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 משרד החו�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

ובעיקר היישו� , במשרד החו� נבדקה פעילותו בתחומי הדיפלומטיה הציבורית
לרבות , של תפיסת הדיפלומטיה הציבורית החדשה כחלק ממדיניות המשרד

מיתוג "פרויקט ; אגפי ולפעילות במרחב המקוו��בנוגע לשיתו� הפעולה הבי�
נבדקה ג� . קספו העולמית בשנגחאיותערוכת א; על מכלול היבטיו" ישראל

. פעילות דיפלומטיה ציבורית במשרד ההסברה והתפוצות ובמשרד התיירות
 . בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה ובמשרד האוצר

 

 פעילות המשרד בתחומי הדיפלומטיה הציבורית

 תקציר

מאמצע שנות התשעי� של המאה העשרי� ואיל מתחוללי� שינויי� רעיוניי� 
ומתודולוגיי� בפעילות הנעשית בתחומי ההסברה והדיפלומטיה הציבורית בזירה 

, "דיפלומטיה ציבורית חדשה"מדינות רבות עושות מעבר אסטרטגי ל. לאומית�הבי�
שנועדה ליצור משיכה והערכה למדינה ומאפייניה בדעת הקהל העולמית לש� קידו� 

המופקד על הסברת , )דלהל� ג� המשר(משרד החו� . מכלול האינטרסי� שלה�
מקצה , ייצוג ענייניה המדיניי� וקידו� תדמיתה בעול�, מדיניות ישראל בעול�

 .משאבי� לפעילות הנעשית בתחומי� אלה

להל� ג� פרויקט " (מיתוג ישראל" השיק המשרד את פרויקט 2006באוקטובר 
מטרת המיתוג היא לקד� את תדמית ישראל בעול� בכלי� ובאמצעי� ). המיתוג

במסגרת החלטתה להקי� את מער , 2007ביולי . השאולי� מענפי הפרסו� והשיווק
אישרה הממשלה כי המשרד יוסי& לטפל בפרויקט המיתוג, ההסברה הלאומי

1
עד . 

משרדי והגיש �שנתית לפרויקט לאומי בי�� הכי� המשרד תכנית עבודה רב2010אפריל 
ומיות בשירות הפרויקט בד בבד עשה פעולות ייש. אותה לאישור ראש הממשלה

 . באמצעות יחידות במטה המשרד והנציגויות שלו

 אישרה הממשלה2007באוקטובר 
2

 את השתתפותה של ישראל בתערוכת אקספו 
שנערכה ממאי עד , הבית� הישראלי בתערוכה". בית� לאו�" במסגרת 2010בשנת 

הלכה הוא פרויקט שייש� את היבטי המיתוג ,  בשנגחאי שבסי�2010אוקטובר 
חדשנות "למעשה והציג את מכלול היכולות וההישגי� של ישראל תחת הכותרת 

 ". לחיי� טובי� יותר

__________________ 

8.7.07 מ1936' החלטה מס 1. 

28.10.07 מ2496' החלטה מס  2. 
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות המשרד בתחומי 2010אוגוסט �בחודשי� מרס
היישו� של תפיסת : ובמסגרת זו נבדקו נושאי� אלה, הדיפלומטיה הציבורית

" מיתוג ישראל"פרויקט ; רית החדשה כחלק ממדיניות המשרדהדיפלומטיה הציבו
תערוכת ; פעילות דיפלומטיה ציבורית במשרדי ממשלה נוספי�; על מכלול היבטיו

 ונעשתה במשרד 2010�2004הבדיקה התמקדה בשני� . אקספו העולמית בשנגחאי
בדיקות השלמה נעשו . במשרד ראש הממשלה ובמשרד ההסברה והתפוצות, החו#
 .רד התיירות ובמשרד האוצרבמש

 

 עיקרי הממצאי�

 המעבר מהסברה מדינית לדיפלומטיה ציבורית חדשה 

ת  .1 ו י נ י ד מ ב ת  י ר ו ב י צ ה ה  י ט מ ו ל פ י ד ה ת  ס י פ ת ל  ש  � ו ש י י ה
ד ר ש מ  התגבשה במשרד ההבנה כי למלאכה שהוא עושה בתחומי 2008 בשנת :ה

יעדי� של העוסקת בייעוד וב, הדיפלומטיה הציבורית חסרה תורת עבודה עדכנית
בתאוריה ובידע , תקשורתית�חברתית�בשינויי� שחלו בסביבה הטכנולוגית, המשרד

 .המקצועי שבעול� הדיפלומטיה הציבורית החדשה

 הנהלת המשרד טר� קיבלה החלטות 2010במועד סיו� הביקורת באוגוסט 
אופרטיביות בנוגע להגשמת יעדיה בתחו� הדיפלומטיה הציבורית החדשה וטר� 

 .לי� פנימיי� מחייבי� בהתא�קבעה נה

 הוק� צוות דיו% מיוחד לגיבוש ההיערכות בתחו� הדיפלומטיה הציבורית 2008בקי# 
הדוח שסיכ� את עבודת הצוות שימש ג� . ל תקשורת והסברה דאז"בראשות סמנכ

והוגש להנהלת המשרד , 2008משרדית לשנת �לצורכי הערכת המצב השנתית הכלל
הנהלת המשרד ג� לא דנה ). 2008 "הערכת מצב"דוח  �להל%  (2008באוקטובר 

 ויישומ% בכל האמור בתפקוד אג) תקשורת 2008 "הערכת מצב"בהמלצות דוח 
 . משרדית�והסברה והשפעתו על הפעילות הכלל

י .2 פ ג א  % י ב ה ה  ל ו ע פ ה  ( ו ת י  תהלי( איגו� תקציבי הדיפלומטיה :ש
בי� הנוגעי� לעניי% בתקציבי אינו כולל את הרכי, 2009�שבו החל המשרד ב, הציבורית

א) על פי שיש , )ב" מש�להל% (לאומיי� �אג) כלכלה והאג) לסיוע ושיתו) בי%
 . בפעילות� מרכיבי� הכלולי� בתחומי הדיפלומטיה הציבורית

3. % ו ו ק מ ה ב  ח ר מ ב ת  י ר ו ב י צ ה  י ט מ ו ל פ י ד ת  ו ל י ע  אג) תקשורת :פ
קצועית ומתואמת והסברה במשרד עדיי% אינו ערו( מבחינה ארגונית לפעילות מ

" היו� שאחרי"פרויקט , כ( למשל. בתחומי הדיפלומטיה הציבורית במרחב המקוו%
ותכנית העבודה של , שהתמקד בפעילות במרחב המקוו% נעצר בתו� השלב הראשו%

לא הוצאה לפועל , ח" מיליו% ש10שבגינה אושר למשרד תקציב של , הפרויקט
 .במלואה
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 "מיתוג ישראל"פרויקט 

ות המחקר יש דעות שונות בעניי% התאמת% של מדינות הנתונות במצב של בספר .1
ולניהול הדיפלומטיה  "מיתוג מדיני"ביטחוני בולט ליישו� מוצלח של �סכסו( מדיני

הנהלת המשרד לא , למרות זאת. הציבורית שלה% באמצעות אסטרטגיית מיתוג
ה של ישראל התמודדה ע� ההשלכות של המחלוקת העקרונית בדבר מידת התאמת

ומידת בשלותה לעבור תהלי( מיצוב תודעתי כאמור בדעת , לתפיסת המיתוג המדיני
 . הקהל העולמית

ה .2 ד ו ב ע ת  ו י נ כ ת ו ט  ק י ו ר פ ה ב  ו צ ק , 2007על פי תכנית עבודה משנת : ת
 20 בס( 2008�2007משרד האוצר אישר תקציב מיוחד לטובת פרויקט המיתוג לשני� 

והיתרה הועברה כעודפי� מחויבי� , התקציב נוצלו מ35%�אול� רק כ. ח"מיליו% ש
המשרד לא הצליח להשיג ג� מטרות שתוכננו ולא היו מותנות . לתקציב המשרד

לאומית שנבחרה במהל( הפרויקט ושבעטיה מסר �בפעולותיה של חברת הייעו# הבי%
עת הושק באופ% , 2006מכא% כי משנת . המשרד כי הקפיא חלק מפעולות היישו�

לא החל למעשה המשרד בחלק ניכר , ועד מועד תו� הביקורת, ויקט המיתוגרשמי פר
 . מהשלבי� היישומיי� של הפרויקט המשרדי

3. � י נ פ ה ל  ו ה י נ ט�ה ק י ו ר פ ה ל  ש י  ד ר ש המשרד לא קבע הנחיות : מ
עבודה מקצועיות המגדירות ממשקי עבודה משותפי� לאג) תקשורת והסברה ולאגפי 

