראל (תוך שימוש במבחן ה 3D-של האנטישמיות של
נתן שרנסקי :דמוניזציה ,מוסר כפול ,דה-לגיטימציה).
 .3שימוש בסטנדרטים השוואתיים נוקשים כבסיס לבחינת התנהגות ישראל.
ישראל היפה ותיקון עולם:
 .2ישראל שמעבר לסכסוך.
" .1מדינת סטארט-אפ" :קידמה וטכנולוגיה.
 .3יוזמות הומניטריות במדינות עולם שלישי.
נקודת המבט הפלסטינית:
 .2התהוותה של הזהות הפלסטינית.
 .1המאבק הלאומי של הפלסטינים ומקומו בהקשר ההיסטורי והאזורי
" .3הנכבה"
 .4האינתיפאדות
 .5תהליך השלום
ארגז כלים בתקשורת יעילה:
 .2סקירת מאפיינים מרכזיים בתקשורת יעילה בהקשר הרחב של דיפלומטיה ציבורית
 .1עמידה מול קהל :שפת גוף ואינטונציה.
 .3אמנויות רטוריות :סיפור סיפורים ,הקשבה ,ואמנות הוויכוח.
 .4פנייה לרגש מול פנייה לרציונל.
 .5נטילת יוזמה מול יציאה למגננה.
 .1לימוד שיטות הסברה שונות כגון "תאוריית האמת הגדולה" (תגובה ל"תאוריית השקר הגדולה").
 .7שיטת ה.מ.מ (התייחסות ,מסגרת ,מסר)  -שיטת הסברה אשר מאפשרת דיון בונה ואפקטיבי ,על
ידי מיקוד הדיון בנושאים יותר רחבים ורלוונטיים.
 .1ניהול שיחות בנושאים מורכבים.
 .9דיפלומטיה ציבורית כתקשורת בין-תרבותית.
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מנהיגות ואקטיביזם:
 .2עקרונות באקטיביזם קהילתי.
 .1תכנון ,יישום והובלה של מיזמי הסברה בקהילה.
 .3תרגול מיומנות של בחירה.
 .4תרגול תהליך מושכל של קבלת החלטות.
דיפלומטיה ציבורית באמצעי תקשורת:
 .2חשיפה לתקשורת מקומית ובינלאומית בהקשר הישראלי.
 .1למידה של צריכה אחראית ומושכלת של כלי תקשורת.
 .3סדנת ראיונות מצולמים.
 .4תרגול שימוש בתקשורת כתובה ומצולמת כחלק מעיצוב דעת הקהל כלפי ישראל בארץ ובעולם.
 .5כתיבת ונשיאת נאומים.
 .1מכתבים למערכת.
 .7לימוד השימוש ברשתות חברתיות דוגמת  YouTube ,Twitter ,Facebookוהוצאה לפועל של
קמפיינים ויראליים שמטרתם לעצב דעת קהל.
 .1תרגול ושיפור יכולת ההבעה בעברית ובאנגלית.
ד .עקרונות של דרכי הוראה:
 .2למידה תוך כדי התנסות – מהלכה למעשה ,מן המופשט אל הקונקרטי.
 .1למידה קונטקסטואלית  -הנחלת מיומנויות ממוזגות בתכנים יהודיים וציוניים.
 .3שימוש בסביבות למידה רלוונטיות במודל של "סלע המחלוקת".18
 .4מפגשים עם דמויות וגופים מן המציאות שמחוץ לכותלי ביה"ס.
 .5מתן תמונת עולם המושתתת על מגוון נקודות מבט.
 .1שימוש בעברית ובאנגלית בתהליך הלמידה.

 18סביבת למידה במודל שפיתחה נגה כוכבי :מרחב פיזי בחצר ביה"ס ,לטיפוחה של תרבות המחלוקת ,לבירור של דילמות מוסריות
וליישוב סכסוכים .סביבה ראשונה במודל זה ,כבר קיימת בפתחו של ואדי לוטם בחיפה.

