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 10 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מחקר והמידעמרכז ה

 יו"ר ועדת  ,וחה"כ מיכאל אורן חוק ומשפט ,חוקההיו"ר ועדת חה"כ ניסן סלומינסקי, לבקשת נכתב מסמך זה 

באופן הגופים העוסקים בהסברה של תיאור מסמך ב .למדיניות חוץ והסברה)של ועדת החוץ והביטחון( המשנה 

גופים  של יהםתקציבעל נתונים מסמך מוצגים בעוד טחוני. ייני בכהסברה בתחום המד לסווגהאשר נהוג  ,ישיר

 .2014-2010בשנים  אלה

 מבוא .1

אלו לגורמים גופים  לסווגאפשר  .משרדי הממשלהבים שונים פמקיף גוהוא ו ,תחום ההסברה במדינת ישראל רחב

  באופן עקיף, כלהלן: הלגורמים העוסקים בהסברוהעוסקים בהסברה באופן ישיר 

מערך ההסברה במשרד ראש הממשלה, אגף  והם 1היא הסברה מטרתם המרכזיתגופים אשר   :הישירהסברה 

משרד המשרד לנושאים אסטרטגיים ו ,לחטיבת דובר צה" ,תקשורת והסברה במשרד החוץ

 .טחונייב-המדיני תחוםסווג כפעילות בנהוג לישירה הסברה  2.ההסברה

מינהל השיווק למשל אחרים,  מיםבתחו םלותיזרת מפעתורמים להסברה כנגגופים אשר  :פהעקיהסברה 

משרד הסוכנות היהודית, מכון היצוא, משרד הכלכלה, מנהל סחר חוץ במשרד התיירות, ב

 .מסחרי-כלכלי-האזרחיחום תסווג כפעילות במסוג זה נהוג להסברה  .ועודהעלייה והקליטה 

. סיוע החוץ חשוב כלי הסברתי אוהומדינה הם לתדמיתה של ותרעשוי לשל ישראל סיוע החוץ  נוסף על כך,

הסברה הסברה ישירה או  –קשה לכלול אותו באחת מהקטגוריות שלעיל מתוקצב במשרדי ממשלה שונים, ו

 .יתר תקציבי ההסברהולא ייכלל ביפורט במסמך בנפרד זה  , תקציבו של תחוםכן על ;עקיפה

לאומית ומצבה הכלכלי -מעמדה בזירה הביןלבין  מתאם חיובי בין תדמיתה של מדינהיש לפי מחקרים שונים 

האם תדמית המדינה משפיעה על  בין הגורמים:  )במונחי תוצר לנפש(. עם זאת, לא ברור לחלוטין הקשר הסיבתי

-סיבות שונות, גם בעקבות קמפיין הדהמתדמיתה של ישראל נשחקת התוצר לנפש או להפך. בשנים האחרונות 

הדימוי הציבורי שבו נמדד , 2013לאומי שנערך בשנת -סקר ביןפי -על. BDS-הועולם ב המתנהל כלפיהלגיטימציה 

 52%ואה למדינות נוספות בעולם. תדמיתה של ישראל נשחקת בהשוואילך  2010של מדינות שונות, משנת 

י לאומ-מהנשאלים ראו בישראל מדינה חיובית. בסקר בין 21%-וכ ישראל דימוי שלילילש סברומהנשאלים בסקר 

 3צפון קוריאה, פקיסטן ואיראן.לצמוד מוקמה ישראל בזה 

גופי ההסברה השונים במשרד ראש הממשלה, במשרד החוץ, בביקורת משרד מבקר המדינה ערך  2007בשנת 

 :בסיכום לדוח הביקורת קבע המבקרבמשרד הביטחון, בצה"ל ובמשטרת ישראל. 

תיאום נאות בין  היעדר תפיסת הסברה )קונספציה( ממלכתית כוללת וחוסר

על קבוע -הנובע מהיעדר הכוונה ממשלתית באמצעות גורם –גורמי ההסברה 

  4.גורמים לכשל הסברתי מתמשך של ממשלות ישראל –המנחה והמתאם 

כלל ין הפעילות בותפקידו לתאם את  מטה הסברה לאומי במשרד ראש הממשלההוקם  5החלטת ממשלהמכוח 

בדק שוב מבקר  2012יש לציין כי בשנת  מדיניות הסברה אחידה.להביא ל כדיגורמי ההסברה במדינת ישראל 

                                                 

 . 2015ביוני  16, פגישה, ה הלאומי במשרד ראש הממשלההסברהראש מטה ירדן ותיקאי,    1
2

". בהתאם להחלטת משרד ההסברה והתפוצות"ונקרא  ,32-ממשלת ישראל הכהונת ב ,2013-2009ים משרד ההסברה פעל בשנ   
, נקרא שם המשרד "המשרד לנושאים 2015בספטמבר  2מיום  511והחלטת ממשלה מס'  2015במאי  19מיום  25ממשלה מס' 

 .אסטרטגיים והסברה"
3

 1 קשרים בין לאומיים, –משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי , לגיטימציה-כלכלת ישראל בצל קמפיין הדה טל שוורצמן, בן הופמן,   
 .Globescanידי חברת -. הסקר נערך על2015בנובמבר  5דוא"ל, ב ; נתקבל2015בפברואר 

4
 .2007בנובמבר  19, א58דוח שנתי בור, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הצי   

http://go.calcalist.co.il/pic/GabiK/IsraeliEconomy_7.6.15.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_293/61e4d996-273d-45a7-b68c-c039aeb8d677/150-ver1.pdf
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. בדוח זה מצא המבקר כי "מרמרה"משט העם הסברתית ההתמודדות ההמדינה את מערך ההסברה, בהקשר של 

ככלל, חל שיפור ניכר בתיאום ובמיצוי היכולות הקיימות של מערך ההסברה הלאומי בתיאום מטה ההסברה "

