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במסגרת החוג תחומי לימוד שונים ומגוונים:
● פוליטיקה ישראלית והשוואתית	
● יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה	
● מנהל ומדיניות ציבורית	
● פילוסופיה פוליטית	
● תקשורת פוליטית	

חתכי קבלה/דחייה לחוג 
http://go.tau.ac.il ניתן לקבל במשרד הרשום ובאתר

אפשרויות לימוד
בלימודי תואר ראשון קיימות 2 אפשרויות לימוד: אופן לימוד דו־חוגי ואופן לימוד חד־חוגי

● באופן הלימוד הדו־חוגי — משלבים התלמידים את לימודי החוג למדע המדינה עם חוג נוסף 	
באוניברסיטה )התלמידים חייבים לעמוד בתנאי הקבלה לשני החוגים(.

● באופן הלימוד החד־חוגי — משלבים התלמידים לימודי מדע המדינה עם חטיבות בחוגים השונים 	
באוניברסיטה. )לדוגמה: חטיבה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בתקשורת; בתולדות האמנות; בכלכלה; 
 בהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, בלימודי עבודה, פסיכולוגיה; פילוסופיה, חטיבת העשרה ועוד(.
קיימת אפשרות ללמד חטיבה מורחבת בהיקף של 32 ש"ס או 2 חטיבות מצומצמות בהיקף של 

16 ש"ס כל אחת.

מדע המדינה עם חטיבה מורחבת בתקשורת
התכנית מורכבת מלימודים במדע המדינה באופן הלימוד החד־חוגי ולימודי תקשורת במסגרת חטיבה 

מורחבת בהיקף של 32 ש"ס.
תכנית זו מקנה לתלמידים כלים ושיטות ניתוח תופעות פוליטיות וכן ידע וכלים להבנת תהליכי התקשורת 

בהקשריה השונים: החברתיים, משפטיים, פסיכולוגיים, כלכליים, פוליטיים, טכנולוגים ותרבותיים.
תלמידים שיסיימו תכנית זו, יוכלו להמשיך לתואר שני בחוג למדע המדינה או בחוג לתקשורת ללא 

לימודי השלמה ובתנאי שיעמדו בתנאי הקבלה.

לימודים 
 לתואר 
ראשון

מדע המדינה
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תחומי הלימוד:
פוליטיקה ישראלית ופוליטיקה השוואתית — תחום זה עוסק בחקר המדינה המודרנית. במסגרת 
זו נידונים נושאים מרכזיים כגון: ריבונות; משטר, עוצמה, סמכות לגטימציה תרבות פוליטית, בחירות; 
תנועות חברתיות, זהות; ביורוקרטיה; שסעים בחברה הישראלית; הסכסוך הישראלי פלסטיני; דת 
ומדינה; מיעוטים בחברה הישראלית; פוליטיקה ומשפט; נשים בפוליטיקה הישראלית; אלימות 

פוליטית; תקשורת פוליטית, כלכלה פוליטית.
יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה — תחום זה עוסק בהבנת תהליכים בינלאומיים; התפתחות היחסים 
הבינלאומיים; מבנה הסדר הכלכלי הבינלאומי; גלובליזציה; דיפלומטיה וקבלת החלטות; מדיניות 
ותקשורת; מו"מ ושיתוף פעולה בין מדינות; סוגיות של מלחמה, הסדרים בינלאומיים ושלום; תפוצת 
נשק ומדיניות בעידן הגרעיני; הרתעה ופיוס; עיצוב מדיניות החוץ של ישראל; טרור בינלאומי; משטרי 

ביטחון; תקשורת בינלאומית ועוד.
מינהל ומדיניות ציבורית — תחום זה עוסק בהבנת ארגונים מבניים של המנהל הציבורי: תהליך קביעת 
מדיניות ציבורית; מודלים של קבלת החלטות בהקשרים פוליטיים, חברתיים וארגוניים; היחסים בין 
מדיניות הממשלה והשלטון המקומי בנושאים של כספים, חינוך, תקציב ותכנון; הפרטה; קבוצות אינטרס; 
פוליטיקה ומדיניות אורבנית; רפורמות מנהליות ואופנות ניהול בסקטור הציבורי; מדיניות בריאות ועוד. 
מחשבה פוליטית — במסגרת זו יכירו הסטודנטים הוגי דעות פוליטיים מרכזיים מהתקופה העתיקה 
ועד ימינו כגון: אפלטון, אריסטו, מקיאבלי, הובס, רוסו, מרקס, וובר. יידונו נושאים כמו עצמה, 
סמכות, חירות, שוויון ואי־שוויון, מקור הסדר המדיני, אנרכיה, לאומיות, דמוקרטיה, פאשיזם, נאציזם, 

סוציאליזם, אתגרי הרב־תרבותיות ודילמות של זהות.