משרדי �ב ומסדירות תיאו� פני�"כלכלה ומש, )�" קשתו�להל% (קשרי תרבות ומדע 
לא הוגדר פורו� קבוע שבו ישתתפו , יתרה מכ(. הנוגע לקידו� פרויקט המיתוג

 . יחידות המטה השונות האמורות לקד� את פרויקט המיתוג

לא נמצאה יחידה , "מדור תדמית ישראל"א) על פי שהתקנו% מגדיר את תפקידו של 
 .  אינו קיי� בתק% המשרדי המאושרוהמדור, כזו במבנה המשרדי

ל .4 ה ק ת  ע ד י  ב צ ע מ ו  � י א נ ו ת י ע ת  ו ח ל ש התשתית הארגונית : מ
מספר המשלחות המתארחות כיו� . שבמשרד אינה ערוכה כיאות לטיפול בתחו� זה

וכיו� אי% מסגרת , התקציבי� שהוקצו למטרה זו מנוצלי� ניצול חלקי בלבד, קט%
 . נושא ויכולה לקדמו קידו� של ממשארגונית ייעודית האמונה על הטיפול ב

ת  .5 ב ח ר ה ל ת  ו ל ו ע ל"פ א ר ש י ג  ו ת י י" מ מ ו א ל ט  ק י ו ר פ   :ל

 להרחבת פרויקט המיתוג באמצעות 2007תכנית העבודה שפרס� המשרד במרס )   א(
 . לא מומשה, גיוס שותפי� מקרב משרדי הממשלה וגופי� אחרי�

לא הוכנו במשרד , 2010לקראת הדיוני� שהיו בלשכת ראש הממשלה באפריל  ) ב(
ה% בנוגע למידת ההתאמה , ראש הממשלה ובמשרד החו# מסמכי מנהלי� מנומקי�

האמור להוביל ) הקונספט(של ישראל לתפיסת המיתוג המדיני וה% בנוגע לרעיו% העל 
 . שבו השקיע המשרד משאבי�, "אנרגיה יצירתית "�את פרויקט המיתוג 

 

 משרדי��פעילות דיפלומטיה ציבורית במרחב הבי

ט  .1 ק י ו ר פ ל  � י ר ו ש ק ה  � י י ת ל ש מ מ  � י מ ז י ל"מ א ר ש י ג  ו ת י : "מ
 כי משרד החו# יוסי) לטפל בפרויקט 2007לאחר שהממשלה אישרה כאמור ביולי 

התקבלו בממשלה כמה החלטות בעניי% מיזמי� אחרי� הקשורי� , "מיתוג ישראל"
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יה שות) מיזמי� אלה נוהלו מבלי שמשרד החו# ידע עליה� או ה. לתהלי( המיצוב
 .לה�

ה  .2 י ט מ ו ל פ י ד ת  ו ל י ע פ ב  � י ק ס ו ע ה  � י פ ס ו נ ה  ל ש מ מ י  ד ר ש מ
ת י ר ו ב י יש חפיפה בי% כמה מהתחומי� שבסמכותו של משרד ההסברה )  א:   (צ

והתפוצות הנוגעי� לתחומי העיסוק בדיפלומטיה ציבורית ובי% תחומי� שעליה� אמו% 
נעשתה חלוקה בעת הקמת משרד ההסברה והתפוצות לא . משרד החו# בעיסוקו זה

פורמלית בי% התפקידי� של שני המשרדי� בתחומי הדיפלומטיה הציבורית 
 .וההסברה

למשרד החו# ולגופי� ממלכתיי� אחרי� יש אינטרסי� דומי� בכל הנוגע  )ב(
וע� זאת ה� אינ� מתואמי� ואינ� , לפעילות� בתחו� הדיפלומטיה הציבורית

 מלמדי� ג� על פערי מידע בי% הממצאי�. משתפי� פעולה ביניה� באופ% מיטבי
בתחו� הדיפלומטיה הציבורית , שלא כמו בתחו� ההסברה המדינית. הגופי� השוני�

וכ( , הגופי� הממלכתיי� העוסקי� בכ(פורו� קבוע שתפקידו לתא� בי% כל אי% 
 .נמנעת זרימה של מידע שוט) ביניה�

 

 2010תערוכת אקספו העולמית 

ה .1 ל  ש ה  ק ס ע ה ה ו ה  ר י ח ב ה י  כ י ל ל ה ש ל  ו ה י נ ל ו  % ו ג ר א ל  # ע ו י
ה כ ו ר ע ת RFI3א) על פי שחברות ייעו# שהשתתפו בהלי( )  א:   (ה

 שעשה המשרד 
לא נמצא , המליצו למנות מנהל לפרויקט שישהה בשנגחאי בתקופת התערוכה

בי% , במסמכי המשרד כי לש� הכנת המכרז נדונה משמעות המלצת% של חברות הייעו#
, המשרד. נת ההעסקה והתנאי� הנגזרי� מכ(מתכו, היתר לעניי% היק) המטלות

פרס� מכרז לתפקיד יוע# , שהחליט לשלב בי% תפקיד היוע# לבי% תפקיד מנהל הבית%
, הניסיו% לשלב בי% התפקידי� קיבל ביטוי מעורפל. לארגו% ולניהול של התערוכה

באופ% שאינו עולה בקנה אחד ע� היק) המטלות , מוצנע ומותנה במסמכי המכרז
 .ות ממנהל הבית% בתערוכההנדרש

העדפת המשרד לשלב בי% תפקיד היוע# לבי% תפקיד מנהל הבית% לא קיבלה ביטוי 
 . משמעי ג� בחוזה שנחת� ע� היוע#�ברור וחד

וא) נבחר , כחצי שנה לאחר בחירתו במכרז הציע היוע# למנות מנהל בית% )ב(
בשל .  יחידבחירתו נעשתה לאחר שהוחלט להגדירו כספק. לשמש בתפקיד זה

השתלשלות הענייני� המשרד נאל# להתמודד ע� סוגיית מינוי המנהל תו( כדי 
 . נקלע למצוקת זמ% ונקט הליכי התקשרות שעוררו סימני שאלה, התקדמות הפרויקט

ר .2 ו ב י צ י  ס ח י י  ת ו ר י ש  % ת מ ו ת  ו י ו ס ח ס  ו י המשרד תכנ% לגייס : ג
שיסייעו במימו% חלק , ח לכל היותר" מיליו% ש16חסויות מחברות ישראליות בס( 

אול� הלי( קבלת ההחלטות בנושא זה . מעלויות הבית% הישראלי בתערוכת אקספו
ובסופו המשרד לא הצליח , הנושא לא קוד� ביעילות ובתכליתיות, היה ארו( ומסורבל

משרדית שיזמה עניי% זה לא כונסה במש( תקופה �ועדת ההיגוי הבי%. לגייס חסויות

__________________ 

3  Request For Information  בקשה לקבלת מידע מגורמי  העוסקי  בתחו  ויכולי  לספק מידע 
 .מקצועי
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מעורבותה של ועדת �אי. רוב פעולות ההכנה לקראת התערוכהארוכה שבמהלכה נעשו 
 .ההיגוי בלטה ג� בהליכי קבלת ההחלטות הקשורי� בגיוס החסויות

משרדית במשרד האוצר � ניתנו ההנחיות של הוועדה הבי2008%בנובמבר  )א(
בעניי% ) משרדית� הוועדה הבי%�להל% (לאישור פרסומת מסחרית במשרדי הממשלה 

שחייב את המשרד להתחיל לפעול , למרות לוח הזמני� הדחוק. ס חסויותהמתווה לגיו
רק . 2009הוא הוסי) להתדיי% ולבחו% חלופות אחרות לגיוס החסויות עד מרס , בנושא

הובאו הדברי� , לאחר שהמשרד שינה בפועל את המתווה שנקבע וא) החל ליישמו
 . משרדית�לאישור הוועדה הבי%

רד לא פרס� מכרז פומבי להעסקת חברה ישראלית בשל אילוצי הזמ% המש )ב(
ועק) את חובת המכרז על ידי הרחבת התקשרות ע� חברה מסי% , לש� גיוס החסויות

 . למת% יחסי ציבור

 

 סיכו� והמלצות

הפעילות בתחומי הדיפלומטיה הציבורית היא בעלת חשיבות לקידו� האינטרסי� של 
נות בתהליכי גיבוש תורת העבודה משרד החו# עסוק בשני� האחרו. ישראל בעול�
נוכח אתגרי התקופה על ". מיתוג ישראל"בי% היתר באמצעות פרויקט , בתחומי� אלה