כרת הדרג המדיני והדרג הצבאי מבחינה עקרונית את חשיבות הנושא. אך לצד זאת, עלו בביקורת הלאומי, ובה

 6 ."ליקויים משמעותיים שחלקם הופיעו כבר בדוחות קודמים של מבקר המדינה ולא תוקנו

תקציב כלל לאמוד את  תמתודולוגיקשה מבחינה באופן ישיר או עקיף,  הסברההעוסקים ב םגופיהבשל ריבוי 

אשר  ,תקציבי הגופים המרכזיים הפועלים בתחום ההסברה באופן ישיר יםסקרנמסמך זה בהסברה הישראלית. ה

    .בטחוני-המדיניחום תבסווגה כפעילות נהוג ל

 תקציבי ההסברה .2

 לאומיה הסברההמטה  .2.1

דוח מבקר ובעקבות  בעקבות החלטת ממשלהבמשרד ראש הממשלה,  , כאמור,הוקםלאומי ההסברה המטה 

שיפור ל ההביאהקמת המטה עולה כי  2012. מדוח מבקר המדינה משנת להלן( 1)ראו סעיף  2007משנת ינה המד

)משרד החוץ,  תיאום מדיניות ההסברה של גופי ממשלה 8תפקידי המטה הם 7.פעילויות ההסברהניכר בתיאום 

ייצוג תחום ההסברה  ,משטרה, מטה פעילות הממשלה בשטחים(השב"כ, האסטרטגיים,  נושאיםצה"ל, המשרד ל

עיתונות השכת , לממשלתיתהפרסום השכת הפעלת כלי ההסברה השונים )דוברות, להחלטות, האל מול מקבלי 

תחום שהוא המוביל את (. אף "צוק איתןההסברה בעת ")כדוגמת  הובלת מבצע הסברתימדיה(, -, ניוממשלתית

תקציב מטה ב שהם גופים עצמאיים. שוניםהשל גופי הממשלה ההסברה, מטה ההסברה אינו אחראי להסברה 

לעתים חלק מפעילויות ההסברה נעשות יצוין כי  .באופן ישיר פעילות מטה ההסברה מתוקצבתההסברה הלאומי 

 .2014-2010הסברה הלאומי בשנים הלהלן מציג את תקציב מטה  1לוח  במשותף עם גופי שלטון אחרים.

  9)במיליוני ש"ח( 1020-4201לאומי בשנים ההסברה התקציב מטה  – 1 לוח

 2014 2013 2012 2011 2010 תקציב

 4.3 4.3 6.6 6.7 3.7 מקורי

 8.4 6.6 11.7 7.0 3.3 מאושר

 2.4 1.7 6.5 2.8 2.5 ביצוע

 28.6% 25.8% 55.6% 40.0% 75.8% שיעור ביצוע

ון ש"ח, התקציב המאושר מילי 4.3-כ היההסברה ההמקורי של מטה תקציב ה 2014בשנת  ,הנתונים בלוחפי -על

 היה (מאושרושיעור הניצול )תקציב ביצוע מתקציב  מיליון ש"ח 2.4-כ –מיליון ש"ח, תקציב הביצוע  8.4-כ היה

תקציב שנתי ממוצע של ומשמעו  ,מיליון ש"ח 15.9-כעמד על  2014-2010בשנים המצטבר הביצוע . תקציב 28.6%

  .ש"חמיליון  3.2-כ

 

 

                                                                                                                                                                  

5
 . 2007ביולי  8, הקמת מערך ההסברה הלאומי ,1936 'ממשלה, החלטה מסהמשרד ראש הממשלה, החלטות    
6 

 .2012 יוניב 13, תפקוד מערך ההסברה הלאומימשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,  
7 

 שם. 
8

 .2015ביוני  16, פגישה, במשרד ראש הממשלה לאומיההסברה הירדן ותיקאי, ראש מטה    
9

 .2015ביוני  21 :כניסהתאריך , פורטל השירותים והמידע הממשלתי   

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1396.aspx
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=615&id=0&frompage=107&contentid=12649&parentcid=12649&bctype=2&startpage=0&direction=1&sw=1536&hw=794&cn=%3cb%3eפרק%20ב%60:%20תפקוד%20מערך%20ההסברה%20הלאומי
https://data.gov.il/dataset/961
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 10במשרד החוץיבורית מערך הדיפלומטיה הצ .2.2

הציבורי  לחזק ולקדם את מכלול האינטרסים של ישראל במרחבנועדה הדיפלומטיה הציבורית פעילות 

במשרד החוץ מערך הדיפלומטיה הציבורית לדברי משרד החוץ, והתקשורתי והיא מרכיב חשוב בביטחון הלאומי. 

הנושאים של ווי ילל ,יתקשורתההציבורי  במרחבפעולות של ריכוז ותיאום  להובלה, אחראיהמערך(  :)להלן

מערכות היחסים ארוכות הטווח עם גורמי כוח קיימים וצומחים של וביסוס  הולבניי ותמיכה בהם המדיניים

  11.במדינות העולם

שם מוהמערך בפעולות  .ומנחה אותן מבחינה מקצועית נציגויות משרד החוץ בעולם 106מול  המערך פועל ישירות 

יעד בחו"ל. קהלי מתמקד בבניית תדמית רלוונטית וחיובית לישראל בקרב הוא ח כלים להשפעה ודגש על פיתו

הוא מפעיל מגוון רחב של  –קשתו"מ )קשרי תרבות ומדע( ו אגף תקשורת והסברה – באמצעות יחידות המערך

הפקת תכנים ערוצי מדיה חדשה;  350מערך לניטור תקשורת אלקטרונית; הפעלת  בכלל זהוכלים מקצועיים, 

ארגון משלחות של מובילי דעה  ;משלחות עיתונאים זרים בישראלביקורי ן וארגויזואליים;  םטקסטואליי

תקשורת הזרה בארץ; הנחיה מול הופעילות  לתקשורתהמועברים מסרים מדיניים והסברתיים  לישראל; תיאום