מסלול משולב: משפטים .LL.B ומדע המדינה
שילוב זה יהיה פתוח לקבוצה מצומצמת של תלמידים בעלי נתונים גבוהים, אשר יתקבלו לפקולטה 
למשפטים ואשר יהיו מעוניינים לרכוש גם השכלה ברמה של תואר ראשון במדע המדינה. הבוגרים 
יוכלו להמשיך בלימודים גבוהים בכל אחת משתי הדיסציפלינות בנפרד. הרחבת הלימודים בתחום 
מדע המדינה משלימה את ההשכלה המשפטית, מקנה כלים אנליטיים להבנה פוליטית של מוסדות 
ציבור ומאפשרת התמודדות טובה יותר בשדה המעשה. השילוב יתרום במיוחד לאלה המייעדים 
עצמם למשרות בכירות במינהל הציבורי, בחברות ממשלתיות, ובפעילות פוליטית ברמה הלאומית 

והמקומית, וכן לאלה המייעדים עצמם לקריירה אקדמית.
תלמידי התכנית ילמדו )באופן הלימוד הדו־חוגי( בחוג למדע המדינה זאת בנוסף ללימודיהם הרגילים 

)בהיקף מלא( בפקולטה למשפטים.
עם סיום הלימודים במדע המדינה ומשפטים תוענקנה לתלמידים שתי תעודות. תעודת "בוגר 
אוניברסיטה במשפטים" ותעודת תואר ראשון במדע המדינה כחוג לאחר תואר. קבלת התעודה על 

לימודי מדע המדינה מותנית בזכאות לתואר "בוגר משפטים".

מסלול מיוחד לתואר שני לתלמידים מצטיינים בלימודי התואר 
הראשון 

החוג מציע לתלמידים בעלי השגים גבוהים בלימודי שנים א' וב' בתואר ראשון מסלול מיוחד.
לתלמידים שיתקבלו למסלול זה תנתן האפשרות להתחיל בלימודי תואר שני בחוג במקביל ללימודי 

שנה ג' בתואר ראשון.
בנוסף מקיים החוג במהלך השנה ימי עיון, כנסים, סמינרים והרצאות אורח 

בנושאים של סדר היום הבינלאומי, לאומי וציבורי

ornal@tauex.tau.ac.il :לפרטים: גב' אורנה לוי | טל': 03-6404793 | דוא"ל
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תחומי הלימוד
● תקשורת פוליטית	
● יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה	
● פוליטיקה ישראלית והשוואתית	
● פילוסופיה פוליטית	

מטרת הלימודים 
לצייד את התלמידים בכלים לניתוח ולחשיבה ברמה מתקדמת בנושאי פוליטיקה בינלאומית, לאומית 

ומקומית, כבסיס לפעילות ציבורית, עיונית או מחקרית.

מסלולי הלימודים
במסגרת לימודי התואר השני קיימים שני מסלולים

מסלול עם עבודת גמר )מחקרי( — בהיקף 30 ש"ס, המאפשר למסיימיו להירשם ללימודי התואר . 1
השלישי בחוג. רשאים להציג מועמדותם בעלי תואר ראשון בציון גמר של 85 לפחות.

תלמידים שציון הגמר שלהם בתואר ראשון הוא 90 ומעלה יהיו זכאים למלגה בגובה שכר 
הלימוד, עפ"י שיקול וועדת המלגות של החוג.

מסלול ללא עבודת גמר — בהיקף 36 ש"ס. רשאים להציג מועמדותם בעלי תואר ראשון . 1  .2
בציון גמר של 85 לפחות.