23

דוגמאות:
סיורים לימודיים
 .2סיורים ללב ליבו של הסכסוך :גדר ההפרדה ,מחסומים ,שדרות ,מזרח ירושלים ומפגשים עם
יהודים ,מוסלמים ונוצרים.
 .1מפגש עם מקומות ואנשים שמעבר לסכסוך :סיורים בחברות הייטק ,מפגש עם יזמים ישראלים,
עמותות ומלכ"רים ומיזמים העוסקים בפעילות הומניטרית במדינות עולם שלישי וברחבי תבל.
השתתפות בכנסים אזוריים
 .2תחרויות דיבייט ארציות.
 .1מפגשים תקופתיים בבתי ספר שונים וקשר מתמיד באמצעות המדיה החברתית.
 .3השתתפות בכנסים בינלאומיים וחילופי סטודנטים (אופציונאלי).
גיבוש תלמידי התכנית ,כקבוצת מנהיגות מכוונת מטרה
 .2עבודת צוות וחלוקת תפקידים.
 .1מעגלי שיח לשם טיפוח עזרה הדדית וסולידריות בתוך הצוותים.
 .3תהליך עבודה משולב פרויקטים.
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נספח א'  -הטמעת התכנית תוך העדפה לפריפריה
(טל בר-און ,ילידת עפולה ,ממיינת שליחים מטעם הסוכנות היהודית)
כחלק מתהליך עיצוב התכנית ,העלינו אפשרות של הנגשת התכנית בעיקר לפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
אנו מוצאים שהתכנים ,בעודם רלוונטיים לכלל האוכלוסייה ,יכולים לשרת באופן ספציפי את תלמידי
הפריפריה .העלנו מספר השערות בנוגע לחינוך בפריפריה אותן מנסה פרק זה לאמת:
 .1החינוך בפריפריה לבתי ספר תיכונים דל מבחינת אפשרויות למסלולי לימוד ,לעומת בתי ספר במרכז
הארץ.
 .2תכנים הקשורים בדיפלומטיה ציבורית ,יכולים לקדם אוכלוסיות פריפריאליות באופן משמעותי,
לאור הנחיצות הגוברת של התחום בארץ ,ולאפשר לתלמידים חשיפה למידע שלא נגיש להם מבית
הספר עצמו .כמו כן ,מזמן הנושא המוצע ,הנחלה של מיומנויות למידה וחשיבה מסדר גבוה שיעניקו
יתרון אקדמי לתלמידי הפריפריה.
 .3במקרה שההשערה הראשונה נכונה ,ואכן קיים מבחר רב יותר של מקצועות לימוד בבתי ספר פרטיים
וכאלה שממוקמים במרכז הארץ ,הביקוש ללימודי דיפלומטיה ציבורית יהיה פחות .אולם בפריפריה,
נוכל להגיע באופן טבעי ליותר תלמידים ולחשוף אותם לאינפורמציה חשובה ומהותית לחיים בארץ.
על מנת לאמת את ההשערה הראשונה ,נעשה חיפוש בסיסי באתרים של בתי ספר מרכזיים בארץ ,כמו גם בתי
ספר ביישובים בפריפריה .מהחיפוש עולה כי אכן קיים מבחר גדול יותר של מגמות לימוד במרכז הארץ ,ובבתי
ספר פרטיים או פנימיות בצפון ובדרום ,אולם לא הכללנו בחישוב בתי ספר פרטיים ,מאחר והם בכל מקרה לא
נגישים לאוכלוסיות רבות .מגמות שמצאנו למשל רק באזור המרכז כוללות בין היתר :לימודים לתעודת מאמן
חדר כושר ,מדיה דיגיטאלית ,ניהול עסקי ,אומנות העיצוב ,פסיכולוגיה ,משפטים ורפואה .בית הספר הגבוה
למוזיקה "רימון" למשל ,פרסם רשימת מגמות מוזיקה ברחבי הארץ אשר תלמידיהם יתקבלו באופן אוטומטי
להשלמת לימודים גבוהים במוזיקה -כולם במרכז הארץ 19.ניתן אף להבחין כי רוב מגמות הלימוד ,לא רק שהן
קורצות ומעניינות ,הן גם שימושיות ומעשיות לעתיד התלמידים .גם מגמות קצת יותר נפוצות דוגמת מחול או
תיאטרון ,אשר קיימות בפריפריה ,שכיחות יותר במרכז הארץ ,ולרוב מתהדרות ברמה גבוהה יותר (דוגמת בתי
הספר המומלצים של רימון).