; קיום הדרכות מקצועיות לעובדים נותתקשורת במדינות השואמצעי נציגויות ישראל בחו"ל לגבי מגעים עם של 

פעילות קיום כנסים גדולים בישראל ובחו"ל; קידום פעילות תרבות ומדע בחו"ל; קיום  ישראלים;-ולפעילים פרו

רכיבי  משלחות, ניוד מרצים, תחרויות וכנסים.באמצעות להדגשת החדשנות הישראלית ותרומתה לעולם 

קשרי תרבות ומדע,  ,תקשורת אסטרטגית )הסברה( ודוברותפעילות הם מערך הדיפלומטיה הציבורית בתקציב ה

להלן מציג את תקציב מערך הדיפלומטיה הציבורית  2 פרויקטים משתנים ופעילות בנציגויות ישראל בעולם. לוח

  .2014-2010בשנים 

 12)מיליוני ש"ח( 0201-4201מערך הדיפלומטיה הציבורית בשנים ביצוע תקציב  – 2 לוח

 2014 2013 2012 סעיף

 10.0 7.5 10.5 מטה –הסברה 

 10.5 7.0 11.0 מטה –קשרי תרבות ומדע )קשתו"מ( 

 3.7 1.5 18.3 פרויקטים  

 22.3 18.5 21.0 פעילות נציגויות )הסברה וקשתו"מ(

 46.5 34.5 60.8 הכול סך

 46.5-כ עמד על 2014ת בשנמערך הדיפלומטיה הציבורית הביצוע של תקציב כלל  ,הנתונים בלוח לעילפי -על

דפוס , משרד החוץ לדבריתקציב מנותב לפרויקטים ולא לבסיס התקציב של המשרד. בחלק מרכזי  ש"ח.מיליון 

בהן התקציב ש)בשנים  התקציב מוקפא על רקע בחירות ןבהשבעיקר בשנים תקציבית, סדירות -אייוצר עבודה זה 

ההתנהלות תוצאות . פי תקציב השנה הקודמת(-על בעקנבגין בחירות, התקציב לשנה השוטפת אינו מאושר 

 קושי בבניית תשתית פעולות קבועה, וחוסר יכולת להוציא לפועל פעולות מתוכננות.  הןהאמורה 

היא פועלת ברחבי  םבהשתנועת החרם במקומות עם בהתמודדות עוסק דרך קבע מערך הדיפלומטיה הציבורית 

ידי מחלקה באגף תקשורת והסברה העוקבת אחרי התופעה ומנחה -להעולם. פעילות זו מנוהלת ברמת המטה ע

לטיפול  ים מיוחדיםתקציב ניתנולא משרד החוץ, נציגי לדברי  .כיצד לפעולאת נציגויות משרד החוץ בעולם 

                                                 

10
 .2015בנובמבר  16דוא"ל  ;2015ביוני  17המערך לדיפלומטיה ציבורית, פגישה,  ל משרד החוץ וראשיובל רותם, משנה למנכ"   
  .מרכז המחקר והמידע של הכנסת, (הבהכנהדיפלומטיה הציבורית )משרד החוץ ומסמך בנושא ראדה חסייסי, להרחבה ראו:    11
12

 .2015ביוני  18, "למשרד החוץ, דואבזאב הראל, ראש חטיבת תקצוב מרכזי  
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13-השמציבה תנועת  יםבאתגר
BDS משרדיים-בה נעשה באמצעות הסטת כוח אדם ותקציבים פנים הטיפולו 

גם  היא עלולה  .בעתיד להתרחביש בכוחה , אך אתהצלחת תנועת החרם מוגבלת בעת הז ,לדבריהם. לתחום זה

ידי גורמים מדיניים -העזרה הדיפלומטית שניתנת עללנוכח  – של ישראל דיפלומטי"האשראי הלשחיקת "להביא 

   .בתחום זה בחו"ל לישראל

 טיפוללעילות סדורה ומתמשכת כנית עבודה אשר מביאה בחשבון פומערך הדיפלומטיה הציבורית הכין ת

 שלושעל פני  בפריסהש"ח  ןמיליו 150-כ אכנית היוהת עלות .ישראלבפני  BDS-ה פעילותבאתגרים שמציבה 

שכל ידי גיוס עובדים -על במטה ובנציגויות ישראל בעולם אדם וחתגבור כציב זה מיועד למתקניכר . חלק שנים

 ת ומסגרת התקציב הועברו למשרד האוצר, אך עד כה לא אושרו.פרטי התוכני לטיפול בנושא. פעילותם תנותב

מדינת הננקטת כלפי לגיטימציה -תופעת הדההאחריות להובלת המאבק ב ,אחרונהשהתקבלה לממשלה החלטת ב

 14בידי המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה.הופקדה תנועת החרם ובישראל 

15אסטרטגיים נושאיםהמשרד ל .2.3
 

קצר  ןמדינת ישראל זמהמתנהל נגד  הלגיטימצי-החל לפעול כנגד קמפיין הדה םאסטרטגיי נושאיםהמשרד ל

פעולות ה 2014-2011בשנים  ,לדברי מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים. 2009יחסית לאחר הקמתו בשנת 

-הובלת מאמץ ביןו ,2009טופל באופן משמעותי עד לשנת  לאש ,פיתוח הידע בנושא והיהמשרד של הראשונות 

הכלים  .נגד מדינת ישראלהמתנהל  לגיטימציה-הדהקמפיין  כנגד יכולות מענהפיתוח ארגוני ל-ובין משרדי

 המרכזיים שפותחו: 

  של משרדי הממשלה תיאום בין המאמצים השונים  – ארגוניםגיבוש קואליציית

  להעצמת יכולת התגובה. בארץ ובחו"ל ישראליים-גורמים פרוו

  הפעילות אסטרטגיים לתיאום  נושאים"ל המשרד לפורום ממשלתי בראשות מנכהקמת

 .בעולם ישראלמדינת  הננקטת כלפי לגיטימציה-דהבאבק במ

  כנגד ישראל.הפלסטינית ה תפרסום תקופתי העוסק בנושא ההס –ה תמדד ההסהצגת 

פעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים, הוקמו גופים במשרד החוץ, בצה"ל ובמשרד במקביל לכמפורט לעיל, 