מועמדים בעלי תואר ראשון בחוג שאינו מדע המדינה, יוכלו להתקבל לחוג אך יחוייבו בשיעורי השלמה. 
החוג מקיים במהלך השנה כנסים, ימי עיון וסמינרים בנושאים שעל סדר היום הציבורי ומזמין מרצים 

אורחים ומומחים בתחומים של ממשל, יחסים בינלאומיים, אסטרטגיה, תקשורת ועוד.

ika@tauex.tau.ac.il :לפרטים: גב' איקה אורן | טל': 03-6406586 | דוא"ל

לימודים תואר שני — מדע המדינה
 לתואר 

שני
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ראש התכנית: פרופ' )אלוף מיל.( יצחק בן ישראל
● תכנית אקדמית איכותית ומוערכת	
●  בוגרי התכנית משתלבים בעבודה במשרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, 	

מכוני מחקר צבאיים ואזרחיים 
● עדיפות בתעסוקה בהשוואה לבוגרי המכללות	
● לימודים בשעות הערב כדי לאפשר לסטודנטים עבודה במשרה מלאה 	
● בין מורינו הבכירים: פרופ' )אלוף במיל', ח"כ לשעבר( יצחק בן ישראל, יו"ר המועצה הלאומית 	

למחקר ולפיתוח, שימש כראש מפא"ת, זוכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל, יו"ר )לשעבר( סוכנות 
החלל הישראלית, ד"ר אפרים קם, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי )INSS( ופרופ' מרטין 

ון קרפלד, מחשובי ההיסטוריונים הצבאיים בעולם.

מטרת התכנית
מטרת התכנית — להקנות ידע וכלי ניתוח ברמה מתקדמת בתחומי האסטרטגיה והיחסים הבינלאומיים, 
וכן בתחומים משיקים, כגון: קבלת החלטות ולימודי ארגון. בנוסף לקורסי הליבה בתחומי האסטרטגיה 
והיחסים הבינלאומיים, יוצעו שיעורים מתחומים מגוונים, כגון: מחשבה מדינית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, 

היסטוריה של המזרח התיכון וכלכלת ביטחון.

מסלולי הלימוד בתכנית ותנאי הקבלה
● מסלול עם עבודת גמר: מאפשר למסיימים להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי בחוג למדע 	

המדינה. מכסת שעות הלימוד היא 28 ש״ס. רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר ראשון 
בציון גמר של 85 לפחות.

● מסלול ללא עבודת גמר: מכסת שעות הלימוד היא 36 ש״ס. רשאים להגיש את מועמדותם 	
בעלי תואר ראשון בציון גמר של 82 לפחות.

לימודי השלמה
את לימודי ההשלמה יש לסיים עד תום שנת הלימודים הראשונה. תלמידים שסיימו לימודי תואר 

ראשון ולא למדו את הקורסים הרשומים מטה, ישלימו אותם מהתואר הראשון במדע המדינה:
4 ש"ס מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה 
3 ש"ס אסטרטגיה בעידן המודרני 

משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים )לא חל על תלמידים במסלול צבירה(. 

pninam@tauex.tau.ac.il :לפרטים: גב' פנינה משה | טלפון: 6406185—03 | דוא"ל

לימודים התכנית ללימודי ביטחון
 לתואר 

שני
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ראש התכנית: פרופ' יוסי שיין
התכנית ללימודי דיפלומטיה הנה תכנית אקדמית ייחודית ואיכותית.

● תלמידי התכנית בולטים באופן קבוע בקרב בוגרי קורס צוערים של משרד החוץ. 	
● בוגרי התכנית משתלבים בעבודה במשרד החוץ, משרד ראש הממשלה בשב"כ, במוסד ובמכוני מחקר. 	
● הלימודים מתנהלים בעיקר בשעות אחה"צ והערב )למעט לימודי שפה( כדי לאפשר לסטודנטים 	

עבודה במשרה מלאה. 
● בנוסף לסגל האקדמי הבכיר נמנים על סגל ההוראה אנשים בכירים כגון: ד"ר אבי בקר, בעבר מנכ"ל 	

ומזכ"ל הקונגרס היהודי העולמי, חבר בהנהלת יד ושם, ומוזיאון בית התפוצות; ד"ר ערן לרמן, 
סגן ראש המועצה לביטחון לאומי ולשעבר ראש משרד ישראל והמזה"ת בועד היהודי־אמריקאי; 

ד"ר אלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ ושגריר ישראל בדרום אפריקה )לשעבר(, ועוד.