בבתי הספר שדגמנו בערים כמו עפולה ,שדרות ,אופקים ,נצרת עילית ועוד ,לא נמצא מגוון עשיר של מגמות
לימוד ומסלולים מיוחדים ,ולבתי ספר רבים אין ביטוי מספק באתרי אינטרנט ,ולא פרסום הולם של מגמות
הלימוד.

 19אתר בית הספר הגבוה למוזיקה 'רימון' ,תיכונים המתקבלים באופן אוטומטי:
http://www.rimonschool.co.il/?CategoryID=262&ArticleID=391
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לאור הממצאים הראשוניים ,אנו מעריכים כי הרווח בהטמעת לימודי דיפלומטיה ציבורית בפריפריה יהיה
לטובת התלמידים ולטובתה של מדינת ישראל גם יחד .לימודים אלה יפתחו בקרב התלמידים מיומנויות
הבעה ,תקשורת ,ומנהיגות ,ירחיבו את אופקיהם ויהפכו אותם לאזרחים מודעים יותר למציאות סביבם.
התלמידים אשר בחלקם מגיעים מסביבות טעונות טיפוח ,יזכו בחינוך לתהליכים מושכלים של קבלת
החלטות ,ביכולת ביטוי גבוהה ובהתנסות בפתרון בעיות מסדר גבוה .בו בעת ,שילובם של תלמידים
מהפריפריה בשיח הדיפלומטיה הציבורית הישראלית ,במיוחד לאחר שאלה רכשו תודעה אזרחית וציונית
עמוקה ,יביא לגיוון בהצגת פניה החיוביות של מדינת ישראל בעולם.
רשימת מגמות מבתי ספר שונים ברחבי הארץ


תיכון אדר ,פתח תקווהhttp://www.adar.org.il/PAGE24.asp :



רוז מצקין ,ת"א:
http://www.rozm.org/50877/%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93



נחשון ,מודיעיןhttp://www.schooly.co.il/nahshon/page.asp?page_parent=86305 :



תיכון רבין ,כ"סhttp://ks-edu.org/schools/Rabin/Pages/special_megamot.aspx :



תיכון חדש הרצליהhttp://www.tichonhadash.co.il/content.php?id=49 :



תיכון גוטווירט ,שדרותhttp://schools.amit.org.il/webPro/index.asp?codeClient=1494 :



תיכון בגין ,ראש פינה:
http://www.beginhs.co.il/webPro/project/project.asp?id=22251&modul=40&codeclient
=1814&codesubweb=0
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נספח ב'  -בין עמיות יהודית לדיפלומטיה ציבורית
(נגה כוכבי ,ראש התכנית החינוכית לעמיות יהודית)
ֹאמרּו בַּ ּגוֹיִ ם" (תהילים קכ"ו)
"ָאז י ְ
שלושה הם עמודי התווך אשר שימרו את קיומו של עם ישראל :הזיכרון ההיסטורי המשותף ,נכסי הרוח
והאינטראקציה הדינאמית בין קהילות ישראל .זוהי נקודת המבט ממנה אני מבקשת להתבונן בחברה
הישראלית השסועה ,ובתדמיתה בקרב אומות העולם של המאה העשרים ואחת.
שיבת ציון של המאה העשרים ,נתנה משקל רב מדי לתפיסת "עולם ישן עד היסוד נחריבה" ולא ידעה להתאים
את מורשת האבות למציאות החדשה .אין לתמוה אם כן ,שעם התרוקנותה של העגלה ,נותרו ישראלים רבים,
אילמים ומשוללי שפה בביתם שלהם ,קל וחומר בקרב קהל חיצוני.20
ישראל ,שנקרעת בין חרדה של הישרדות לבין רצון להיות אור לגויים ,זקוקה לכלי העבודה הטובים ביותר.
