
   שנת תשפ"ב -   תיכון חדש הרצליה –דיפלומטיה וממשל התכנית ל

 

וסקרנות  לתלמידים בעלי תודעה פוליטית  תמיועדהינה תכנית אשר  דיפלומטיה וממשלהתכנית ל

מתקיימת בשיתוף משרד החוץ, הסוכנות תכנית ה. אודות יחסי הפנים והחוץ של מדינת ישראל

 היהודית ומוסדות אקדמיים. 

תלמידי התכנית נחשפים למגוון נושאים בתחומי מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, דיפלומטיה  

מפגשים מקוונים עם   וההסברה הישראלית. הלימודים כוללים סיורים בשגרירויות, הרצאות אורח,

עם בתי ספר מחו"ל. תלמידי  מקוונת דנאות יישומיות ולמידת עמיתיםס נציגים ממדינות ערב, 

יש  .מגבלות קורונה(כפוף ל) התוכנית יוצאים מטעם ביה"ס לחו"ל ומארחים ביקורי גומלין מדי שנה

 לציין כי מדובר בתכנית העשרה )כלומר, אינה נספרת כחלק מיחידות הבגרות של כל תלמיד(.

 

 אביעד קדרון. רכז התכנית:

 פריסת החומר הנלמד: 

 

   :מבוא - כיתה י'

 .השחקנים בזירה הבינלאומית )מדינות, פוליטיקאים, ארגונים חברתיים, ארגוני טרור( •

 . שיטות משטר )דמוקרטיה, מונרכיה, רפובליקה, אנרכיזם ועוד( •

יש ריח של מהפכה באוויר )המהפכה האמריקנית, המהפכה הצרפתית, המהפכה  •

 .התעשייתית(

 . תנודות בחברה: קומוניזם, סוציאליזם ופאשיזם •

 .האו"ם ויחסיו עם ישראל •

 .תורת המשחקים ביחב"ל •

 . מיהו דיפלומט טוב? יסודות הדיפלומטיה •

 . דיפלומטיה דיגיטלית •

 . אמנות הרטוריקהו עמידה בפני קהלסדנת  •

 סדנת רושם ראשוני. ביד חזקה ובזרוע נטויה: איך לוחצים ידיים במפגשים רשמיים?  •

 .שוברים את הקרח: סדנת מינגלינג •

 

 

 :החברה הישראלית –מביטים פנימה   - כיתה י"א

 .מבוא למשטר מדינת ישראל •

 . הליכי חקיקה ורגולציה בישראל, פעילות הלוביסטים •

 .השסעים בחברה הישראלית •

 .מהי גזענות? הגזענות בחברה הישראלית •

 . המגזר הערבי בישראל •

 .עלייה: השפעת העלייה ממדינות חבר העמים לשעברעושים  •

 .הטרור ככלי ביחב"ל •

 .איך אוכלים את זה? סדנת רושם ראשוני במפגשים רשמיים •

 הסיפור שלא נגמר: סדנת סטוריטלינג. •

 .עיר שחורה: סיור בדרום תל אביב-עיר לבנה •



 .בסוף תשתכנע: סדנת דיבייט •

 . צדק לכל: סיור בבית המשפט העליון •

 

 :נושמים ומיישמים - כיתה י"ב

 .השלטון המקומי •

 . יזמות חברתית, חברה אזרחית ומגזר שלישי •

 . הכלי שכל דיפלומט מתחיל צריך להכיר –תקשורת ופוליטיקה, שיווק פוליטי   •

 .המנהיגות בעידן הרשתות החברתיות •

 ."מהכרות עם עולם העסקים הישראלי והגלובלי: סוגיות מפתח בכלכלה עולמית, ניהול מו •

 .פלסטיני-הסכסוך הישראלי •

 ואולי החלום הציוני הוגשם והגיע הזמן לעבור הלאה?  –ציונות -פוסט •

 כיצד מתקבלות החלטות ומה מנחה מדיניות זו?  – מדיניות החוץ של ישראל  •

 .עיר שחורה: סיור בדרום תל אביב-עיר לבנה •

 .לא לשכוח את המזלג: סדנת נימוסי שולחן ויישום בארוחה רשמית •