לתכנית שני יעדים עיקריים
לתרום למחקר ולידע בתחומים השונים הקשורים לדיפלומטיה, באמצעות פעילות מחקרית של מורי . 1

התכנית וחוקריה, ובאמצעות הכשרת חוקרים צעירים דרך תכנית ההוראה. 
להכשיר סטודנטים, באמצעות הקניית ידע עיוני ומהותי וכלי חשיבה אנליטיים, לקראת פעילות . 2

מעשית בזירה הבינלאומית, הן בשירות ציבורי־ממשלתי, הן במסגרות על־לאומיות )למשל, ארגונים 
בינלאומיים, ממשלתיים ולא ממשלתיים( והן במסגרות עיסקיות הפועלות מול גורמים זרים־

ממשלתיים ולא ממשלתיים )כגון חברות רב־לאומיות(.

מסלולי הלימוד בתכנית ותנאי הקבלה
● מסלול עם עבודת גמר: מאפשר למסיימים להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי בחוג למדע 	

המדינה. מכסת שעות הלימוד היא 30 ש״ס.
● מסלול ללא עבודת גמר: מכסת שעות הלימוד היא 36 ש״ס. 	

לשני המסלולים רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר ראשון בציון גמר של 85 לפחות.

לימודי השלמה
במסגרת לימודי ההשלמה יחוייבו התלמידים ללמוד על פי שיקול ראש התכנית קורסים מהתואר 

הראשון: מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה; מדיניות החוץ של ישראל; אסטרטגיה 
בעידן המודרני; פוליטיקה השוואתית

על התלמיד להשיג ציון 80 לפחות בכל אחד מהקורסים שחויב. תלמיד שחויב ביותר 
משתי השלמות, לא יוכל להתחיל את קורסי התואר השני עד לסיום ההשלמות.

משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים )לא חל על תלמידים במסלול צבירה(. 

pninam@tauex.tau.ac.il :לפרטים: גב' פנינה משה | טלפון: 6406185—03 | דוא"ל

לימודים התכנית ללימודי דיפלומטיה
 לתואר 

שני
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 M.A. תכניות
מרוכזות 

בשנה

התכנית האקזקוטיבית לדיפלומטיה וביטחון

התכנית לתקשורת פוליטית למנהלים

 International M.A. in Security and
Diplomacy

 International M.A. in Political Science 
& Political Communication
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Master’s Program for Executives in 
Diplomacy and Security

תכנית לתואר שני מרוכזת בשנה אחת מיוחדת למנהלים ולבכירים
ראש התכנית: פרופ' עזר גת

יועצים: פרופ' אהרון קליימן ופרופ' יצחק בן ישראל
● תואר שני בשנה אחת	
● תכנית לימודים ללא תזה	
● הלימודים מרוכזים בימי רביעי )משעה 13:00( ובימי שישי )עד 14:00( 	
● המרצים בתכנית — אנשי אקדמיה מובילים לצד נושאי משרות בכירות ממגזרי הביטחון והדיפלומטיה	
● התכנית מעניקה מלגות למועמדים מצטיינים 	

מטרת התכנית ויעדיה
תכנית הלימודים ייחודית ומטרתה  לגשר בין האסטרטגיה הצבאית לבין מדיניות חוץ.

יעדיה: להעשיר את הסטודנטים בידע ובכלי חשיבה בפעילותם המעשית בזירה הבינלאומית, בזירה 
הביטחונית, בשרות הציבורי-ממשלתי, במסגרות על-לאומיות )ארגונים בינלאומיים( ובמסגרות 

עסקיות מהמגזר הפרטי הפועלות מול גורמים זרים )כמו, חברות רב-לאומיות(.
בוגרי התכנית משתלבים בעבודה במשרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, משרד החוץ ובמכוני 

מחקר שונים.
התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון, בעלי ניסיון של חמש שנים לפחות בתחומי הביטחון או הדיפלומטיה 

אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של 80 ומעלה.

sigals@tauex.tau.ac.il :לפרטים והרשמה: גב' סיגל שחר | טל: 03-6409268 | דוא"ל

 התכנית האקזקוטיבית 
לימודים לדיפלומטיה וביטחון

לתואר שני
למנהלים
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Master’s Program for Executives in 
Political Communication