הרי "עם לבדד ישכון" ,אין פירושו התעלמות מן המתרחש סביבנו ,כי אם המשגה ברורה של הסיפור היהודי
הציוני .כשיידעו צעירי ישראל את הקשר בין נכסי הרוח של עם ישראל לבין אדמתו וכשיתחנכו על יחסי
הגומלין בין זהות וחירות ,תזכה המדינה היהודית בדור המסוגל לתיקון רב מימדי ,בישראל ובגויים21.
יתר על כן ,בעולם המנווט על ידי תהליכים של גלובליזציה ,תקשורת המונים ומדיה מסדר חדש ,מתעצמת
חשיבותה של דעת הקהל העולמית 22.לכאן נכנסים הקשרים בין קהילות ישראל ומינופה של רשת הקשרים
הפנים יהודיים בראייה גלובלית .על הפלטפורמה הזאת של יחסי ישראל תפוצות ותוך טיפוחה של סולידריות
יהודית ,ניתן לקדם פעילות דיפלומטית ציבורית הנשענת על עולם תוכן יהודי וציוני.

 12העמידה על יסודות מכונני זהות בימים של בלבול מלווה את ההגות היהודית המחנכת ,לאורך הדורות .אחת הדוגמאות לכך,
עוצבה על רקעו של מאבק השפות בשנת  ,2923ויש בה כדי לשרת את מחנכי ישראל באשר הם" :ברחמים רבים עלינו להביט על
הבנים המבולבלים ברעיון ובמעשה בדורנו ,ולתמכם בכל אשר תשיג ידינו ,לקרבם לתורה והיהדות בכל דרכי נועם שבעולם"-
אברהם יצחק הכהן קוק ,אגרות הראי"ה  ,כרך שני תרע"א-תרע"ה ,ירושלים ,תש"ו ( )2941עמ' קמ"ב-קמ"ג .בשנים האחרונות ,אנו
עדים לשורה של פרסומים אקדמיים ואחרים ,החותרים לעיצובה של התודעה היהודית והציונית .חלק מן הפרסומים משרתים
מטרות ציוניות וחלקם  ,אינם אלא ביטויים למגמה פוסט ציונית .המורים על פי רוב ,אינם נדרשים להבחנה בין השניים ואינם
מעמיקים בהבדלים ביניהם .דוגמאות :משה שנר ,להיות יהודי באלף השלישי :הצעה ל"סדר יום" לימודי במערכת החינוך בישראל
ובתפוצות ,מכון מופ"ת ,תל אביב ( ;)1001ראובן גרבר ,הומניזם ישראלי :מציונות רוחנית לזהות ישראלית ,הוצאת מכון מופ"ת ,תל
אביב ( ;) 1022אבי שגיא ,המסע היהודי ישראלי :שאלות של זהות ושל תרבות ,מכון שלום הרטמן ,ירושלים ( ;)1001אילן גור זאב גור
זאב ,לקראת חינוך לגלותיות :רב-תרבותיות ,פוסט-קולוניאליזם וחינוך-שכנגד בעידן הפוסט-מודרני ,רסלינג ,תל אביב ( )1004ועוד
 21על רעיון של תחיה משקמת ,ר' :אליעזר שביד ,המדינה היהודית במבחני הגשמתה :תחיית הציונות התרבותית-חברתית,
הספרייה הציונית ,ירושלים (.)1021
 22פלישה של חומרים אנטי ציוניים אל לב לבם של מוסדות עבריים ,היא דוגמה אחת מני רבות לפעילות המעצבת דעת קהל .למשל:
בספריה של אוניברסיטת חיפה ,נמצא ספרו של מכחיש השואה ,רפעת סיד אחמד מנהל "מרכז יפו למחקרים ישראלים" בקהיר.