 . הנהלת המשרד להאי# את התהליכי� האמורי� ולפעול לתיקו% הליקויי� שהועלו

משרד מבקר המדינה סבור שכדי לקד� את תהלי( ההטמעה של התפיסה החדשה 
, יש צור( בניסוח נהלי� מתאימי�, רית שעליה הודיע המשרדשל הדיפלומטיה הציבו

באיגו� החלקי� הרלוונטיי� בתקציבי האגפי� , בקביעת תכניות עבודה ברורות
. התפקודיי� הנוגעי� לעניי% ובהצבת לוח זמני� סדור למימוש הפעולות הנחוצות

י בתחומי במסגרת זו יש להגדיר עד כמה שאפשר את הפעילויות הנכללות באופ% מהות
את בעלי התפקידי� ; את היחידות המשרדיות השותפות לה%; הדיפלומטיה הציבורית

 . שיקבלו את הסמכויות המתאימות ואת האחריות ליישו� המדיניות החדשה

יכולה , "הערכת המצב"בדוחות , בי% היתר, השלמת בחינת הליקויי� שעלו, יתר על כ%
ליישו� המלצות הדוחות האמורי� נודעת . לייעל ולהגביר את תהלי( ההטמעה האמור

. חשיבות ג� לש� גיבוש אסטרטגיות פעולה ומימוש% במגוו% כלי התקשורת ההמונית
 � ועקב השימוש התכו) של קהלי� נרחבי� בעול� באמצעי המדיה החדשה �בעת הזו 

 . על המשרד להיער( ארגונית ומקצועית לפעילות במרחב המקוו%

משרדי בתחו� הדיפלומטיה הציבורית בכלל ובתחו� � הבי%בפעילויות הנעשות במרחב
נדרש ריכוז של הידע והניסיו% המקצועי כדי , אירוח משלחות עיתונאי� זרי� בפרט

יזמות בלתי מתואמות עלולות לגרור פעולות כפולות . להגיע לתוצאות מועילות
י� משרד מבקר המדינה ממלי# למשרד. ומיותרות ובזבוז של המשאבי� הקיימי�

השוני� המארגני� הבאת משלחות עיתונאי� לאר# לבחו% את האפשרות להקי� 
 .מסגרת מתאימה משותפת לארגו% המשלחות

משרד מבקר המדינה ממלי# לכלל הגופי� הממלכתיי� העוסקי� בדיפלומטיה 
�ציבורית להקי� פורו� תיאו� ויידוע משות) שיבח% ג� ממשקי עבודה במרחב הבי%

מ% הראוי ג� . מסחרי של ישראל בעול��� את דימויה התיירותימשרדי היכולי� לקד
 בשי� לב למשאבי� �לפרויקט לאומי " מיתוג ישראל"כי לש� בחינת הרחבת 
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התאמת היזמה :  תתקבל הכרעה בסוגיות אלה�והמאמצי� הרבי� הכרוכי� בכ( 
מסגרת התקציב ומקורות המימו% של ; לנסיבותיה ולצרכיה של מדינת ישראל

 . דרכי היישו� של מתווה הפרויקט; קט הלאומיהפרוי

פרויקט הקמת בית% עצמאי המייצג את ישראל והפעלתו במהל( תערוכת אקספו 
על פי המדדי� שהציג . העולמית היה פרויקט שמשרד החו# התנסה בו לראשונה

המשרד בתשובתו נראה כי המשרד אכ% הצליח לעמוד ברוב היעדי� שהציב ונראה 
". מיתוג ישראל"ה בהיבטי� של חשיפה תקשורתית והעברת מסרי שא) זכה להצלח

ממלי# משרד מבקר המדינה כי המשרד יבח% את הליקויי� שעליה� הצביע , ע� זאת
 .ויפיק מה� את הלקחי� הנדרשי�, ובכלל� סדרי עבודת ועדת המכרזי�, דוח זה

 

♦ 
 

 מבוא

נויי� רעיוניי� ומתודולוגיי� מאמצע שנות התשעי� של המאה העשרי� ואיל
 מתחוללי� שי .1
מדינות רבות . לאומית�בפעילות הנעשית בתחומי ההסברה והדיפלומטיה הציבורית בזירה הבי�

, "דיפלומטיה ציבורית חדשה"עושות מעבר אסטרטגי מתפיסות קודמות של תעמולה ממשלתית ל
דו� מכלול  לש� קישנועדה ליצור משיכה והערכה למדינה ומאפייניה בדעת הקהל העולמית

, המופקד על הסברת מדיניות ישראל בעול�, )להל� ג� המשרד(משרד החו� . האינטרסי� שלה�
 .מקצה משאבי� לפעילות הנעשית בתחומי� אלה, ייצוג ענייניה המדיניי� וקידו� תדמיתה בעול�

 המצביעי� על שחיקה, עקב נתוני מחקרי� שנעשו בשני� האחרונות במדינות שונות ברחבי העול�
החל אג! , המסחרית והתיירותית של ישראל, הדיפלומטית, גוברת והולכת בתדמיתה הפוליטית

 של עיד�הסברה ותקשורת במשרד בתהלי
 הבניית אסטרטגיות חדשות לשיפור התדמית המדינית ב
. תודעה ומגבשי� מידע צורכי� אנשי�המשפיעי� על האופ� שבו , מהירי� נולוגיי�� טכיישינו

יל
 אס! המשרד נתוני� ממחקרי� וסקרי� ממוקדי� שתרמו לגיבושה של תפיסה  וא2003משנת 
במובח� ממתכונת , חדשה המכוונת להשגת יעדי� ארוכי טווח ולהטמעתה במדיניות המשרד

 . ההסברה הקלאסית המכוונת להשגת יעדי� מדיניי� קצרי טווח

באוקטובר " מיתוג ישראל"במסגרת תפיסת הדיפלומטיה החדשה במדיניות המשרד הושק פרויקט 
הפרויקט הוצג כהרחבה של אסטרטגיית ההסברה המדינית המסורתית והתבסס על רעיו� . 2006

מטרת המיתוג המדיני היא לקד� . שנוסה במדינות אחרות) "Nation Branding"" (המיתוג המדיני"
עת לאומית באמצעות השק�את תדמית ישראל ולשפר את מיצובה הכולל בדעת הקהל הבי�

כלכליי� ושימוש בכלי� השאולי� מענפי הפרסו� �משאבי� רבי� במיזמי� בתחומי� חברתיי�
אישרה הממשלה כי , במסגרת החלטתה להקי� את מער
 ההסברה הלאומי, 2007ביולי . והשיווק

שנתית � הכי� המשרד תכנית עבודה רב2010עד אפריל . 4המשרד יוסי! לטפל בפרויקט האמור
בד בבד עשה פעולות יישומיות . משרדי והגיש אותה לאישור ראש הממשלה��לפרויקט לאומי בי

 . בשירות פרויקט המיתוג באמצעות יחידות במטה המשרד ונציגויות שלו

 2010 אישרה הממשלה את השתתפותה של ישראל בתערוכת אקספו בשנת 2007באוקטובר 
עד הביקורת בשנגחאי בסי� הוא בית� ישראל בתערוכת אקספו שנערכה במו. 5"בית� לאו�"במסגרת 

__________________ 

8.7.07 מ1936' החלטה מס 4. 

28.10.07 מ2496' החלטה מס  5. 
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פרויקט המייש� את היבטי המיתוג הלכה למעשה ומציג את מכלול היכולות וההישגי� של ישראל 
 ". חדשנות לחיי� טובי� יותר"תחת הכותרת 

 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות משרד החו� בתחומי 2010אוגוסט �בחודשי� מרס .2
היישו� של תפיסת הדיפלומטיה : נבדקו נושאי� אלהובמסגרת זו , הדיפלומטיה הציבורית

אגפי ולפעילות �לרבות בנוגע לשיתו! הפעולה הבי�, הציבורית החדשה כחלק ממדיניות המשרד
פעילות דיפלומטיה ציבורית ; על מכלול היבטיו" מיתוג ישראל"פרויקט ; הנעשית במרחב המקוו�

, משרד התיירות ובמשרד התעשייהב,  במשרד ההסברה והתפוצות�במשרדי ממשלה נוספי� 
הבדיקה התמקדה . תערוכת אקספו העולמית בשנגחאי; )ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה 

. במשרד ראש הממשלה ובמשרד ההסברה והתפוצות,  ונעשתה במשרד החו�2004�2010בשני� 
קר המדינה יצוי� כי בעבר בדק משרד מב. בדיקות השלמה נעשו במשרד התיירות ובמשרד האוצר

 .6סוגיות הנוגעות לגופי הסברה בהקשרי� ביטחוניי� גרידא

 

 

