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 :בעלי תפקידים בכירים במשרד
גיל – וואקניןסימה .( במיל)ל "תא -ל המשרד"מנכ. א 

מר צחי גבריאלי –ל המשרד "מנהל המערכה וסמנכ. ב 

מר רון ברומר –ראש אגף בכיר יוזמות . ג 

שי הר צביר "ד.( מיל)ל "סא –וקשרי חוץ מחקר ראש אגף בכיר . ד 

רויטל יכין  ' הגב –ראש אגף בכיר תודעה ואסטרטגיה . ה
 קרקובסקי

חנה הכהן' הגב –אחראית פרויקטים . ו 

גלזרליאת ' הגב –היועצת המשפטית . ז 

איילה יוסף' הגב –ראש יחידת תקציבים ורכש . ח 

 



תחומי האחריות של המשרד לנושאים  

 והסברהאסטרטגיים 
כפי שהוגדרה, האחריות של המשרד: 
   המערכה נגד תופעת הדה לגיטימציה והחרמות נגד ישראל במישור הגלוי הובלת

 (.  המערכה: להלן)ובמישור החשאי 
עבודה שנתיות ורב שנתיות לטיפול במערכה על כל  תכלול ותיאום תכניות , גיבוש

 .ותרבותיתפעילות אקדמית כלכלית , תודעה, לרבות בהיבטי הסברה, היבטיה
 כולל ביצוע בקרה על מימוש  , הפעילות הממשלתית בתחומי המערכהתיאום כלל

מנחה מקצועי למשרדי הממשלה בכל הנוגע לשמש היעדים וביצוע תכניות העבודה ו
,  לרבות בעת ביצוע פעילויות וקיום אירועים בארץ ובעולם, לפעילותם בנושאי המערכה

 .  ביצוע מחקרים ייעודים וקידום חקיקה רלוונטית
 התרעות ואיומים בתחומי המערכה  , מצב עדכנית שוטפת לרבות מידעגיבוש תמונת

 והנגשתההמטה הממשלתית לבניית תשתית הידע בתחום המערכה וריכוז עבודת 
 .  לגורמים הרלוונטיים

 הממשלה מול ארגונים חוץ ממשלתיים בארץ ובעולם בכל הנוגע למערכה  ייצוג עמדת
 .  ולפעול בשיתוף פעולה עימם לקידום יעדי המערכה ותכנית העבודה



 איש קשר
 במשרד , המידעאחראי פניות הציבור והממונה על חוק חופש

מר צביקה , ל"היועץ למנכהינו , והסברהלנושאים אסטרטגיים 
 .אינבינדר
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סקירת עיקרי פעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים 
 :והסברה בשנה החולפת

 עולמות  להיכרות מעמיקה עם הראשונה של השנה הוקדשה המחצית
כמו , המשרדהתוכן השונים ולגיבוש האסטרטגיה ותוכנית הפעולה של 

 .צוותים בין משרדייםגם התנעת 

המשרד יוזם ויזום  , 2017כמו גם בשנת , במחצית השנייה של השנה
בתחומים  ארגוני החברה האזרחית עשרות פרויקטים ומיזמים מול 

מתוך ', ארגוני הסברה וכד, המשפטי, האקדמי, הכלכלי: שונים דוגמת
  ג"דלופעילים התומכים ומקדמים לפעול מערכתית מול ארגונים מטרה 

במקביל המשרד עבד  . בהתאם להחלטת הקבינט, כנגד מדינת ישראל
הכלכלה  , החוץמשרדי בראשם , ועובד מול משרדי הממשלה השונים

בכדי לקדם את העבודה הממשלתית המשותפת במלחמה , והמשפטים
 .כנגד הדה לגיטימציה

 



 2016-17תקציב המשרד לשנים 
 במזומן   ₪מיליון  27עמד על  2016תקציב המשרד לנושאים אסטרטגיים לשנת

 .  בהרשאה להתחייב ₪מיליון  128ו
 דבר אשר חייב התארגנות ייעודית  , המשרד היה בתהליך הקמה, הזובשנה

במסגרת זו . ומתוכננת היטב על מנת להוציא את כספו של הציבור באופן ראוי
נבנו  , נבחנו השותפים למשימה, גובשה אסטרטגיה כוללת, נלמד הנושא לעומק
 .  בהנעת ההתקשרויות המרכזיות של המשרדוהוחל הכלים והתשתיות 

 של השנה ומאז פועל ללא  השנייה החל המשרד בפעולה ממשית במחצית בפועל
המשרד  , עוד באותה שנה. לאות ובקצב גבוה למימוש התוכנית האסטרטגית

 .  ידע להצביע על ההתחייבויות המרכזיות מתקציב המשרד
 100עומד על  2017המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לשנת תקציב ₪  

בתנאי ביצוע בפועל   ₪מיליון  50ועוד  ₪מיליון  50כאשר הוקצבו , במזומן
 .בהרשאה להתחייב ₪מיליון  128ו
ב כנספח  "מצ, ח ההתקשרויות"כפי שפורסם בדו, פירוט הוצאות על פי תקציב

אינן מפורטות  , יש לציין כי רוב ההתקשרויות שערך המשרד. ח השנתי"לדו
 .  עקב היותן חלק מפעילות המערכה, ח"בדו

 
 



 היקף תמיכות למוסדות ציבור  
אלא מתקצב פרויקטים  , המשרד אינו מעניק תמיכות

 .בהתקשרויות בלבד

המשרד לא פרסם חוברות ועלוני מידע לציבור בשנה החולפת. 

המשרד אינו מממן קרנות ומלגות. 

המשרד אינו אמון על יחידות נותנות שירות. 

המשרד אינו אמון על ביצוע חוקים. 

 