הלה פרסם בשנת  ,2994ספר הנמנה על ספרי תעמולה מצרית אנטי ציונית .שלוש דמויות נכללות בהתייחסותו ל"פרוטוקולים של
זקני ציון" והראשון שבהם הנו נחום גולדמן ,המנהיג היהודי והציוני שבחר להיות אזרח העולם ו"מדינאי ללא מדינה".
أحمد ،رفعت سيد :مذكرات زعماء صهيون [:قراءة في أوراق] ناحوم جولدمان ،تيرنس بيرتي ،وليم ب .كوانت " :النص الكامل التفاق غزة-أريحا
أوال" /رفعت سيد أحمد.
القاهرة  :مكتبة رجب.٤٩٩١ ،
 ٤٢١ص .؛  ٢١س..
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כי זאת יש לומר ,תהליך מתמשך של דה לגיטימציה של מדינת ישראל ,פוגע לא רק בתדמיתה הציבורית של
ישראל ,אלא גם בתחושת הביטחון של יהודים החיים בחמש יבשות .על כן ,אך טבעי הוא כי יהודי העולם
שניחנו בשפע של נקודות מבט ואזרחי ישראל המתבוננים החוצה מתוך טבורו של העולם היהודי ,יעבדו יד
ביד .שיתוף פעולה בין ישראל לבין בעלי בריתה הטבעיים ביותר ,הלוא הם היהודים החיים מחוצה לה ,מסייע
בהרחבה משמעותית של סוכני ההסברה הפוטנציאליים ומאפשר חקירת שטח יסודית ,כמו גם פעילות
אפקטיבית מול בעלי השפעה ומול מקבלי החלטות בכל קצווי תבל .נראה כי התנהלות זו ,מעצימה את
התפיסה לפיה מדינת ישראל הנה נכס שעל כל יהודי העולם להשביחו ועל כן יש בכוחה לגייס מספר הולך וגדל
של עמיתי הסברה .זאת ועוד ,השותפות בהסברה למען ישראל ,מזמנת למידה הדדית ,אמינה ואותנטית
ומעודדת יצירה של זיקות במגוון תחומי חיים המשפיעות גם על יחסים בין לאומיים.
מוצע כי תכנית העבודה החינוכית בהקשר זה ,תושתת על:
 .1הובלה של משרד החינוך באמצעות מקצוע האזרחות ,צעד אשר יחזק ויתווה דרך ליוזמות לוקאליות כמו
תכנית "שגרירים צעירים" ,וינגיש את התכנית גם לתלמידים מעוטי יכולת מן הפריפריה.
 .2הקניית מיומנויות הנדרשות לבני המאה העשרים ואחת בתחומים של דיפלומטיה ציבורית ותקשורת
המונים.
 .3תרגול מיומנויות חשיבה ולמידה ,על הפלטפורמה של קשרי ישראל והתפוצות .דבר זה יסייע ב:
א .רישות ( )networkingהדור הבא של מנהיגי העולם היהודי.
ב .קידומם של מיזמים מתקני עולם בתחומים של מדע ,טכנולוגיה ,איכות הסביבה ורווחת האדם.
 .4מינוף הקשרים בין קהילות ישראל ,להשפעה על דעת הקהל העולמית.
 .5מיזוג של הלכה ומעשה .לימוד עיוני משולב בתירגול ,יחברו להתנסות המבוססת על יוזמות אישיות .עקרון
זה ,יעשיר את ביצועי ההבנה ויהלום את המנטאליות הישראלית.
 .6עיבוי של לימודי השפה האנגלית כשפת תקשורת בינלאומית .חלק מתכניה של תכנית הלימודים הייחודית,
יילמדו בשפה האנגלית ויכללו מטלות ביצוע המחייבות שימוש בשפה זו.
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נספח ג'-דיפלומטיה ציבורית מנקודת מבטו של תלמיד תיכון
שמי יונתן בירון ,ואני בן  27מהרצליה ,לומד בתיכון "הראשונים" בעיר ,בכיתה י"א נחשון.
