
English Press Release will follow this Hebrew one: 
  

Social Media Ambassadors 

היווה דוגמא לכוחה של המדיה החברתית בדיפלומטיה הציבורית, כאשר  מבצע "צוק איתן" 
אזרחים מן השורה הצטרפו למאמץ ההסברתי ונאלצו להתמודד עם אינפורמציה שקרית המופצת 

 .Israelunderfire# לות צה"ל ופעלו בקמפיין ברשת אודות ישראל ופעו
לראשונה מיזם  יצרו StandWithUs בעקבות הירתמות זו, משרד ראש הממשלה והארגון החינוכי

משותף ההופך את האקטיביזם האזרחי לטובת שיפור תדמית ישראל לסטארט אפ התנדבותי 
יחד צעירים מכל העולם לדיפלומטיה ברשת. השותפות כוללת תכנית הכשרה בת שנה, שתביא ב

 קטיבי עולמי אל מול השיח הלא מאוזן המתרחש ברשתות החברתיות.אלפעול כחדר מצב אינטר
  
"Social Media Ambassadors הינה תכנית התנדבותית המכשירה אקטיביסטים צעירים "

 פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם -להעמיק את היכרותם עם הפלטפורמות השונות במדיה החברתית 
שיוקם  המשתתפים יקבלו כלים ממיטב המומחים בתחום ויתרגלו כלים אלו בחדר המצב ועוד.

   .בירושלים  StandWithUsבמרכז החינוכי של ארגון
  

נבחר  הינו ארגון חינוכי בינלאומי, ללא מטרות רווח וללא שיוך פוליטי, StandWithUs ארגון

ום המדיה החברתית ופעילותו בחינוך על כשותף בפרויקט זה לאור הניסיון המוכח שלו בתח
סין, אנגליה, צרפת, ישראל  סניפים מסביב לעולם )דרום אפריקה, אוסטרליה,  17-ישראל ב

בו  מיליון איש בשבוע והמידע 30-הארגון מגיע בשיאו לכ וארה"ב(. עמוד הפייסבוק הראשי של

 .מופץ בעמודי פייסבוק נוספים בשפות שונות

  
ישראל, מייקל דיקסון מציין כי "זו הזדמנות מרגשת עבור הדור הצעיר  StandWithUs  מנכ"ל

להתנדב, לקבל כלים ולהעביר את המסר שלהם בתור אזרחים ישראלים. נקודת  בישראל
כמות המידע השיקרי  בתוך את המציאות בשטח לעיתים נעלמת הרואה הישראלית המבט

ירים בישראל, להשמיע את הקול שלהם זוהי הזדמנות לאפשר לצע  .המופץ על ישראל ברשת

 ולספר את החוויות שלהם כפי שהם חווים אותם."
  

הפרויקט ינוהל על ידי יאיר פריימן מהמחלקה לתקשורת אינטראקטיבית ודיפלומטיה ציבורית 
תאוצה  שבמטה ההסברה הלאומי. "המדיה האינטראקטיבית הינה חזית הממשיכה לצבור

ראל זקוקים לכלים על מנת להתמודד אל מול השיח האינטרנטי והאנשים התומכים במדינת יש
המשתנה באופן קבוע, בייחוד בזמני משבר כמו באירועי הקיץ האחרון. אנחנו מאמינים שלתכנית 

  זו יש יכולת להשפיע על דעת הקהל ולקדם שיח חיובי על ישראל בצורה אפקטיבית."
  

אש הממשלה אומר: "חזינו כיצד צעירים ירדן ותיקאי, ראש מטה ההסברה הלאומי במשרד ר
במהלך מבצע "צוק איתן" השתמשו ברשתות החברתיות כדי לשתף את החוויות שלהם 

מטרת התכנית היא  בהתמודדות עם ירי הטילים הבלתי פוסק על מדינת ישראל על ידי חמאס.
שתמש להעניק לסטודנטים צעירים את הכלים, כדי שיוכלו להעביר את המסר שלהם לקהל המ

 ".ברשתות החברתיות, בצורה הטובה ביותר

  
 : למידע נוסף
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“Social Media Ambassadors” Give Young People a Chance to Tell Israel’s Story Online 
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A partnership will be taking place between the Prime Ministers Office and educational 
organization StandWithUs to educate young people about how to use social media in 
relation to public diplomacy. 
  
The partnership involves a year long educational program in multiple countries; the 
United Kingdom, the United States, and Israel, to teach young people about the power 
of social media and its influence on world events, focusing specifically on Israel. 
  
The partnership comes as a result of an increasing reliance on social media during 
conflicts by both traditional media and the general public. Operation Protective Edge 
was yet another example of how social media plays a critical role in public diplomacy. 
There was, unfortunately, a torrent of misinformation about Israel and the actions of the 
IDF during that operation put out on social media and led by anti-Israel groups.  
  
The “Social Media Ambassadors” program, a volunteer program aimed at university 
students will train on the importance of messaging on multiple platforms such as 
Facebook, Twitter, Instagram, and more. The Ambassadors would develop their own 
projects to learn first-hand how public opinion is affected by social media and online 
debate. Participants will receive hands-on training in the StandWithUs Education Center 
in Jerusalem, and hear from leading experts in the field.  
  
Yarden Vatikay, Director of the National Information Directorate at the Prime Minister's 
Office said: “We saw during Operation Protective Edge the energy and dedication of 
young people who took to social media to share their experiences of living under Hamas 
rocket fire. This program aims to empower people with skills so they can convey their 
firsthand experiences about Israel to a wide audience on social media.” 

  
StandWithUs Israel Director Michael Dickson stated, "This is an exciting opportunity for 
young people to volunteer and learn for themselves about the best way to communicate 
Israel's message. Too often, those who know the truth about Israel's actions, especially 
in times of conflict, are drowned out by voices spreading misinformation on the internet. 
This program could remedy that." 

  
Dickson also noted that the purpose of the program is not to tell participants what to 
say, but to teach them how to say it; "we have a duty to educate young people, 
especially in Israel, about how they can make their voices heard." 

  
StandWithUs – an international, non-profit education organization - was selected as a 
partner in this program due its vast experience and reach in social media, combined with 
its team of educators and staff in Israel, the US and around the world. StandWithUs’s 
main Facebook page has a peak reach of 30 million and it operates a wide array of multi-
lingual and diverse social media accounts. 
  
The Social Media Ambassadors program would begin sometime next year, pending final 
approval. "Social media is one front that continues to grow in relevance and supporters 
of Israel should know how to communicate what's going on at all times, but especially in 



times of crisis as we saw this summer. We believe this program has the potential to 
change public opinion and communicate more effectively about Israel," said Vatikay. 
  
For more information: 
Ido Cohen 

Israel Outreach Director 
050-666-7705 

idoc@standwithus.com 
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