 המעבר מהסברה מדינית לדיפלומטיה ציבורית חדשה 

 תמורות ביעדי המשרד לנוכח תדמית ישראל בעול� 

לאומית � בי�תדמיתהשגת ,  ואיל
�2002על פי התפיסה שמציג המשרד במסמכי המדיניות שלו מ
א
 בעשור . צורכי הביטחו� הלאומי של מדינת ישראלמ אינטגרלי קחלא הי ומבוססתיובית ח

בספטמבר " אקצה�אינתיפאדת אל"ובעיקר מתחילת האירועי� שכונו , א! יותר מבעבר, האחרו�
נתו� דימויה הציבורי של ישראל במתקפה מתמדת ג� במדינות שעמ� יש לה יחסי� , 2000

 . דיפלומטיי� תקיני�

 נתוני� שאס! המשרד מלמדי� .קשורתית גבוהה יחסית למדינות בגודלהישראל היא בעלת נוכחותת
משברי� מדיניי� כמו . כי ישראל מזוהה בעקביות בתקשורת העולמית ע� דימויי קונפליקט ולחימה

אירוע , 2009בעזה בדצמבר " עופרת יצוקה"מבצע , 2006אוגוסט �מלחמת לבנו� השנייה ביולי
משפיעי� על , ביטחוניי� שוני�� ואירועי� מדיניי�2010י המשט הטורקי לעבר חופי עזה במא

המדינה עדה לביקורת תכופה ולגינויי� . לאומיי��עיצוב תדמיתה של ישראל באמצעי תקשורת בי�
 . לאומיי� אחרי��ארגוני זכויות אד� וארגוני� בי�, � וסוכנויותיו"האו, של מדינות


ישראליות �ת מלמדי� על התגברות פעולות אנטימחקרי מדיניות שנעשו בשני� האחרונו, יתרה מכ
הסטת השקעות והטלת סנקציות על חברות וגופי� ישראליי� כאמצעי של , הקוראות להטלת חר�

 . מאבק אזרחי נגד ישראל

 ואיל
 בארצות הברית ובאירופה ובחנו את 2003ממצאי מחקרי� שנעשו ביזמת משרד החו� משנת 
לימדו שישראל מוצגת לציבור נרחב , )ראו להל�(י ישראל עמדותיה� של קהלי יעד שוני� כלפ

אלא שיש הרואי� , ולא עוד. ערבי�ומשפיע בעול� בעיקר כאשר הדברי� אמורי� בסכסו
 הישראלי
, דמהִקלוקה בחוסר , הנחשב לבלתי מפותח, תיכוני�רחהמז המרחב מ� בלתי נפרד חלק בישראל

 .מי� המסכני� את היציבות בעול� ירודה ולאחד הגורחיי� איכותמצוקה כלכלית ו


מסקנת מחקרי� אלה היא כי הדימוי של ישראל אינו משרת את האינטרסי� הכוללי� , יתרה מכ
השקעות , התיירות, חברתיי� בתחומי המסחר�ויכולתה לקד� את ענייניה הכלכליי�, שלה בעול�

 . נפגעת, המדע והתרבות, זרות בתעשייה המקומית

__________________ 

6
 

 .451�494' עמ, )2007(‡ È˙�˘ ÁÂ„58 ; 9�39' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„53 ‡)2002 , ראו מבקר המדינה 
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ראיונות עומק ודיוני , מחקרי� בהסתמ
 על �2004 עבודה פנימיי� במשרד מממצאי� שהציגו צוותי
 אנשי�המשפיעי� על האופ� שבו , מהירי� נולוגיי�� טכיישינו של בעיד� מלמדי� שמוחות סיעור

יש לגבש תורת עבודה שתתמודד בראש ובראשונה ע� שינוי מעמדה , תודעה ומגבשי� ידע  צורכי�
 .ערבשל ישראל בקרב מדינות המ

 � הוק� צוות דיו� מיוחד לגיבוש ההיערכות בתחו� הדיפלומטיה הציבורית בראשות 2008בקי
, בי� היתר, מטרת צוות ההערכה הייתה).  צוות ההערכה�להל� (ל תקשורת והסברה דאז "סמנכ

במסגרת זו אס! צוות ההערכה דיווחי� . �2009לנסח את המצע לתכנית העבודה של המשרד ל
 .ל בעניי� היבטי� שוני� של פעילות� בתחומי הדיפלומטיה הציבורית"חומהנציגויות ב

משרדית לשנת �הדוח שסיכ� את עבודת הצוות שימש ג� לצורכי הערכת המצב השנתית הכלל
הערכת "דוח . 7)2008 "הערכת מצב" דוח �להל�  (2008והוגש להנהלת המשרד באוקטובר , 2008
ותיי� שנמצאו בעבודת המשרד ובעבודת אג! תקשורת  כולל פירוט של ליקויי� מה2008" מצב

המלצות אופרטיביות מפורטות ליישו� תפיסת ; והסברה בתחומי הדיפלומטיה הציבורית
. והצעות לתכניות עבודה קונקרטיות בתחומי� אלה; הדיפלומטיה הציבורית החדשה במשרד

א
 בפועל הוא ,  המשרד לא נדונו בהנהלת2008" הערכת מצב"המלצותיו האופרטיביות של דוח 
 ). ראו להל�(משמש מסד לתורת ההפעלה של אג! תקשורת והסברה 

 הבחי� הבחנה מפורטת בי� הגדרות היסוד והמתודות השונות של 2008" הערכת מצב"דוח 
הוגדרה כמערכת של כללי� ) Diplomacy" (דיפלומטיה מסורתית", כ
. הפעילות הדיפלומטית

מערכת נורמטיבית זו כוללת מבנה ארגוני . י� ממשלות ובי� נציגיה�ונורמות המגדירי� יחסי� ב
ותהליכי� המתחוללי� במשרדי חו� הנמצאי� בקשר זה ע� זה וע� נציגי גורמי� ממשלתיי� 

 פעילות של 2008 "הערכת מצב"בשונה מפעילות דיפלומטיה מסורתית הגדיר דוח . אחרי�
 פעולות תקשורת �) Advocacy" (הסברה מדינית: "והבחי� בי� שני מונחי�" דיפלומטיה ציבורית"

וכ
 להפכ� לערו� השפעה על מקבלי , שיוז� ממשל של מדינה בקרב קהלי� זרי� כדי לשכנע�
התפיסה השלטת בהסברה , על פי הדוח". דיפלומטיה ציבורית חדשה" ו�החלטות במדינותיה� 

�ד ראש הממשלה וארגוני� משר, המדינית שבה עוסקי� גורמי� מקצועיי� מטע� משרד החו
אי לכ
 עיקר משאבי ההסברה ה� כלפי פני� וה� כלפי ". ניהול המשברי�"היא תפיסת , נוספי�

תו
 כדי שימוש , ביטחוני�ל מוקדשי� להצגת עמדת ישראל במישור המדיני"קהלי� זרי� בחו
מופנות כלפי אמצעי� אלה נועדו לאפשר תגובה מיידית לטענות ה. בכלי� של דוברות ויחסי ציבור

 . ישראל בזמ� אמת ולטפל בה� בטווח הקצר

נוקטת אסטרטגיות " הדיפלומטיה הציבורית החדשה", 2008" הערכת מצב"על פי דוח , לעומת זאת
 ומשתמשת באמצעי� עדכניי� שוני� ורחבי� יותר מאלה שננקטו בעבר לקידו� מכלול תעכשוויו

פעילות זו מבקשת . לאומית�ת אחרות ובזירה הבי�אינטרסי� מדיניי� וכלכליי� של המדינה במדינו
ליצור למדינה דימוי אטרקטיבי ונשענת על פנייה לציבור ולאו דווקא למקבלי ההחלטות במדינות 

מתוכנ� מראש ומובנה באמצעי התקשורת , דיפלומטיה ציבורית חדשה עושה שימוש נרחב. אחרות
, "עצמה רכה"טיבי באמצעי� המוגדרי� אק�המסורתיי� ובכלי המדיה החדשה ויוצרת מידע פרו

, אופנה, תיירות, פנאי, תרבות(הנוגעי� במיוחד לתחומי סגנו� החיי� ואיכות החיי� של הפרט 
לפעילות זו שותפי� לא רק גורמי� ממשלתיי� רשמיי� אלא ג� ). מדע וטכנולוגיה, קולינריה