בכיתה ט' ,נבחרתי לייצג את ישראל כאחד משלושת נציגיה במחנה בינלאומי למנהיגות הנקרא Camp Rising
 .Sunהמחנה שם לו למטרה להצמיח דור חדש של מנהיגים ,לקרב בין תרבויות ,ולאפשר חוויה יוצאת דופן
ומצמיחה למשתתפים בו .הנציגים באים מרקע רחב של מדינות ,ביניהן גם מדינות שכנות כמו מצרים ,הרשות
הפלסטינית ,איראן וטורקיה.
כבר בהכנה למחנה ,הבנתי כי מערכת החינוך לא הכינה אותי בצורה מספקת לייצוג הולם של ישראל מבחינת
ידע וכלים  .מבחינה ערכית ,מערכת החינוך עושה עבודה טובה לעניות דעתי ,אך עם זאת ,אני מאמין שגם
בתחום זה ניתן וצריך לבצע שיפורים רבים .לכן ,באופן עצמאי קראתי מספר ספרים עיוניים ביניהם "ישראל-
כתב הגנה" של פרופסור אלן דרשוביץ וכן ערכתי פגישה עם מספר בכירים במשרד ההסברה והתפוצות ,ואני
מנהל איתם דיאלוג מתמשך שממנו אני לומד רבות.
במחנה ,אהבתי לדיפלומטיה ציבורית הלכה וגברה ,כי הבנתי שזהו אחד מהתחומים בהם מדינת ישראל
מתקשה ביותר .אך להבדיל משאר התחומים – זהו כמעט התחום היחידי שבו יכול להשפיע כל אזרח מן
הפשוט ביותר ועד הגבוה ביותר .ככל שהמדינה תפעל יותר כדי לעזור לאזרחים להצליח להציג תמונה נכונה
ומדויקת ,כך התדמית שלנו ברחבי העולם תשתפר .משרד ההסברה והתפוצות הבין זאת ,וכבר החל לפעול
בדרך זו .כך כתב שר ההסברה והתפוצות לשעבר ,מר יולי אדלשטיין:

"ביכולתנו לחולל שינוי! לכל אחד מכם יש את היכולת לשפר את תדמיתה של ישראל בעולם ,יש לכם
הכוח להגן על דימוי המדינה ועל כבודם של הישראלים ,וזאת באמצעות הסברה ,העברת עובדות
ומסרים נכונים ,התנהגות נאותה ,המכבד ת הן את האנשים והמקומות שבהם אתם מבקרים ,והן את
המקום שממנו אתם מגיעים ".
במחנה פגשתי נציגים שונים אשר שיקפו מספר גישות ביחס למדינת ישראל .זאת ועוד אני מפרט בדו"ח
שכתבתי למשרד החוץ לאחר חזרתי מהמחנה.
בדו"ח זה כללתי גם מספר המלצות כלליות למדי לאופני פעולה אשר יביאו לחשיפה טובה יותר של ישראל
בקרב צעירים .ההמלצות הראשונות התרכזו בחשיפה טובה יותר של ישראל בקרב צעירים בתוך המדינה ,שכן
אם הנציגים לא יכולים לייצג את המדינה כראוי ,לא נכון שיעשו זאת:

"על מנת לאפשר ייצוג הולם של בני נוער במסגרות כמו משלחות נוער וגם ברשתות האינטרנט
והרשתות החברתיות( ,שהרי ,העולם היום הוא כפר גלובלי) ,עלינו לדאוג שהדור הצעיר כיום יתחנך
הן במישור הערכי בה פועלת ישראל ,והן ברכישת ידע של ההיסטוריה המודרנית של ישראל וכלים
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בדיפלומטיה ציבורית .כל זאת ,על מנת שהדור הצעיר יהיה מצויד ב"ארגז כלים" לייצג את ישראל
בצורה הטובה ביותר...
