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על פי חוק חופש המידע בדבר תקציבים לקידום  לקבלת מידע 31/01/2016יום מ קיבלנו את בקשתך .1

ם: מיהקוד תיובשמוו) של המשרד לנושאים אסטרטגים והסברה  2010-2015בין השנים  מטרות הסברה

 משרד המודיעין(.ו המשרד לעניינים אסטרטגיים

 

את כלל ההתקשרויות שנעשו לאתר בחודשים האחרונים מאז בקשתך נעשתה עבודה במשרד על מנת  .2

 במשרד בתחום ההסברה. 

 

, בהם עוסקת הבקשה, תחום ההסברה היה בעיקר תחת משרד ההסברה 2010-2015לציין כי בשנים יש  .3

ומשרד החוץ. המשרד לנושאים אסטרטגיים ראש הממשלה והתפוצות, מטה ההסברה הלאומי במשרד 

עד להחלטת הממשלה מספר וזאת,  ,שורים לדה לגיטימציה נגד ישראלעסק בשנים אלה בנושאים הק

למשרד לנושאים  דיפלומטיה ציבורית"של "העברת שטח הפעולה בנוגע ל  02.09.2015מיום  511

פעולות שהיו קשורות בעקיפין לתחום ההסברה, הועברו טרם החלטת הממשלה,  .אסטרטגיים

משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, משרד החוץ, ומשרד )כתקציבים למשרדי ממשלה אחרים 

 . (תיירותה

           

 

 ה' אב תשע"ו  ירושלים,  
 2016אוגוסט  09  
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 המדוברת נמצאו: בתקופה .4

 .מסווגותארבע התקשרויות  .א

 למשרדים אחרים. יותתשע העברות תקציב .ב

 :חמש התקשרויות עם גורמי הסברה  .ג

 .ש"ח 145,462בעלות של  ההסתדרות הציוניתשיקאגו עם  –כנס חינוך ציוני  .1

 283,616בעלות של  ההסתדרות הציוניתעם  ציוני בתפוצות-כנס בנושא העמקת החינוך היהודי .2

 .ש"ח

 .ש"ח 44,790בעלות של  אוניברסיטת חיפהמחקר אקדמי בנושא חינוך ציוני בתפוצות עם  .3

בעלות  המרכז הבינתחומי בהרצליהעם  –מושב בנושא קמפיין החרם על ישראל בכנס הרצליה  .4

 .ש"ח 56,000של 

 אינטראקטיב איתן אלירםעם  –לגיטימציה -בדהשכירת יועץ ניו מדיה לאגף תיאום המאבק  .5

 ש"ח. 23,491בעלות של 

 

 , הקשורים לתקצוב פעילות ההסברה.4מצ"ב ההסכמים שנחתמו עם הגופים המפורטים בסעיף  .5

 

מן הטעם  הושחרו מספר פרטים מדיה, -לידיעתך, בהסכם עם החברת אינטרקטיב לשכירת ייעוץ ניו .6

 . יחסי החוץ של מדינת ישראללפגוע ב שגילויים עשוי

 

 כבוד רב,ב .7
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