 .קודת מבט� הפועלי� לקידו� ענייניה של ישראל מנ8ארגוני� בלתי ממשלתיי�

 � שפורס� ") מסמ
 נאמ� "�להל� (מחקר משות! של מוסד שמואל נאמ� בטכניו� ומשרד החו

 ניתח בהרחבה הגדרות ואפיוני� של פעילות דיפלומטיה ציבורית והבהיר שדיפלומטיה �2009ב

__________________ 

7   ÌÈ¯È‰Ó ÌÈÈÂ�È˘ Ï˘ ÌÏÂÚ· ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„-˙È�È„Ó ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ - ˙È�ÂÁË·2008, אג  תקשורת 
יצוי, כי מסמ+ זה איננו דוח הערכת המצב השנתית . 2008אוקטובר , לי$ירוש, משרד החו#, והסברה

הכללית של משרד החו# אלא מסמ+ נפרד ועצמאי שכולל בי, היתר מתווה לתכנית עבודה רב שנתית 
 .בתחומי הדיפלומטיה הציבורית

8  Non Governmental Organizations NGO's -. 
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ציבורית עוסקת ג� בהרחבת הדיאלוג בי� אזרחי� ומוסדות במדינה אחת ובי� אזרחי� ומוסדות 
, לרבות באמצעות פיתוח והעמקה של קשרי� בתחומי הכלכלה, נות אחרות באמצעי� שוני�במדי

 .התרבות והאמנות, המדע

 ÁÂ„"·ˆÓ ˙Î¯Ú‰" 2008 Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÒÈÙ˙Ï ˙ÈÒ‡Ï˜‰ ‰¯·Ò‰‰ ˙ÒÈÙ˙Ó ¯·ÚÓ ÏÚ ıÈÏÓ‰ 
ÔÂ˘Ï‰ ÂÊ· ¯·ÚÓ‰ ˙ÂÈ�ÂÈÁ ˙‡ ˜ÓÈ�Â ‰˘„Á ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„" : ˙Î¯Ú‰ ÍÈÏ‰˙ ÍÏ‰Ó·

ÏÚ ÂÊ ·ˆÓ˜ÙÒ‰ ‰ ,ÏÚ ÌÂÈ‰ ˙ÚˆÂ·Ó‰ Í¯„· ‰¯·Ò‰‰ ‰ÓÎ „Ú- ‰¯·Ò‰Â ˙¯Â˘˜˙ Û‚‡ È„È
ÌÈÙÒÂ� Ï˘ÓÓ ÈÓ¯Â‚Â ,‰ÏÈÚÈ ÔÎ‡ ;¯¯·˙‰ ,ÍÎÏ ˙ÂÈˆ˜È„�È‡ ˙ÂÓÈÈ˜ ÈÎ , ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ ¯˘Ù‡˘

È�ÂÁËÈ·‰ ¯ÒÓ‰ ·È·Ò ˙„Ó˙Ó‰-ÌÏÂÚÏ Ï‡¯˘È ˙˜„ˆ ˙‚ˆ‰ ÏÚ ˙Â˘˜Ú˙‰‰Â È�È„Ó , ˙Ó¯Â‚
 ˜Ê�Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·-˜ ˙‡ ‰ÓÈˆÚÓ ‰¯·Ò‰‰ Ï‡¯˘È ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ÌÂ˜Ó· ÍÂÒÎÒ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ ...

Ï‡¯˘È ˙ÂÈ‰Ï ÍÙÂ‰ ÍÂÒÎÒ‰ ˙È·ÈË‡ÈˆÂÒ‡‰ ‰Ó¯· ,ÍÂÒÎÒ‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÎÙÂ‰ Ï‡¯˘ÈÂ ." 

 

 

 היישו� של תפיסת הדיפלומטיה הציבורית החדשה במדיניות המשרד

 ‰È�ÙÏ Â‚ˆÂ‰˘ ¯Á‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ‰˙˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÔÁ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰" ˙Î¯Ú‰·ˆÓ" 2008 . Â˘Ú� „¯˘Ó‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÎÓÒÓ·˘ Ì‚‰ ÈÎ ¯¯·˙‰

˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÈÂ�È˘ , ˙ÂÏÈÚÙ‰ È�ÈÈÙ‡Ó·Â ‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó· ÈÂ�È˘ ÏÁ ‡Ï
‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ ÏÚ ÌÈ�Ú˘�‰ ˙ÙËÂ˘‰ ,ÔÏ‰Ï Ì‚„ÂÈ˘ ÈÙÎ: 

1.  ˙ È ¯ Â · È ˆ ‰  ‰ È Ë Ó Â Ï Ù È „ ‰  È Ó Â Á ˙ ·  Ì È „ È ˜ Ù ˙ ‰ Â  ˙ Â Ï È Ú Ù ‰  ˙ ¯ „ ‚ ‰
ı Â Á ‰  ˙ Â ¯ È ˘  Ô Â � ˜ ˙ מגדיר את המבנה הארגוני של )  התקנו��להל� (שירות החו�  תקנו� :·

התקנו� קובע דרכי . וככלל מסדיר את הנורמות וההנחיות לפעילות זו, המשרד ואת תחומי פעילותו
 . פעולה ועקרונות לעשיית פעולות שוטפות בחלק מיחידות המשרד

חריות לפעילות בתחו� הא, ) התקנו� המעודכ��להל�  (2010על פי התקנו� המעודכ� מינואר 
המופקד על עיצוב התדמית הכוללת של , הדיפלומטיה הציבורית נתונה בידי אג! תקשורת והסברה

האג! הוא המרכז והמוביל את כלל הפעילות המשרדית בתחומי . ישראל והפצתה ברחבי העול�
 לרבות ,פעילות האג! מכוונת בעיקר למעצבי דעת הקהל. הסברת החו� והדיפלומטיה הציבורית

 . אמצעי התקשורת וקובעי המדיניות במערכת הממשלתית והפרלמנטרית

פעילותו של האג! : "בתקנו� המעודכ� מוגדרי� תפקידיו של אג! תקשורת והסברה כדלקמ�
האג! "; "והישגיה' ישראל היפה'הצגת .  ב;   הסברה מדינית.  א:   מתמקדת בשני תחומי� עיקריי�
ורית של מדינת ישראל ומלווה את הנושאי� השוני� שבטיפול אחראי על הדיפלומטיה הציב

במטרה להביא להבנה ולתמיכה בעמדות ובמהלכי� המדיניי� ולקידו� , )המטה והנציגויות(המשרד 
להעמיק ולהרחיב את הידע הכללי של הציבור ברחבי , האינטרסי� הלאומיי� של מדינת ישראל

 ". ת פעילותו של משרד החו� בעול� ובאר�לקד� את תדמיתה ולחשו! א, העול� על ישראל

פעילות ההסברה של ישראל בחו� לאר� "התקנו� המעודכ� קובע כי , "הסברה מדינית"בעניי� 
להבליט את הישגיה ולשפר את תדמיתה , נועדה להעמיק את הבנת עמדותיה המדיניות של ישראל

כי , עוד נקבע ש�". שונותמעצבי דעת הקהל והציבור הרחב בארצות ה, בקרב קובעי המדיניות
"�". משימה זו מוטלת על משרד החו� באמצעות אג! תקשורת והסברה המופקד על הסברת החו

 . אלא רק מציי� תחו� אחריות זה, "והישגיה' ישראל היפה'הצגת "התקנו� אינו מרחיב בנושא 
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 ÌÈÁ�ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ Â· ‰˘Ú�˘ Ì‚‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÎ„ÂÚÓ‰ ÔÂ�˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÂÈÚÓ"‰¯·Ò‰" ,
"˙È¯Â·Èˆ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„ "Â"‰ÙÈ‰ Ï‡¯˘È" , ˙Â�ÈÏÙÈˆÒÈ„‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰Ï ÈÂËÈ· Ô˙Â� Â�È‡ ‡Â‰
"˙È˙¯ÂÒÓ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„" ,"˙È�È„Ó ‰¯·Ò‰ "Â"˙È¯Â·Èˆ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„" , ÁÂ„˘"·ˆÓ ˙Î¯Ú‰" 

2008Ô‰È�È· ÔÈÁ·‰Â Ô¯È„‚‰  .È‡ ‰˘ÚÓÏ- ˘Ó˙˘‰Ï „ˆÈÎ ÔÂ�˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡
ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰Ï‡ ÌÈÁ�ÂÓ·„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ . 