 הננקטות כלפי מדינתלגיטימציה -דההפעולות להתמודד עם על מנת  )המחלקה לתפקידים מיוחדים(פטים המש

  .במדינות שונותישראל 

 –ידי העברת תקציבים לגופי ביצוע שונים -על , בין היתרנושאב תכלל והמתאם את הפעילותהמגוף ה הואהמשרד 

 נושאיםהמשרד לשל התקציב השנתי הממוצע  סר,פי המידע שנמ-על. ממשלתיים-גופים חוץומשרדי ממשלה 

-ש"ח להתמודדות עם קמפיין הדה ןמיליו 10-כהתקציב הופנו כלל מתוך ו, ש"ח ןמיליו 22-כ היהאסטרטגיים 

אסטרטגיים בשנים  נושאיםלהלן מציג את תקציב המשרד ל 3לוח  .ישראל מדינתכלפי המתנהל  מציהילגיט

2014-2010. 

 

 

                                                 

13  Boycott, Divestment, and Sanctions : במטרה לקדם 2005 שנתפלסטינים שנתגבשה ב-ממשלתיים פרו ארגונים לא 171קואליציה של 
אגף הכלכלן במנהל תחום בן הופמן,  ;ופועלת בעיקר באירופה אך גם מחוצה לה ישראלכלפי מדינת  השקעות וסנקציות חרם, משיכת

ניתוח להרחבה בנושא החרם הכלכלי ראו: איל קופמן,  .2014דצמבר ב 23, דוא"ל, , משרד האוצרלאומיים-ןקשרים בי –הראשי 
 .2014, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דצמבר ות האפשריות של חרם כלכלי על ישראלההשלכ

14
ליאור חיימוביץ, עו"ד, יועץ השר  ;ביוני 17לדיפלומטיה ציבורית, פגישה,  ל משרד החוץ וראש המערךיובל רותם, משנה למנכ" 

 .2015בדצמבר  8לנושאים אסטרטגיים והסברה, דוא"ל, 
 .2015בנובמבר  18, "לדוא ;2015באוגוסט  2, פגישה, 2014-2011אסטרטגיים בשנים  נושאיםמנכ"ל המשרד ליוסי קופרווסר,   15

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03501.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03501.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03501.pdf


 

   

 11 מתוך 5 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

   16)במיליוני ש"ח( 2010-4201בשנים  ם אסטרטגייםנושאיד להמשרתקציב  – 3 לוח

 2014 2013 2012 2011 2010 תקציב

 17.0 9.5 11.0 10.8 9.5 מקורי

 28.8 23.3 24.6 22.2 17.5 מאושר

 19.3 15.1 14.6 11.3 8.8 ביצוע

 67.0% 64.8% 59.3% 50.9% 50.3% שיעור ביצוע

מיליון ש"ח. כמו  17-כ היהם אסטרטגיים נושאיהמקורי של המשרד ליב תקצה 2014בשנת , הנתונים בלוחפי -על

ושיעור  מיליון ש"ח 19.3-כהיה מיליון ש"ח, תקציב הביצוע  28.8-כ עמד על התקציב המאושר שלראות אפשר  ,כן

 69.1-כהסתכם ב 2014-2010. תקציב הביצוע המצטבר בשנים 67%-כ היה (מאושרתקציב מתקציב ביצוע )ניצול ה

  מיליון ש"ח. 13.8-תקציב שנתי ממוצע של כ , ומשמעומיליון ש"ח

 משרד ההסברה .2.4

והוא  ,ישראל גלילי הראשון היהההסברה במהלך שנות קיומה של המדינה. שר לפרקים משרד ההסברה פעל 

( 1975)שנת  17-הממשלה הממועד כהונת  .(1969-1967)בשנים  13-ממשלה המהלך כהונתה של הבמונה לתפקיד 

הוקם מחדש ההסברה משרד למעשה, ( לא מונה שר הסברה. 2009)שנת  32-ממשלה התחילת כהונתה של העד לו

עם הקמת משרד ההסברה . "משרד ההסברה והתפוצות"ונקרא  "כ יולי יואל אדלשטייןהחבראשות  2009בשנת 

ולשכת העיתונות  צורפו לתחום אחריותו של המשרד לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( 2009בשנת  והתפוצות

במהלך  18.משרד ראש הממשלהעברו לויחידותיו  33-הממשלה הכהונת המשרד לא פעל ב 17הממשלתית )לע"מ(.

משרד ההסברה  19בראשות השר גלעד ארדן.למשרד הזה הועבר שטח הפעילות  34-תקופת כהונתה של הממשלה ה

  ם:עיקרו ,תה של ישראל בעולםבמטרה לקדם את תדמי פרויקטים בתחום ההסברהכמה והתפוצות הוביל 

  "ידי אזרחי ישראל המבקרים בחו"ל.-לעידוד הסברה על תקשורת דיגיטלית וכתובה –"מסבירים ישראל 

 .מימון פעילות שליחי הסברה באוניברסיטאות בחו"ל 

 Face of Israel –  באוניברסיטאות בחו"ל. "מסע דילוגים"במתכונת של פעולות הסברה לקיום משלחות 

  שידור מישראל. שקיימו ממדינות שונות  הטלוויזיושדרני רדיו   –רים ישראל לעולם" "משד 

  "פעילות בקרב ישראלים בצפון אמריקה – )בשיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית(פרויקט "מתחברים 

 להגברת תחושת החיבור עם מדינת ישראל.

 זרים לישראל להכרת ת קבוצות ידי הבא-ישראל עלכלפי הננקטות לגיטימציה -דהפעולות הב אבקמ

 המציאות הביטחונית.

