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 תש"ףשנה"ל  -דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית 

 .הוריו/הלולתלמיד/ה 

  ". דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית" - תכנית אקדמית ייחודית רביעיתאנו מקיימים זו השנה ה

 ושוחרי ידע.אוהבי למידה משכילים,  , סקרנים,שריםמיועדת לתלמידים מוכהתכנית 

             ת בינלאומית.              תקשורלו דיפלומטיהל יחסים בינלאומיים,נושאים הקשורים לב תהתכנית עוסק

נושאים כמו: גיבוש יחידות פוליטיות, צמיחת מדינות, סכסוכים בינלאומיים בעבר ובהווה ופתרונם,  בתכנית יילמדו

וכוחה של  ההחוץ, השפעת-חסיישראל וי הקמת מדינות חדשות, מדינתהתפתחות משטרים בעת המודרנית, האו"ם, 

                                                                                            התנהלות והתנהגות דיפלומטית. על יחסים בינלאומיים ודיפלומטיה, התקשורת

האומות", לפרלמנט לחו"ל:  ל תלמידי הקורסשמשלחת  יתכן שתצא השנה. לימודייםהלימודים יתקיימו סיורים במהלך 

 עיר תאומה לגבעתיים ואתרים נוספים הנגזרים מחומר הלימודים בקורס. –אסלינגן עיר ל, בברלין

צמיחה אישית יסייעו בגיבוש תפיסת עולם, ידים ידע ומיומנויות שיתרמו להם בבאמצעות התכנית ירכשו התלמ

 עתידי אפשרי.מקצועי -לבניית מסלול אקדמייתרמו ו

 17.00בשעה  31.10.19 רביעי ביוםהקורס יתקיים לתכני חשיפה מפגש 

 תכנית.חשיפה למוזמנים להתלוות לילדיהם למפגש ה באולם שבמרכז המצוינות. ההורים

 .14.11.19הרישום עד  21.11.19 –מתחילים ב הלימודים 

  משלחת לחו"ל. מתוכננתלימודיים וומפגשים לימודיים, סיורים  15בתכנית הלימודים 

 6, סמטת צביה במרכז המצוינות 19:15-16:15בשעות  הלימודים יתקיימו בימי חמישי.  

  2020מרץ ועד לחודש  2019הלימודים יתקיימו מחודש נובמבר. 

 ק של המפגשים ושל הסיורים.זמנים מדוי-לנרשמים יימסר לוח 

 ובסדת בחלקה ע"י עיריית גבעתיים.                                                         מס : התכניתעלות          

ו/או  תשלומים ללא ריבית 7-להתשלום ניתן לפרוש את ₪ ) 1,300 של ך היא בסתכנית העלות 

 .נפרדב יינתן לתלמידים מידעעל עלויות המשלחת (. לבקש מלגה

 8.30- 15.00בימים א.ב.ד.ה.  03-5710985  והרישום העירוני: שז"ר טל': במרכז הגבייה הרישום 

 ד"ר יצחק דגני :של התכנית אקדמיהמנהל ה. 

 30-0607355מנהלת מרכז המצוינות, גבעתיים טל'  –: מאלי כהן מנהלת התכנית. 

 ,שמח לראותכםנ                                                                 

 אירית אהרונסון           דר' יצחק דגני                               מאלי כהן       
 ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים    המנהל האקדמי                 מנהלת מרכז המצוינות
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