...יש לדאוג שתלמידים במערכת החינוך יערכו שיעורים בנושאים אקטואליים (קריאה מודרכת
בעיתונים בכיתה ,ולאחר מכן דיונים בכיתה על המאמרים) ,נושאי מפתח ואירועים היסטוריים
במדינת ישראל ,וכן פיתוח ,הכרת ואהבת הארץ-המולדת ותרבותה (טיולים במקומות משמעותיים
בארץ ,הצגות תיאטרון רלוונטיות ,תוכניות לימודים המקשרות את החומר הנלמד לנעשה בארץ,
ביקור במוזיאונים)".
בהמשך לדו"ח ,הרגשתי צורך לקחת חלק במערכה לקידום תדמית ישראל וכתבתי תכנית להקמת מערך
הסברה לנוער .הרעיון המרכזי של התכנית הוא להעשיר את 'ארגז הכלים' של משתתפיה על מנת להכשירם
לתפקידים נבחרים בעתיד .כמו כן ,מטרת התכנית היא לפעול לקירוב בין בני נוער ישראליים ,בני נוער יהודיים
בתפוצות ,ובני נוער בכלל ,תוך דגש על דיאלוג ודיונים בנושאי מדע ,תרבות ,כלכלה ,מוסר וחברה.
אני מאמין שבני נוער בגילאי העשרה המאוחרים ,הם בוגרים ובשלים מספיק כדי לפעול למען קידום תדמית
ישראל ,ובהצלחה רבה – בין אם דרך פלטפורמות הרשתות החברתיות השונות בהן "חיים" בני הנוער ,ובין אם
בשל גילם הצעיר שמהווה יתרון לגשת אל קהלי יעד צעירים.
השלב הראשון בתכנית הוא קורס אשר י קנה ידע וכלים שיעזרו למשתתפים לבצע דיפלומטיה ציבורית בצורה
יעילה וטובה יותר.
לא ארבה במילים בנוגע לתכנית ההיא ,אך אציין שבתכנית הלימודים נכללו סדנאות רבות בנושא הסברה ,חיי
התרבות בישראל" ,אני מאמין" של החברה הישראלית ,היסטוריה וידיעת הארץ ,ירושלים ,יהודי התפוצות
ועוד – סילבוס תיאורטי וכללי הדומה מאוד לתכנית המוצעת בקובץ זה.
הקשרים הרבים שנרקמו ביני לבין הנציגים במחנה  Camp Rising Sunטופחו כמובן דרך הרשתות
החברתיות ,בעיקר ה .Facebook-הקשרים האלו גרמו לי להבין במהרה שהיכולת שלנו ,בני הנוער בפרט,
להשפיע על התדמית של ישראל היא גדולה ועמוקה הרבה יותר ממה שאנו חושבים .אם נדע לעשות זאת נכון,
מספר משפטים קצרים שנכתוב לחבר מעבר לים ,או כמה מילים בדף ( )Pageאו קבוצה ( )Groupיכולים לחולל
שינוי של ממש.
תכנית הלימודים בדיפלומטיה ציבורית לתלמידי תיכון מציעה לתלמידים לעבור חוויה אקטואלית-לימודית
יוצאת-דופן ,ופותחת להם חלון לעולם מרתק של דיפלומטיה ציבורית ושל הסכסוך הישראלי-ערבי .מעבר
לכך ,זוהי חוויה ציונית ,שהולכת בחזרה אל דפי ההיסטוריה ומיטיבה ללמוד את זכות הקיום של מדינת
ישראל ,אך גם פונה אל העתיד – שילוב של ציונות וחדשנות גם יחד .במסגרת התכנית ,התלמידים יזכו
להשתתף בפרויקטים למען ישראל ,ישתתפו בתחרויות דיבייט ועוד.
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ישנם בני-נוער רבים שהם מוכשרים ,בעלי השקפת עולם מורכבת הפועלים ללא לאות בארגוני התנדבות
רבים ,מחפשים עיסוקים מעניינים ומאתגרים מעבר לשעות בית הספר ,ומבלים שעות רבות בכל יום
ברשתות החברתיות ובאינטרנט.