וכמו כן צורפו  20,תפוצותחברה והבתחומי ה ,תחום ההסברהעל נוסף  ,פעלההסברה והתפוצות משרד  ,כאמור

הסתכם  ,. תקציב משרד ההסברה והתפוצות אשר מיוחס באופן ישיר להסברהיחידות לע"מ ולפ"מלמשרד ה

  21.בשנה "חמיליון ש 20-כב 2013-2009בשנים 

                                                 

16
 .2015ביוני  21 :כניסהתאריך , 1020-2014תקציב וביצוע לשנים פורטל השירותים והמידע הממשלתי,   
17

 .2015ביוני  25, פגישה, 2013-2009בשנים והתפוצות ר למנכ"ל משרד ההסברה פיני מור, יועץ בכי  
18

 .2015ביוני  16, פגישה, במשרד ראש הממשלה לאומיה הסברההירדן ותיקאי, ראש מטה   
19

 .2015ביולי,  15 :כניסהתאריך , שלהשרים לפי משרדי ממהכנסת,   
20

 .2009ביוני  3, קמת משרד ההסברה והתפוצותה: 1936החלטה מס' , החלטות ממשלהמשרד ראש הממשלה,   
21

 .2015ביוני  25, פגישה, 2013-2009ם פיני מור, יועץ בכיר למנכ"ל משרד ההסברה בשני  

https://data.gov.il/dataset/961
http://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=10
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des71.aspx
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 2014-2010להלן מציג את תקציב משרד ההסברה והתפוצות בשנים  4לוח 

   22)במיליוני ש"ח( 2010-2014בשנים  ההסברה והתפוצותתקציב משרד  – 4 לוח

 2014 2013 2012 2011 2010 תקציב

 23.7 9.5 45.9 46.6 13.6 מקורי

 48.6 43.5 45.2 50.1 42.7 מאושר

 21.1 28.1 27.2 19.2 22.7 ביצוע

 43.4% 64.6% 60.2% 38.3% 53.2% שיעור ביצוע

 כללמיליון ש"ח.  23.7-כ היההמקורי של משרד ההסברה והתפוצות תקציב ה 2014בשנת  , הנתונים בלוחפי -על

ושיעור הניצול )תקציב  מיליון ש"ח 21.1-כ עמד עלמיליון ש"ח, תקציב הביצוע  48.6-כ היההתקציב המאושר 

מיליון  118.3-כ היה 2014-2010תקציב הביצוע המצטבר בשנים  ,. כמו כן43.4%-כ היה( מאושרקציב ביצוע מת

  מיליון ש"ח. 23.7-תקציב שנתי ממוצע של כומשמעו  ,ש"ח

 23לשכת העיתונות הממשלתית .2.5

נהלית למשרד ילשכת העיתונות הממשלתית )לע"מ(, פועלת במשרד ראש הממשלה ובעבר היתה שייכת מ

על תיאום התקשורת בין ממשלת ישראל ובין קהילת העיתונאים  ,בין היתר ,לע"מ אחראיתוהתפוצות. ההסברה 

בעיקר במתן מתמקדת  נמצאת בישראלאשר פעילות לע"מ מול עיתונות זרה ואנשי התקשורת הפועלים בישראל. 

 עיתונאים וד כמה אלפיעללמאות העיתונאים הזרים השוהים בישראל דרך קבע ו ,נהלי, לוגיסטי ותוכניימ סיוע

 . )תלוי באירועים התקשורתיים( המגיעים לישראל לתקופות קצרות של ימים או שבועות

ועוסקת בין היתר  למוסדות המדינה מקשר בין העיתונות הזרההגורם ה שמשתשכת העיתונות הממשלתית מל

מול העיתונות הפעילות . ווניםחומרים כתובים בנושאים שונים ומג הפצתו הממשלעם אנשי  חיבורים לראיונותב

 והתאקלמותלסיוע להעברת מידע בסיסי באמצעות  ,ליווי עיתונאי זר אשר מגיע לישראלבמתחילה הזרה 

 .סיוריםו תדרוכיםאירועים שונים, בעניין בעריכת שיחות רקע  כהממשיו ,בישראל )מגורים, חינוך לילדים וכו'(

הסברתית דוגמאות לפעילות לקדם את ההסברה של מדינת ישראל. בפעילויותיה עם העיתונות הזרה מנסה לע"מ 

לחיזוק תדמיתה של  ושסייעביקורים  – 2014-ו 2009 יםהאפיפיור בישראל בשנ יביקורשניתן לליווי הן המ לע"של 

פעילות מאומצת מקיימת לע"מ  ,. בנוסף2010יא בתיירות הנכנסת לישראל בשנת בירת ששל ובילוישראל וה

עיתונאים שהגיעו  840-בכלשכת העיתונות  טיפלהטחוניים. למשל, במבצע "צוק איתן" יעים באירובמהלך 

ימי לחימה.  53-תדרוכים ב 63הן בעריכת לישראל מכל רחבי העולם, הן בשיחות רקע והנפקת תעודות לע"מ ו

ע"מ שלרים העברות מגופים ממשלתיים אחלא נכללות בו פעילות הישירה של לע"מ ומבוטאת התקציב לע"מ ב

  שירותים.להם נותנת 

  .2014-2010להלן מציג את תקציב לשכת העיתונות הממשלתית בשנים  5לוח 

 

 

 

 

                                                 

22
 .2015ביוני  21 :כניסהתאריך , 1020-2014תקציב וביצוע לשנים פורטל השירותים והמידע הממשלתי,   
 .2015 בנובמבר 15; דוא"ל, 2015ביוני  29ניצן חן, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית, פגישה,   23

https://data.gov.il/dataset/961
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