 השיבה הנהלת המשרד למשרד מבקר המדינה כי דיפלומטיה ציבורית היא 2010בנובמבר 
נתו� בעיצומו של תהלי
 , כמו משרדי חו� ברחבי העול�, שהמשרד" דיסציפלינה חדשה ודינמית"

יוטמעו רבות מהמלצות הערכות המצב השונות וישונה תקנו� המשרד "במסגרת זו . הטמעתה
צוי� כי התשובה האמורה נוגעת לתכנית לשינוי ארגוני רחב היק! שהנהלת המשרד שוקדת י". בהתא�

  .במועד סיו� הביקורת הרפורמה המבנית המתוכננת טר� יצאה לפועל.  ואיל
�2009על הכנתו מ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ï‰�‰Ï ‰‚ˆÂ‰˘ ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„Ï ‰˘„Á‰ ‰˘È‚‰
ÓË‰Ï „¯˘Ó‰ ‰Ò�Ó ‰˙Â‡˘Â „¯˘Ó‰Â˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Î ÚÈ ,‡Â·Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,¯˙È‰ ÔÈ· , È„ÈÏ

Â˙„Â·Ú ÈÏ‰Â�·Â „¯˘Ó‰ ÔÂ�˜˙· È˘ÚÓÂ ¯Â¯· ÈÂËÈ· . 

2.  È Ó Â Á ˙ ·  ‰ ¯ · Ò ‰ Â  ˙ ¯ Â ˘ ˜ ˙  Û ‚ ‡  Ï ˘  Â ˙ Â Ï È Ú Ù  „ Â Ò È Ó
˙ È ¯ Â · È ˆ ‰  ‰ È Ë Ó Â Ï Ù È „ אג! תקשורת והסברה אחראי לעיצוב התדמית הכוללת ,  כאמור:‰

שיתו! הפעולה בינו ובי� יתר אגפי , !תהליכי העבודה באג. של ישראל והפצתה ברחבי העול�
תוצרי עבודתו ומעמדו כלפי הנהלת המשרד בתהליכי קבלת ההחלטות , המטה הנוגעי� לעבודתו

 . משרדיות�נבחנו כמה פעמי� בידי ועדות בדיקה והערכה פני�

, בנוגע לניסיו� לפתח לאג! מתודולוגיית עבודה סדורה ע� כלי התקשורת של המדיה החדשה
 כי 2008 "הערכת מצב"קבע דוח , הפעילות שהוא עושה בתחו� הדיפלומטיה הציבוריתבמסגרת 

עוד עלה מהדוח ". הפעילות אינה מספקת ומפוצלת בי� מחלקות האג! ומחלקות אחרות מהמשרד"
 בנושאי המקצועית והסמכות האחריות את לאג! יעניק אשר מנגנו�"האמור כי יש לבנות 

 ".ציבורית דיפלומטיה

 לאג! תקשורת והסברה לעשות כמה פעולות 2008 "הערכת מצב"ממצאי� אלה המלי� דוח לנוכח 
לש� הגדרת הפעולות הנדרשות ומדידת , תכנו� אסטרטגי והערכת ביצועי�: כדלקמ�, חיוניות

, במטה ובנציגויות, הגדרת תוצרי שגרה בתחומי הדיפלומטיה הציבורית; האפקטיביות שלה�
ה שיטתית של הפעולות הנעשות ויספקו בסיס לקבלת החלטות של הנהלת שיאפשרו ניהול ידע והערכ

 .שנציגות מטע� האג! תהיה נוכחת בקביעות בעת קבלת החלטות מדיניות, עוד הומל�. המשרד

ובאג! , בעניי� ההכשרה המקצועית לפעילות בתחומי הדיפלומטיה הציבורית נאמר בדוח כי במשרד
 ופרקטיקה לבעלי התפקידי� הכשרה מסודר הכולל תאוריאי� מסלול ה, תקשורת והסברה בפרט

הערכת "אי לכ
 המלי� דוח . וה� אינ� עוברי� תהלי
 חפיפה מסודר בזמ� חילופי� באר�, באג!
תוכנית הדרכה והכשרה התואמת את תורת העבודה והגדרת תפקידי עובדי "לפתח , 2008 "מצב

 ".כשרה כחלק מכניסת� לתפקידעובדי� חדשי� הנכנסי� לעבודה באג! יעברו ה; האג!

 ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰· ‰�„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"·ˆÓ ˙Î¯Ú‰" 2008 ÔÓÂ˘ÈÈÂ 
ÏÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â ‰¯·Ò‰Â ˙¯Â˘˜˙ Û‚‡ „Â˜Ù˙· ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ·-˙È„¯˘Ó. 

3.  ‰ Ë Ó ‰  È Ù ‚ ‡  Ì Ú  ‰ ¯ · Ò ‰ Â  ˙ ¯ Â ˘ ˜ ˙  Û ‚ ‡  Ï ˘  ˙ Â Ï È Ú Ù ‰  Ì Â ‡ È ˙
Ì È È „ Â ˜ Ù ˙ ועלי� במשרד שלושה אגפי מטה תפקודיי� נוס! על אג! תקשורת והסברה פ :‰
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להל� פירוט תחומי אחריות� בפעילויות הדיפלומטיה . האמוני� על העבודה המקצועית של המשרד
 : המסורתית והחדשה�הציבורית 

 מופקד על גיבוש מדיניות הייצוג של המדינה ברחבי העול� �) �"קשתו(אג! קשרי תרבות ומדע 
אג! ה� לקד� ולחשו! פעילות תרבות ומדע ישראליי� הנעשית יעדי ה. בתחו� התרבות והמדע

ולהציג את הישגי המדינה בתחומי� אלה כדי להשפיע על , ל לש� קידו� אינטרסי� מדיניי�"בחו
 אחראי לניהול והכוונה של מדיניות החו� הכלכלית ולזיהוי האינטרסי� �אג! כלכלה ; תדמיתה

 מופקד על �) ב"מש(לאומיי� �ג! לסיוע ושיתו! בי�הא; ל"הכלכליי� והמסחריי� של ישראל בחו
אסיה , בעיקר במדינות אפריקה, תיאו� ועשייה של פעולות השיתו! והסיוע של ישראל, ניהול

 באמצעות הגשת סיוע הומניטרי והפעלת מערכת הדרכה באר� ,זאת בי� היתר. ואמריקה הלטינית
 . ופיתוחיזמות עסקית , רפואה, בעיקר בנושאי חקלאות, ל"ובחו

מתו
 הבנת הצור
 באיגו� תקציבי הפעילות של האגפי� האמורי� בתחומי החפיפה ביניה�  )א(
 ועדת ההיגוי לעשות בדיקה יסודית של �2002המליצה כבר ב, וכדי לייעל את עבודת� המשותפת

ואמנ� בהצעת התקציב הדו שנתי לשני� . � והסברה"קשתו, ב" מש�תקציבי האגפי� התפקודיי� 
 יוחד סעי! נפרד בתקציב המשרד לחלק מהפעילות המשרדית בתחומי הדיפלומטיה 2009�2010

� "התקציב הייעודי לפעילות האמורה כלל את פעולות אג! תקשורת והסברה ואג! קשתו. הציבורית
 . ל"ע� הפעילות של החטיבה הקונסולרית וחטיבת התפוצות והדתות הנעשית בחו

 בוצעה התקדמות משמעותית לעבר 2009בשנת "ב המשרד כי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כת
, מאפשר למשרד, צעד זה של איחוד תקציב... איחוד תקנות התקציב בתחו� הדיפלומטיה הציבורית

 ". ל"ה� במטה וה� בנציגויות בחו, גמישות בניהול תקציביו

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ È·Èˆ˜˙ ÌÂ‚È‡ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó ,ÏÁ‰ Â·˘ „¯˘Ó‰ 
· ¯ÂÓ‡Î-2009 , Û‚‡Â ‰ÏÎÏÎ Û‚‡ È·Èˆ˜˙· ÔÈÈ�ÚÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ·ÈÎ¯ ÏÏÂÎ Â�È‡Â È˜ÏÁ ‡Â‰

˘Ó"· ,˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙Ó ÌÈ·ÈÎ¯Ó Ì˙ÂÏÈÚÙ· ˘È˘ . 

