
סכסוכים, תקשורת גלובלית ודיפלומטיה ציבורית
ד״ר אלי פרידמן

המלחמות האסימטריות של המאה ה-21, בהן מאזן הכוחות בין 
הצדדים הלוחמים שונה באופן משמעותי, שינו לבלי היכר את 
שדה הקרב הקיים. וכך, ללחימה התווסף ממד וירטואלי: מסכי 
הטלוויזיה והמחשב, המקלדות והפלאפונים החכמים נוספו אל 
המרגמות ותימרות העשן כשדה קרב מרכזי בזירה. לנוכח שינויים 
אלו, הקרב על העברת מסרים מוצלחת והבעת דעה ציבורית הפך 
לשווה ערך להישגים צבאיים מובהקים. מצב זה יצר אתגרים 
חדשים למדינת ישראל בזמן פעילויותיה התכופות בעזה עם  
שחקנים לא-מדינתיים. לעיתים קרובות, ישראל נאבקה על 
השמעת קולה בדעת הקהל בסביבת התקשורת הגלובאלית והדינאמית. אתגרים אלו משקפים את הצורך הממשי 
לבסס “דיפלומטיה ציבורית” מעודנת ורגישה מבחינה תרבותית, מונח אשר בא לשקף את המאמצים הרבים הנעשים 
על ידי שחקנים רשמיים ובלתי רשמיים על מנת לקדם את האינטרסים של המדינה, ועל ידי כך להשפיע על דעת 

הקהל במדינות זרות. 

הקורס “סכסוכים, תקשורת גלובלית ודיפלומטיה ציבורית” יעניק לסטודנטים הזדמנות לבחון את עקרונותיה של 
הדיפלומטיה הציבורית, ובה בעת ללמוד כיצד מיישמים עקרונות אלו בהקשר של לוחמה א-סימטרית. הקורס יועבר 
בשפה האנגלית, בכדי לאפשר לסטודנטים ללמוד ליצור שיח  ומסרים דיפלומטיים ציבוריים בשפה שבה פעילויות 
אלו מתרחשות. בנוסף, כארבעה ממפגשי הקורס יועברו באופן מקוון דרך הזום בשיתוף עם סטודנטים מאוניברסיטת 
מרילנד בארצות הברית, אשר לוקחים קורס דומה באופיו. שיתוף פעולה זה ייתן לסטודנטים הזדמנות ליצור קשרים 
עם סטודנטים אמריקאים, וכן לעסוק בתרגילים מרתקים בין-תרבותיים על מנת להבין טוב יותר כיצד מסרים של 

דיפלומטיה ציבורית מובנים ונתפשים על ידי ציבור זר. 

הקורס יתקיים בסמסטר ב’ של שנת הלימודים תשפ”ב בימי שלישי בין השעות 18:00 עד 19:30. 
ההרצאות יועברו באופן פרונטאלי במכללה בשפה האנגלית.

ד”ר אלי פרידמן מכהן כראש חטיבת התקשורת במחלקה ללימודים רב תחומיים, ראש המשרד לקשרים בינלאומיים במכללה 
האקדמית אשקלון, ומרצה אורח באוניברסיטת מרילנד. תחומי המחקר שלו כוללים שיח פוליטי ברמה הארצית והבינלאומית 
בדגש על ניהול קונפליקטים, תפקידה של המדיה ודיפלומטיה ציבורית. הספר הראשון שלו הספר הראשון שלו )בשיתוף עם 
גבריאלי-נורי( Israeli Discourse and the West Bank: Dialectics of Normalization and Estrangement יצא לאור בשנת 

 .Routledge 2018 על ידי הוצאת

 Language in Society )2019(, הוא פרסם מספר מאמרים בכתבי עת מובילים העוסקים בשיח ציבורי ותקשורת כדוגמת
.Journalism Studies )2020( -ו Journalism: Theory, Practice & Criticism )2020(
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In asymmetric wars of the 21st century, the battlefield has 
moved to the television screen, the computer keyboard, and 
the smartphone. In today’s warfare, the battle is as much 
over successful messaging and public opinion as it is over 
actual military achievements. This situation has created 
new challenges for the State of Israel during its intermittent 
military operations in Gaza and with other non-state 
actors. Israel has often struggled in the battle over public 
opinion in the globalized and instantaneous communication 
environment. Such challenges reflect the need to establish nuanced and culturally sensitive ”public 
diplomacy“, a term which refers to the efforts made by official and unofficial actors to advance the state’s 
interests by influencing public opinion in foreign states.

The course ”Conflict, global communication, and public diplomacy“ will provide students with an opportunity 
to examine the principles of public diplomacy while studying how to apply such principles within the context 
of asymmetric warfare. The course will be taught in English, enabling students to study and create public 
diplomacy messages in the language in which these activities take place. In addition, approximately four of 
the course lectures will be jointly held over Zoom with students taking a similar course at the University of 
Maryland, giving the students an opportunity to forge connections with American students and engage in 
interesting cross-cultural exercises to understand better how public diplomacy messages are understood 
by foreign publics.

The course will take place every Tuesday evening from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. during the second semester 
of 2022. Lectures will be taught in English at Ashkelon Academic College.

Elie Friedman (Ph.D.) is Head of the Communication Division at the Department of Multi-Disciplinary Studies, 
Ashkelon Academic College, head of the College’s International Relations Office, and a visiting lecturer at the 
University of Maryland. His interests include political discourse in national and international contexts with an 
emphasis on conflict resolution, media, and public diplomacy. His first book )with Gavriely-Nuri(, Israeli Discourse 
and the West Bank: Dialectics of Normalization and Estrangement, was published in 2018 by Routledge. He 
has published articles in leading discourse and communication journals, including Language in Society )2019(, 
Journalism: Theory, Practice & Criticism )2020(, and Journalism Studies )2020(.  

Conflict, Global Communication, and Public Diplomacy
Lecturer: Dr. Elie Friedman