   24)במיליוני ש"ח( 1020-2014תקציב לשכת העיתונות הממשלתית בשנים  – 5 לוח

 2014 2013 2012 2011 2010 תקציב

 8.8 7.6 7.2 7.2 5.1 מקורי

 15.3 17.2 15.3 10.2 7.3 מאושר

 8.4 11.4 8.0 4.6 4.1 ביצוע

 54.9% 66.3% 52.3% 45.1% 56.2% שיעור ביצוע

 כלל ,מיליון ש"ח. כמו כן 8.8-כ היה לשכת העיתונות הממשלתיתהמקורי של תקציב ה 2014בשנת  ,לוחפי ה-על

צול )תקציב ושיעור הני מיליון ש"ח 8.4-כ היהמיליון ש"ח, תקציב הביצוע  15.3-כ עמד עלהתקציב המאושר 

מיליון  36.5-כ היה 2014-2010הביצוע המצטבר בשנים  תקציבבנוסף, . 54.9%-כ היה( מאושרביצוע מתקציב 

  מיליון ש"ח. 7.3-תקציב שנתי ממוצע של כומשמעו  ,ש"ח

 25ממשלתיתהלשכת הפרסום  .2.6

נהלית למשרד התקשורת ולפרקים היה יגוף ממשלתי ביצועי אשר שייך מ אלשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( הי

שייך למשרד ראש הממשלה ולמשרד ההסברה והתפוצות. לשכת הפרסום הממשלתית מובילה עשרות מהלכים 

שיווקיים באמצעות קמפיינים ציבוריים וחברתיים בישראל ובחו"ל עבור משרדי הממשלה, חברות ציבוריות 

המשרד הממשלתי מבקש מקציב הפרסום מגיע מהגוף או גוף מבצע, ת אוגופים ציבוריים. מכיוון שלפ"מ הי

 באופן נפרד וישיר להסברה.המוקצה ללשכת הפרסום הממשלתית אין תקציב ו ,השירות

26חטיבת דובר צה"ל .2.2
 

הדוברות, התקשורת, ההסברה וקשרי הציבור של צה"ל  נושאחטיבת דובר צה"ל נושאת באחריות להובלת 

במסגרת  מדיניות צה"ל בתחומי ההסברהשל ם ווייש העיקב ,שוביג אישראל ובעולם. תפקידה המרכזי הוב

חטיבת דובר בלאומי ומשרדי הממשלה. ההסברה האירועים ותהליכים מרכזיים בצה"ל, תוך תיאום עם מטה 

לאומי בתקשורת אינטראקטיבית, שליחויות -פועלים מול קהל בין , והםחיילים, קצינים ונגדים 300-צה"ל כ

 גורמים זרים עם קציני צה"ל. פגשים שלהסברה בחו"ל ומ

תקשורת, –מפגשי צבא 1,525: 2014לאומיים בשנת -חטיבת דובר צה"ל מול גורמים ביןשל  הפעילותלהלן פירוט 

אירועים פתוחים לסיקור  23הודעות דובר צה"ל,  178שאילתות,  356שיחות רקע,  440ראיונות לתקשורת,  844

 ביקורי גורמים זרים. 938משלחות הסברה והתקיימו  47-קצינים ב 150ו נשלח 2014תקשורתי. במהלך שנת 

 .ידי משרד הביטחון-על תקציב חטיבת דובר צה"ל לא הועברועל נתונים 

27סיוע חוץ .2.8
 

קשרים דיפלומטיים עם מקבלי של יסוד וביסוס ימהעיסוק בדיפלומטיה, הן באמצעות ניכר הסברה היא חלק 

ראיונות של נציגים ישראליים בתקשורת זרה. אמצעות קיום השונות והן בהחלטות ומובילי דעה במדינות 

והוא טיפוח קשרי תרבות ומדע באמצעות  ,צמח תחום שלם המשתלב בעבודת הדיפלומטים ,במקביל לתחום זה

בהם לישראל יתרון יחסי, כגון פיתוח מדעי, שבתחומים  לארצות שונותסיוע  – למדינות מתפתחותחוץ סיוע 

לאומי. סיוע -מעמדה הביןאת ה. באמצעות סיוע זה מקווה ישראל לשפר את תדמיתה ויחינוך ותעשי חקלאות,

                                                 

24
 .2015 ,יוני 21 :כניסהתאריך , 1020-2014תקציב וביצוע לשנים פורטל השירותים והמידע הממשלתי,   
25

 .2015ביולי,  19, "לגדי מרגלית, מנהל לשכת הפרסום הממשלתית, דוא  
 .2015יולי,  15פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עו"ד רות בר, עוזרת שר הביטחון, תשובה על   26
 להרחבה ראו: איל קופמן, תיאור וניתוח תקציב סיוע החוץ של ישראל )בהכנה(, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.  27

https://data.gov.il/dataset/961
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

את הנושא מוביל ארגון האומות המאוחדות  .בעשור האחרוןבהיקפו אף גדל הוא ידי מדינות רבות ו-עלניתן חוץ 

להלן  1תרשים  28(.סיוע חוץ לצורך מההכנסה הלאומית הגולמית 0.7%ניצול ידי קביעת יעדים )נקבע יעד של -על

 .2014( של מדינות נבחרות בשנת GNIמציג את סיוע החוץ ביחס להכנסה הלאומית הגולמית )

  201429סיוע החוץ כאחוז מההכנסה הלאומית הגולמית של מדינות נבחרות בשנת  – 1תרשים     
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 0.2-המדינות המפותחות  יעד

 

היה  2014החוץ של ישראל ביחס להכנסה הלאומית הגולמית בשנת שיעור סיוע  ,הנתונים בתרשים לעילפי -על

מיעד ארגון האומות  10-נתון הנמוך פי –  0.02-כוהסתכם בבתרשים המוצגות הנמוך ביותר בין המדינות 

הנתון הממוצע  ,. כמו כןמההכנסה הלאומית הגולמיתOECD(0.7% ) -ידי ה-המאוחדות לסיוע חוץ אשר אומץ על

 199.6-הסתכם ב 2014משיעור סיוע החוץ של ישראל. סיוע החוץ של מדינת ישראל בשנת  5.4-פי – 0.38%-כהיה 

  30דולר. ןמיליו

 סיוע החוץ מחולק לשני חלקים, כמפורט להלן: 

לאומיים כמו הבנק העולמי, בנקים אזוריים -תשלומים של מדינת ישראל לארגונים בין :מולטילטרליסיוע 

לאומיים למדינות מתפתחות שונות במסגרת הסכמי -ידי הגופים הבין-מועברים על לפיתוח וכדומה. התשלומים

רוב ללא שליטת המדינות המשלמות, אולם לעתים פי -עלפיתוח. חלוקת התשלומים למדינות מתפתחות נעשית 

 יש למדינות המשלמות השפעה על ניתוב התשלומים.