 
, בהשתתפות מנהלי מחלקות מאג! תקשורת והסברה,  הוקמה קבוצת עבודה במשרד2009במהל
מסמ
 הסיכו� של .  הדיפלומטיה הציבורית והמיצובכדי לגבש את הערכת המצב השנתית בתחומי

נמסר לחטיבת התכנו� המדיני במשרד ) 2009" הערכת מצב" דוח �להל� (קבוצת העבודה האמורה 
ועיקריו הוצגו ה� לפני עובדי אג! תקשורת , לש� שילובו בהערכת המצב השנתית המשרדית

זר בפירוט על ההמלצה שבדוח  ח2009" הערכת מצב"דוח . והסברה וה� לפני הנהלת המשרד
 שיאגד ויסנכר�, משרדי-הפעלה פני� ולפיה על הנהלת המשרד להקי� מנגנו�, 2008 "הערכת מצב"

ובפרט את פעילות האגפי� , הדיפלומטיה הציבורית והמיתוג בתחו� המשרד יחידות כל פעילות את
ישו� של המלצות דוחות דרכי הי, כאמור. כלכלהו ב"מש, �"קשתו , והסברהתקשורת �התפקודיי� 

 .אלה טר� נדונו בהנהלת המשרד

את , בפועל,  מהווי��2009 ו2008שני דוחות הערכת המצב לשני� "בתשובתו מסר המשרד כי 
". בדגש על המרחב המקוו�, המסד לתורת ההפעלה של אג! תקשורת והסברה בתחומי� אלו

אגפי בתחומי �שאי� נוהל עבודה בי�כי א! על פי , ל אג! תקשורת והסברה כתב נוס! על כ
"סמנכ
מתנהל שיתו! פעולה אד הוק בי� האגפי� הרלוונטיי� בכל הקשור ", הדיפלומטיה הציבורית

הנהלת המשרד הוסיפה בהקשר זה . ולחשיפת� של אות� פעילויות באמצעי התקשורת" לפעילויות
ות הדיפלומטיה הגור� המוביל והמתכלל את פעיל"כי א! על פי שאג! תקשורת והסברה הוא 

ולכ� אי� , הרי לכל אג! תפקודי ייעוד משלו, "הציבורית בשיתו! פעולה ע� האגפי� התפקודיי�
של התרבות והכלכלה הישראלית לבי� הפעילות " פעילות יצוא"בי� " קשר הדוק מדי"מקו� ליצור 

 . בתחו� המיתוג
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¯ÂÓ‡Î ,„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ÈÙ ÏÚ , ˙ÂÁÂ„"·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ "2008Â -2009 Ï˘  ˙¯Â˘˜˙ Û‚‡
„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙Ï „ÒÓ ÏÚÂÙ· ÌÈ˘Ó˘Ó ‰¯·Ò‰Â . ˙Ï‰�‰Ï ÂˆÈÏÓ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„

 ÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ„Â˜Ù˙‰ ÌÈÙ‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ì‡˙È˘ ÔÂ�‚�Ó ˙Â�·Ï „¯˘Ó‰
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ,Â˙ÂÁÓ˙‰ Û�Ú· „Á‡ ÏÎ . ˙„Â·Ú· ÛÂ˙È˘‰ Û˜È‰ ‰Î „Ú ÌÏÂ‡

‰ ÌÈÈ·Á¯Ó‰ ÌÈÙ‚‡‰Â ÌÈÈ„Â˜Ù˙‰ ÌÈÙ‚‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ Û˜˘Ó Â�È‡ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙· ¯‡Â˙Ó
‰˘„Á‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ˙ÒÈÙ˙ ÌÂ˘ÈÈ È�ÙÏ „¯˘Ó· ‰¯¯˘˘ ÂÊÓ ‰�Â˘ , ‡ˆÓ� ‡ÏÂ

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙ‚‡‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ È˜˘ÓÓ ÌÂ‡È˙Ï ÈÂËÈ· „¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â�· . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙„ÈÓ ÔÈÈ�Ú· ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚˙ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ÌÈ�Â˘‰ „¯˘Ó‰ ÈÙ‚‡ ÔÈ· ‰˙�ÈÁ·Ó ÈÂˆ¯‰  , ˙ÂˆÏÓ‰· ·˘Á˙˙ ÍÎ ÍÂ˙·Â

¯ÂÓ‡Î ‰Î¯Ú‰‰ ˙ÂÁÂ„ Ï˘ .ÔÎ ÂÓÎ , ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ÚÂ·˜Ï ‰¯·Ò‰Â ˙¯Â˘˜˙ Û‚‡ ÏÚ
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„ÚÈÏÂ „ÂÚÈÈÏ ˙Ú‚Â�‰ ˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ,˙È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ‰·È·Ò· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘Ï-

˙È˙¯·Á-ÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· È�Î„Ú‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„ÈÏÂ ˙È˙¯Â˘˜˙˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈË. 

דיפלומטיה " הוא 2010אחד מיעדי העל של המשרד שנקבעו בתכנית העבודה לשנת  )ב(
תכנית העבודה תולה את השגת היעד הזה בפעילות� של אג! תקשורת והסברה ". ציבורית ומיתוג

ב אינה כלולה בתחו� דיפלומטיה ציבורית "פעילות אג! מש, לעומת זאת. � בלבד"ואג! קשתו
 ". מיצוב ישראל כשותפה לסדר היו� העולמי החדש�נדות חדשות 'אג" אלא בתחו� ,ומיתוג

ב כחלק בלתי "יודגש כי גורמי� פנימיי� בשירות החו� הביעו עמדה התומכת בהכרה בפעילות מש
ב "ל מש"בהקשר זה כתב השגריר בהאנוי לסמנכ. נפרד ממכלול תחומי הדיפלומטיה הציבורית

לאומיי� � סיוע חו� רלוונטית מאוד ככלי השפעה בארגוני� בי�מדיניות" כי 2009באפריל 
�וש� יש חשיבות מיוחדת למיתוג... �OECDלאומיי� על מדינות ה�ובאמצעות הארגוני� הבי�

 ".שיכולה להסתייע בהילת הסיוע הישראלי, דיפלומטיה ציבורית

ה הציבורית הינה מהות הדיפלומטי"בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה הנהלת משרד החו� כי 
ב "� מש"למרות שפעילות קשתו, בראיית המשרד. וכוללת תחומי עיסוק רבי�, רחבה ומגוונת

הרי שבנקודות , וכלכלה אינ� מוגדרות כפעילויות ליבה קלאסיות בתחומי הדיפלומטיה הציבורית
ו� של תהלי
 הייש, זאת ועוד".  משתלבי� תחומי� אלה�זמ� מסוימות ובתחומי עניי� מסוימי� 

מתפיסה שבראייתנו אינה , תהלי
 הדרגתי הנמש
 מזה כשבע שני�"התפיסה החדשה במשרד הוא 
ל "סמנכ". ולכ� מתבקש שינוי ארגוני, עונה עוד בצורה מלאה על האתגרי� עמ� אנו מתמודדי�

 ממלא ."מדובר בתהלי
 אבולוציוני של למידה המתרחשת לאור
 זמ�"תקשורת והסברה השיב כי 
התהלי
 הוא נגזרת הכרחית של השינויי� המתחייבי� בתהליכי העבודה " כי ,ל הוסי!"נכמקו� המ

במסגרת זו יאוחד הטיפול ... ובמבנה של משרד החו� והתאמת� לעול� עמו אנו מתמודדי� עתה
אתגר , קשרי התרבות והמדע, המיתוג, כולל ההסברה הקלאסית(בעול� הדיפלומטיה הציבורית 

תחת מסגרת ) כמו ג� עול� של מדיות חדשות, מה המשפטית נגד ישראללגיטימציה והלוח�הדה
 ". ל לדיפלומטיה ציבורית"ארגונית אחת בראשה יעמוד משנה למנכ

 ÌÂ˘ÈÈ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�Ï
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ÏÚ‰ È„ÚÈ Ï˘ ,Ù‰ Ô‰ ‰Ó ¯Â¯È·· ÚÂ·˜ÏÂ ˙ÂÏÏÎ�‰ ˙ÂÈÂÏÈÚ

Ô‰Ï ÌÈÙ˙Â˘ ÌÈÙ‚‡ ÂÏÈ‡Â ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· .˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰‰ ÍÈÏ‰˙ ,
ÂÓÂˆÈÚ· ¯ÂÓ‡Î ÔÂ˙� „¯˘Ó‰˘ ,¯„‚ÂÓ ˙ÂÏÂÚÙÂ ÌÈ„È˜Ù˙ Í¯ÚÓ „ÂÒÈ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ .

 ÈÂ�È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙È˘Ú�‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È�Â‚¯‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂ„È˜· „¯˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ ¯·„‰
˘Ó‰˘ ÛÈ˜Ó‰ È�·Ó‰Ô�Î˙Ó „¯. 