תכנית לתואר שני מרוכזת בשנה אחת מיוחדת למנהלים ולבכירים
תכנית משותפת לחוג למדע המדינה ולחוג לתקשורת פוליטית

ראש התכנית: פרופ' אמל ג'מאל
● תואר שני בשנה אחת	
● הלימודים מרוכזים בימי רביעי )משעה 13:00( ובימי שישי )עד 14:00( 	
● תכנית לימודים ללא תזה	
● מרצים אנשי אקדמיה בכירים לצד אנשי תקשורת מובילים, 	
● התכנית מעניקה מלגות למועמדים מצטיינים 	

מטרת התכנית
התכנית בוחנת במבט השוואתי את הקשר שבין פוליטיקה לתקשורת בישראל ובמדינות אחרות 
בעולם. הלימודים מקנים כלים אנליטיים להבנה ולניתוח של קמפיינים פוליטיים, סיקור תקשורתי 

של מלחמה ושלום וניתוח של הפיכות ומחאות חברתיות ופוליטיות בעידן הניו-מדיה.
התכנית פותחת אפשרויות להשתלב בתחומי תעסוקה מגוונים כמו: יועצים אסטרטגיים, יועצי תקשורת, 

דוברים, יועצים פוליטיים וכן השתלבות בתחומי הדיפלומטיה הציבורית ובתחומי המדיה השונים.
התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון, בעלי ניסיון של חמש שנים לפחות בתחומי התקשורת, הפוליטיקה, 
הניהול, המגזר ציבורי או הפרטי אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של 80 ומעלה. 

במקרים מיוחדים תשקול ועדת הקבלה של התכנית, קבלת מועמדים בציון 75 ומעלה.

sigals@tauex.tau.ac.il :לפרטים והרשמה: גב' סיגל שחר | טל: 03-6407170 | דוא"ל

 התכנית 
לימודים לתקשורת פוליטית למנהלים

לתואר שני
למנהלים
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One year Master’s programs taught in English
Program Head: Prof. Azar Gat

The program provides advanced knowledge and analytical tools for the study of strategy, 
diplomacy, decision-making and the shaping of security and foreign policy. The outlook of 
the program is global, with a special focus on Israel and the Middle East. At the practical 
level, the program prepares students for engagement in the international arena, defense 
bodies, international organizations (both governmental and NGOs) and international 
economic organizations.

Program highlights
	● Expert Faculty – Our classes are taught by leading scholars and practitioners
	● Security Field Trips – Gain unparalleled firsthand experience on site visits to Israel's 

various borders, defenses and government offices guided by a brigadier general (ret.) 
and a senior military correspondent

	● Ambassador Forum – Meetings with ambassadors to Israel, facilitated by a former 
director general of the Israeli Ministry of Foreign Affairs

	● Networking Opportunities – Meet with security and diplomacy professionals at program 
events and internships.

	● Diverse Student Body – Our truly global student body hails from five continents 
representing countries such as the United States, China, Colombia and India 

	● Outstanding Extracurricular Opportunities – Our class schedule purposely allows 
time in the mornings and weekends for internships, volunteering and study 

	● Attention to Practical Skills – Gain the tools to jumpstart your career in security 
and diplomacy

Shira Betesh, Administrator | Email: secdip@post.tau.ac.il  | Tel. 03-6409540

International Master’s in  
Security and Diplomacy Studies לימודים 

לתואר שני
באנגלית
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One year Master’s programs taught in English
Program Head: Prof. Amal Jamal

This is a unique one-year full time program open to Israeli and international students, 
comprises three semesters from October to August. The program focuses on elected 
leadership in the age of global communication, providing students with advanced knowledge, 
understanding and tools of analysis in a world characterized by growing fusion between 
politics and communication. Graduates are equipped to evaluate and respond to the 
challenges that arise from the interconnectedness between politics and communication 
and are prepared for careers as leading scholars, campaign managers, political analysts, 
diplomats, journalists or professionals in related fields. 

Program highlights
	● Top lecturers – renowned scholars and leading practitioners. 
	● Diverse student body – students come from all over the world. 
	● Study trips – day tours of Israel's various governmental, parliamentary and media 

institutions, guided by top specialists in the field. 
	● Optional thesis track
	● Attention to practical skills – networking and internship opportunities.
	● Well organized schedule – most classes are held between Monday and Thursday in the 

afternoon, leaving the mornings and weekends free for internship, volunteering and study. 