באפיק זה יש למדינה המשלמת השפעה על  .אופן ישירסיוע של מדינת ישראל למדינות שונות ב :בילטרליסיוע 

בשל גידול הייצוא  ,יעד התרומה ולעתים חלק מהתשלומים תורמים באופן עקיף לכלכלת המדינה התורמת

 למדינה הנתמכת כחלק מתוכניות הפיתוח הממומנות.

 175.7-כעמד על  2014בשנת  משרדי הממשלה וגופים נוספים למדינות מתפתחות שהעבירו הסיוע הבילטרלי 

 עמד על 2014לאומיים בשנת -של משרדי הממשלה וגופים נוספים לארגונים בין המולטילטרלידולר. הסיוע  ןמיליו

בחלוקה למשרדי  מתפתחותלהלן מציג את סיוע החוץ של ישראל המיוחס למדינות  6דולר. לוח  ןמיליו 23.9-כ

 הממשלה וגופים נוספים.

                                                 

28
 OECD, The 0.7% ODA/GNI target – a history,  accessed: July 14, 2015 

29
 OECD, Net Official Development Assistance in 2014,  Published: April 8, 2015.  

30
; מקור  2015בנובמבר  5לאומיים, משרד האוצר, דוא"ל, -קשרים בין –דע באגף הכלכלן הראשי טל שוורצמן, מנהל תחום מחקר ומי 

 .2015בנובמבר  1הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

http://www.oecd.org/dac/stats/the07odagnitarget-ahistory.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/ODA%202014%20Tables%20and%20Charts.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

   31(2014, יםדולר מיליוניבל למדינות מתפתחות בחלוקה לגופים ומשרדי ממשלה )סיוע חוץ של ישרא – 6לוח 

 היקף הסיוע הגוף

 58.6 משק המים

 49.9 משרד העלייה והקליטה

 16.6 משרד הבריאות

 15.7 משרד ראש הממשלה

 13.7 משרד החוץ

 7.8 משרד החינוך

 4.9 משרד הכלכלה

 4.3 משרד הביטחון

 4.1 אביב-עיריית תל

 0.1 המשרד להגנת הסביבה

 125.2 הכול סך

אביב( -סיוע החוץ המועבר ישירות ממשרדי הממשלה ומגופים נוספים )כמו עיריית תל ,הנתונים בלוח לעילפי -על

הסיוע הגבוה ביותר היה סכום דולר. כמו כן, ניתן לראות כי  ןמיליו 175.7-כ 2014בשנת היה למדינות מתפתחות 

. סיוע זה כולל את הסבסוד הגלום בהעברת מים שפירים מישראל מיליון דולר 58.6-על כועמד  במשק המים

לראות אפשר לממלכת ירדן בעקבות הסכם השלום בין המדינות וסבסוד מים שפירים לרשות הפלסטינית. בנוסף, 

  32קליטת עולים.למיליון דולר  49.9-כי משרד העלייה והקליטה העביר כ

ראל כולל סיוע לעולים חדשים אשר עלו ממדינות מתפתחות וטיפול בפליטים ומהגרים היקף סיוע החוץ של יש

 דולר.  ןמיליו 58.3-כב 2014בשנת הסתכם עולים ומהגרים בלתי חוקיים התקציב שהוקצה לטיפול בבלתי חוקיים. 

מיליון  141.3-כעל  2014מהגרים בלתי חוקיים עמד בשנת טיפול בסיוע החוץ של ישראל ללא קליטת עלייה ו

 .מההכנסה הגולמית הלאומית  0.05-כ – דולר

 אומדן תקציב ההסברה .3

פיזור התקציב בין גופים שונים והקושי להגדיר את בשל מורכבת משימה  אתקציב ההסברה הי של עריכת אומדן

פעילויות יש  כך,לפיובאופן עקיף.  יכולה להיעשות באופן ישירהיא  ,לעיל 1כאמור בסעיף שכן , הסברהפעילות ה

ועריכת כנסים  קידום התיירות לישראללמשל  ,להן תוצרי הסברהאך יש הסברה באופן ישיר מוגדרות כשאינן 

גופים  שלתוצרי הסברה לפעילויות מסחריות יש  ,. כמו כןידי גופים ממשלתיים-על מקצועיים בארץ ובחו"ל

 כדוגמת חברות ישראליות הפועלות בחו"ל.  ,עסקיים

סברה. ההתקציב של אומדן כללי לגבש מאפשר ל הגופים המרכזיים העוסקים בהסברה שתקציב איסוף נתוני ה

 . ותקציב עללא העביר נתונים  ,הסברהתחום הבמרכזי גורם  אשהו ,יש לציין כי דובר צה"ל

  .2014 עד 2012ים להלן מציג את תקציב ההסברה בחלוקה לגופי ההסברה השונים בשנ 7לוח 

 

                                                 

 .שם 31
32

אלה נכללות בהגדרות לסיוע חוץ. הוצאות סיוע לעולים חדשים ממדינות מתפתחות בשנתם הראשונה בישראל )כולל סל קליטה(.  
 .2015בנובמבר  1, 2014דוח לשנת  –סיוע החוץ של מדינת ישראל לארצות מתפתחות שכה המרכזית לסטטיסטיקה, הל מקור:
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