השתתפות בתכנית שכזו תעזור להם לרכוש ידע וכלים שיתרמו לעתידם ולעתיד המדינה .תלמידים בוגרי
תכנית שכזו יהיו בעלי ניסיון בדיפלומטיה ציבורית ומחויבים לעתידה של מדינת ישראל .התכנית תכשיר
מנהיגים צעירים ,כאלו שייתכן ויעסקו בדיפלומטיה ציבורית בצבא ,במשרדים ממשלתיים ובארגונים נוספים
הפועלים למען מטרה חשובה זו.
כיום ,אין תכנית כלשהי שפועלת בתחום זה בחינוך העל-יסודי מלבד במספר מצומצם של בתי ספר .לאור
הסיבות המפורטות לעיל ,אני מקווה שמשרד החינוך ישכיל לקדם תכנית זו וליישם אותה במערכת החינוך
העל-יסודית .אני בטוח שהיא יכולה להביא לכדי שינוי ממשי בקידום הדיפלומטיה הציבורית בישראל
ולשיפור משמעותי בתדמיתה של ישראל בעולם.
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נספח ד'  -תובנות בהוראת דיפלומטיה ציבורית בתיכון2112-2111 :
(סוזן בוגנים ,מרצה ראשית בתכנית דיפלומטיה ציבורית ועמיות יהודית)
בספטמבר  2112החלה בחיפה תכנית פיילוט לתלמידי כיתות יא"-י"ב במדיה ודיפלומטיה ציבורית
באמצעות הקשר חיפה-בוסטון ,בעזרת ארגון " "The David Projectובעזרתן של סוכנויות וארגונים
ישראלים רבים הכוללים גם את משרד החוץ .עיקרה של התכנית היה הקורס בדיפלומטיה ציבורית שנלמד
בשפה האנגלית בחיפה ובבוסטון במקביל.
מטרת התכנית הייתה להקנות לתלמידים הבנה בסיסית אודות הסכסוך הישראלי-ערבי ,להפכם לצרכני מדיה
אחראיים וביקורתיים ,ובסופו של דבר ,להכשירם להיות מסבירים אפקטיביים למען ישראל.
את הקורס העברתי במשך ארבע שנים ברציפות למעל  111תלמידי כיתות י' .במשך שנים אלו עבדתי בצמוד
עם זאב בן-שחר על מנת להשיג יעדים משותפים .התרשמתי רבות ממקצועיותו הרבה ומהקשרים הקרובים
שיצר עם תלמידי התכנית.
במהלך עבודתנו עם הקהל הישראלי ,מצאנו שהתלמיד הישראלי (שמעל לממוצע) הציג:
 .1חוסר ידע בסיסי בהיסטוריה ישראלית ועולמית בדגש על המאה ה.21
 .1יכולת מוגבלת בגיבוש דעה מוצקה המבוססת על עובדות (בניגוד לעמדות אישיות) ובהצגתה באופן
בהיר ותמציתי.
 .3הבנה מועטה של הקשר בין זהות ישראלית ויהודית ,ובין יהדות ישראל ויהדות התפוצות (גם מספר
מורים התקשו בנושא זה).
 .4באופן מעודד ,ברגע שהבינו התלמידים כי הבנתם לוקה בחסר ,הפגינו צימאון לידע ומוטיבציה רבה
ללמוד.
 .5מצאנו כי גישה רב-תחומית זו המשלבת היסטוריה ,גיאוגרפיה ,תקשורת ,עמידה בפני קהל ,כישורים
בשפה האנגלית וכישורים חברתיים אפשרה סביבת לימוד עצמאית ,אותנטית ומניבה לרב תלמידינו.
 .1מניתוח הממצאים הראשוניים ומתגובות שקיבלנו מהתלמידים מצאנו כי קיים צורך בהקניית ידע
בסיסי בתחומים כגון היסטוריה יהודית וכללית ,אקטואליה ,גאוגרפיה וזהות יהודית .ממצאים אלה
הביאו להקמת תכנית בעמיות יהודית לתלמידי כיתות ט' – י"ב בחיפה ובבוסטון.
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