Meytal Ganigar, Administrative director | Email: politico@post.tau.ac.il | Tel: 03-6405876

International Master’s in Political  
Science & Political Communication לימודים 

לתואר שני
באנגלית
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שיר שגיא, כתבת לענייני משטרה, חדשות ערוץ 10

למדתי לתואר ראשון במסלול דו־חוגי מדעי המדינה ותיאטרון. במקביל ללימודיי בניתי 
את קריירת העיתונות שלי. לימודי מדעי המדינה במקביל לעבודתי העיתונאית היו קרקע 
תיאורטית מוצקה ומפרה, שלא אחת הקלה עליי בביצוע משימות עיתונאיות אקטואליות. 
לא אחת מצאתי את עצמי מנהלת ויכוחים ערים בשיעורים כאלה ואחרים, שנבעו מהשילוב 
בין התיאוריה למעשה, בין האקדמיה למקצוע. היו קורסים שבהם פגשתי קולגות שלמדו 
או לימדו, והכיתה הפכה לזירה חיה ונושמת של שיח עיתונאי־אקדמי מהנה. אין ספק שהפן 
התיאורטי שקיבלתי מלימודיי בפקולטה תרמו במידה רבה ליכולת שלי להיות עיתונאית 
שיכולה לסקר כל תחום, ולבוא עם מטענים עיוניים לסיקורים שוטפים. לעניות דעתי, עיתונות 
טובה היא זו המשלבת אקדמיה ועבודת שטח, והחוג למדע המדינה בו למדתי הוא בהחלט 

גב אקדמי ראוי שהועיל לי רבות."

בוגרי החוג



החוג למדע המדינה | http:socsi.tau.ac.il/poli | הכל מתחיל כאן | 13

הלימודים בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל־אביב העניקו לי עומק בהבנת 
תהליכים, תפיסות ורעיונות שקשה להשיגו במרוצת היום־יום. הלמידה בחוג 
הפגישה אותי עם רעיונות חדשניים, עם מרצים מעוררי מחשבה, ואפשרה לי גם 

לחקור תהליכים בתפר שבין מדינה־צבא־וחברה."
גולן יוכפז, מגיש יומן הבוקר בגל"צ, עורך "אולפן שישי", חדשות ערוץ 2

תכני הלימודים בחוג חשפו אותי למגוון נושאים הקשורים בזירה הפוליטית, 
המדינית והבינלאומית ותרמו לעיצוב השקפת עולמי הפוליטית והחברתית. 
הידע שרכשתי אפשר לי לבחון את המציאות בראייה אחרת ממה שהכרתי עד 

כה והעניק לי כלים להתמודדות בעבודתי במערכת הפוליטית לאחר מכן".
רעות בר גיל, יועצת שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר )לשעבר(

החוג למדע המדינה מאפשר לך לנתח ולהבין טוב יותר את המציאות הפוליטית 
שאנו חיים בה. החוג חושף אותך לתיאוריות, רעיונות ודעות שלא נתקלת בהן 
בעבר וניתן להשתמש בכלים שנותן החוג כדי לפעול ולשנות את החברה הישראלית 

מבפנים וכדי להסביר אותה ולהבין אותה למתבונן מבחוץ."
יהונתן אברמסון, משרד ראש הממשלה והסוכנות היהודית )לשעבר(



פרטים בנושאי רישום וקבלה לאוניברסיטה:
go.tau.ac.il :מידע והרשמה באתר

ובמוקד כל האוניברסית״א
טלפון: 03-6405550

חפשו אותנו ב 

החוג למדע המדינה

החוג למדע המדינה
התכנית בלימודי דיפלומטיה	 
התכנית ללימודי ביטחון	 
תכניות לימודים מיוחדות למנהלים בכירים:	 

— תכנית אקזקוטיבית בדיפלומטיה ובטחון
— תכנית לתקשורת פוליטית למנהלים

תכניות בינלאומיות:	 
— תכנית בינלאומית ללימודי ביטחון ודיפלומטיה

   International master's degree in Security and Diplomacy
— תכנית בינלאומית למדע המדינה ותקשורת פוליטית

   International MA in Political Science & Political Communication