   ש"ח( ני)במיליו 2012-2014ים בשנ ,בחלוקה לגופי ההסברה השונים ,הסברהבתחום ההביצוע תקציב   – 2 לוח

 2014 2013 2012 הוצאה

 46.5 34.5 60.8 ציבוריתהדיפלומטיה המערך 

 21.1 28.1 27.2 משרד ההסברה והתפוצות

 19.3 15.1 14.6 המשרד לנושאים אסטרטגיים

 8.4 11.4 8.0 ממשלתיתהעיתונות הלשכת 

 8.3 8.3 5.3 לאומיההסברה המטה 

 103.6 92.4 115.9 הכול סך

-כ היה הסברה בישראל )להוציא חטיבת דובר צה"ל(ב הממשלה העוסקים תקציב גופי ,הנתונים בלוח לעילפי -על

 ןמיליו 46.5-עמד על כאשר  ,. תקציב מערך הדיפלומטיה הציבורית במשרד החוץ2014ש"ח בשנת  ןמיליו 103.6

  הגופים העוסקים בהסברה.תקציבי ה בין והתקציב הגבהוא , 2014בשנת ש"ח 

ומאחר שקשה לקבוע אם עניינו  ,נוסףגורם הסברתי  אשל מדינת ישראל הוסיוע החוץ לעיל,  2.3כאמור בסעיף 

 בנפרד. זה מוצג במסמך  תקציבועקיפה, הסברה הסברה ישירה או 

  .2014-2010אל בשנים להלן מציג את היקף סיוע החוץ של ישר 8לוח 

   33)במיליוני ש"ח( 2010-2014סיוע החוץ של ישראל בשנים  – 8 לוח

 2014 2013 2012 2011 2010 הוצאה

טיפול ללא קליטת עלייה וסיוע חוץ 
 505.6 478.4 482.8 400.6 297.9 הגירה בלתי חוקיתב

 178.5 160.3 172.0 175.9 150.2 קליטת עלייה

 30.1 90.3 44.0 161.0 93.3 חוקיתהגירה בלתי טיפול ב

 717.7 732.6 702.5 741.1 545.1 סיוע החוץתקציב הכול  סך

כלל מתוך  ,ש"ח. כמו כן ןמיליו 717.7-כ היה 2014תקציב סיוע החוץ של ישראל בשנת  ,הנתונים בלוח לעילפי -על

טיפול להיו ש"ח  ןמיליו 30.1-וכת ממדינות מתפתחולקליטת עולים היו ש"ח  ןמיליו 178.5-כ ,תקציב סיוע החוץ

ללא טיפול ועולים ממדינות מתפתחות ללא קליטת  2014. סיוע החוץ של ישראל בשנת הגירה בלתי חוקיתב

 ת לשנים עברו. ייחסגבוה  סכום – ש"ח ןמיליו 505.6-על כ 2014עמד בשנת  הגירה בלתי חוקיתב

 

 

 

 

 

                                                 

; מקור      2015בנובמבר  5לאומיים, משרד האוצר, דוא"ל, -קשרים בין –טל שוורצמן, מנהל תחום מחקר ומידע באגף הכלכלן הראשי  33
 .2015בנובמבר  1הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
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 מרכז המחקר והמידע

 סיכום .4

-כ 2014בשנת היה בגופי הממשלה השונים  (טחונייב-מדיניהום תח)המיוחס להישירה ביצוע תקציב ההסברה 

שכן הוא ב ההסברה של ישראל, יתקצמרכיבי כלל לאמוד את קשה עם זאת, וכאמור לעיל,  ש"ח. ןמיליו 103.6

-כהסכום הוא ש"ח ) ןמיליו 717.7-על כ 2014סיוע החוץ של ישראל עמד בשנת תקציב מפוזר בין גופים שונים. 

 הגירה בלתי חוקית(.טיפול בש"ח ללא קליטת עלייה ו ןומילי 505.6

ודוח מבקר  34כי על אף השיפור שחל בעקבות הקמת מטה ההסברהלומר אפשר מהמתואר לעיל במסמך 

 הננקטת כלפי לגיטימציה-פעולות ההסברה והמאבק בדה בין חוסר מיקוד מספקיש עדיין  35,המדינה בנושא

 ידי גורמים שונים-על הגידול בהיקף הפעילות נגד ישראל לנוכח, םמבצעי הגופים השוניםש מדינת ישראל

של  לגיטימציה-נושא המאבק בדה כיהחליטה  ממשלהה 37,משרד החוץ פי-על ,עם זאת 36.בעשור האחרון

למעלה  ותולצורך כך הוחלט להקצ ,והסברה במשרד לנושאים אסטרטגייםירוכז כלפיה והחרמות מדינת ישראל 

לדברי המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, מוקם בימים אלו מטה מתאם מכווין  .מיליון ש"ח 100-מ

 38 .ת כלפי מדינת ישראלוהננקט לגיטימציה-הדה פעולותעל מנת להוביל את המערכה ב ,ומתכלל

 

                                                 

 .2012 יוניב 13 :פרסום, תאריך תפקוד מערך ההסברה הלאומימשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,  34
35

 .2007בנובמבר  19 :וםפרסתאריך , א58דוח שנתי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,  
, מרכז המחקר והמידע של ניתוח ההשלכות האפשריות של חרם כלכלי על ישראלבנושא השפעות החרם ראו: איל קופמן, הרחבה ל  36

 .2014הכנסת, דצמבר 
37

ליאור חיימוביץ, עו"ד, יועץ  ;2015בנובמבר  16, דוא"ל, המערך לדיפלומטיה ציבורית ראשל משרד החוץ ויובל רותם, משנה למנכ"  
 .2015בדצמבר  8השר לנושאים אסטרטגיים והסברה, דוא"ל, 

38 
 .2015בדצמבר  8ליאור חיימוביץ, עו"ד, יועץ השר לנושאים אסטרטגיים והסברה, דוא"ל,  
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