 



 897 משרד החו#

 אגפישיתו
 הפעולה הבי�

מתקצבי� ומאשרי� את פעילות , מתאמי�, האגפי� המרחביי� במטה המשרד מרכזי� .1
ממשלתית �ובעיקר את הפעילות המדינית של הדיפלומטיה הבי�, ל בכל התחומי�"הנציגויות בחו

גאוגרפית בי� החלוקה בי� האגפי� המרחביי� נעשית על פי החלוקה ה. 9)ראו לעיל(הקלאסית 
 . מדינות היעד שבה� יש לישראל נציגויות רשמיות

כדי לכונ� שיטת , ) הרפורמה�להל� ( ואיל
 הופעלה רפורמה תקציבית במטה המשרד 2006מינואר 
עבודה שבה האגפי� המרחביי� מקבלי� את המשאבי� הדרושי� לשליטה מלאה בניהול מדיניות 

, ססה על העברת השליטה בניהול התקציב וכוח האד�הרפורמה התב. החו� במרחבי� שבאחריות�
 . לאגפי� המרחביי�, ב"� ומש"קשתו, שהייתה נתונה בידי האגפי� תקשורת והסברה

, בי� היתר, מצא) ל" דוח המפכ�להל�  (2008דוח ביקורת ומבדק פני� על הרפורמה שפורס� במאי 
 יכולת השליטה המרכזית של שבשל הרפורמה נפגמה אחידות הניהול של משאבי המשרד ונחלשה

לא הוגדרו ממשקי עבודה סדורי� , לאחר יישו� הרפורמה, כי בפועל, ל"עוד קבע דוח המפכ. המטה
ל הנחיות "המטה לא נת� לנציגויות בחו; בי� האגפי� המרחביי� ובי� האגפי� התפקודיי� שצוינו

ושכל את תכניות העבודה ברורות כיצד לנהל את תקציבי הדיפלומטיה הציבורית ולייש� באופ� מ
 . השנתיות

שהדגיש כי במסגרת הרפורמה , 2008 "הערכת מצב"ל נתמכי� ג� בדוח "ממצאי דוח המפכ
הסמכות לקבוע את סדר העדיפויות בהקצאת המשאבי� לאגפי� המרחביי� ובתוכ� , האמורה

וס! על כ
 נ". לא מתנהל תהלי
 מוסדר של תיעדו! המשאבי�"וכי , ניטלה מאג! תקשורת והסברה
ידי הנציגויות �הפיקוח על מימוש סדר העדיפויות המשרדי על" ש2008 "הערכת מצב"קבע דוח 

תהליכי הבקרה והביקורת ותהליכי� מסודרי� , ככלל; רופ! ומותיר ביד� מרחב תמרו� בלתי סביר
 ".�של הפקת לקחי� הינ� ספוראדיי

 צוות לבחינת הרפורמה התקציבית ל והמלצותיו הקימה הנהלת המשרד"לנוכח ממצאי דוח המפכ
ראשי האגפי� התפקודיי� טענו לפני ).  צוות הבחינה�להל� (מר רפי ברק , ל"בראשות המשנה למנכ

הצוות האמור כי א! על פי שה� מופקדי� על הפעילות בתחומי הדיפלומטיה הציבורית ונושאי� 
תקציב בנציגויות ולעקוב אחר אי� לה� סמכות לכוו� את חלוקת ה, באחריות המקצועית לתוצאותיה

 . אופ� ניצולו בפועל

בתוספת כמה המלצות , צוות הבחינה דחה את הטענות האלה ואשרר את מימוש הרפורמה
שיזכיר מה ה� הנהלי� וההנחיות לפעולות , "מסמ
 רענו�"ובראש� ההמלצה לפרס� , מינהליות

 .� ותחומי האחריות והסמכות שלה�דרישות התיאו� ותהליכי העבודה בי� האגפי, ל"הנציגויות בחו

לנוכח טענות ראשי . ל המשרד" הציג צוות הבחינה את מסמ
 הסיכו� לפני מנכ2009בדצמבר 
ל לצוות הבחינה לבדוק שוב את העניי� ולהציע "האגפי� התפקודיי� כנגד הרפורמה הורה המנכ

תיאו� בי� האגפי� בתו� ישיבה נוספת המלי� צוות הבחינה להדק את ה. פתרו� לבעיה האמורה
המרחביי� ובי� האגפי� התפקודיי� באמצעות ישיבת תיאו� בי� ראשי האגפי� האמורי� שתתקיי� 

עוד המלי� הצוות שתכניות העבודה . ל"ל ולמשנה למנכ"תתועד ותדווח ישירות למנכ, מדי רבעו�
אגפי� של הנציגויות והאגפי� המרחביי� בתחומי ההסברה והתרבות יאושרו במשות! בידי ה

 .�"אג! תקשורת והסברה וקשתו, המרחביי�

__________________ 

 .שווי$ אלה לאלה מבחינת המדרג הארגוניהאגפי$ המרחביי$ והאגפי$ התפקודיי$   9
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ÎÙÓ‰ ÁÂ„ ˙Â·˜Ú· Ì˜Â‰˘ ‰�ÈÁ·‰ ˙ÂÂˆ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�" ‰�ÚÓ Â�˙� ‡Ï ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â Ï
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ˙È„¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ÊÎ¯Ï Í¯ÂˆÏ ÌÏ˘ . ˙�ÂÎ˙Ó·

˙È·Èˆ˜˙‰ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ Ï˘ ˙ÓÈÈ˜‰ , ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÏÚ·Ï ÔÈ‡ ‰Ï‡) È˘‡¯
ÌÈÈ„Â˜Ù˙‰ ÌÈÙ‚‡‰ ( ˙‡ ¯˜·ÏÂ ˙ÂÈÂ‚Èˆ�· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÈÏ‰�ÈÓ ˙ÂÎÓÒ
ÏÚÂÙ· ÌÏÂˆÈ� ÔÙÂ‡ . 

� כי א! על פי שהרפורמה "ל אג! קשתו"בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� ממלא מקו� סמנכ
מת המעורבות ל ואת ר"� לפעילות הנעשית בנציגויות בחו"לא צמצמה את האחריות של אג! קשתו

. היכולת להחליט ולפתור בעיות הוגבלה ויצרה סרבול ועיכוב בקבלת החלטות"הרי ש, שלו בה�
שתתועד ותדווח , ההמלצה לקיי� ישיבת תיאו� בי� האגפי� המרחביי� לתפקודיי� מדי רבעו�

באיטיות "ג� הלי
 האישור של תכניות העבודה בתחו� התרבות נעשה ". אכ� לא קוימה, ל"למנכ
ל אג! "סמנכ. אפילו ברבעו� של�, "מה שמעכב מאד את אישור התוכניות לנציגויות, ופרטניות יתר

האחריות הכוללת על הדיפלומטיה הציבורית מוטלת "תקשורת והסברה כתב בהקשר האמור כי 
 ". לפתחו של אג! תקשורת א
 יכולתו להשפיע על חלוקת התקציב וכוח אד� נלקחה ממנו

חלק מעובדי האגפי� "שביעות הרצו� של � למשרד מבקר המדינה כי חר! איהנהלת המשרד כתבה
פתרו� המיטבי לייעול עבודת ה שהיא בחנה שנית את הרפורמה ומצאה ההנהלה, "התפקודיי�

במקביל . על פי השיקולי� המדיניי� שהינ� בראש סדר העדיפויות"המשרד ותעדו! המשאבי� 
 ". פי� המרחביי� לאגפי� התפקודיי�נקבעו הדרכי� בה� יש לשפר התאו� בי� האג

 È˘Â˜ ˘È˘ ‰‡¯� ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÈ˜·-˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÈÙ‚‡ , ˘¯„È‰ÏÂ ·Â˘Ï ‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ

ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ . 

סמה החטיבה  פר,2009ל בדצמבר "בעקבות מסקנות צוות הבחינה והסיכו� שהוגשו למנכ .2
 מסמ
 �להל� ( מסמ
 רענו� לנוהלי העבודה שבה� עסקה הרפורמה 2010לתקצוב מרכזי בפברואר 

תוכניות "ל נקבע ש"בסעי! המסדיר את הקצאת תקציבי הפעולה של הנציגויות בחו). הנהלי�
] ההדגשה במקור[ ‡Â˘¯„� Ô�È˙, העבודה בנציגות אשר אושרו לביצוע על ידי ראש האג! המרחבי

 ".קבלת אישור מטה נוס!ל

 ÌÈÙ‚‡‰Â ˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙˘ ˜ÈÒ‰Ï ¯˘Ù‡ ÌÈÏ‰�‰ ÍÓÒÓ· ÂÊ ‰‡¯Â‰Ó
 ÌÈÙ‚‡‰ È˘‡¯ Ï˘ Ì¯Â˘È‡ ˙‡ Ì‚ Ï·˜Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ Ô�È‡ ˙Â·¯˙‰Â ‰¯·Ò‰‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈ·Á¯Ó‰

ÔÈÈ�ÚÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ„Â˜Ù˙‰ .ÍÎÏ È‡ , ÍÓÒÓ ÁÒÂ� ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
 ¯È‰·‰ÏÂ ÌÈÏ‰�‰„Á ÔÙÂ‡·-Î�Ó‰ ÌÂÎÈÒ· ¯ÂÓ‡‰ ÈÙ ÏÚ Â˙�ÂÂÎ ˙‡ ÈÚÓ˘Ó" ˙ˆÏÓ‰Â Ï

 ¯·Óˆ„Ó ‰�ÈÁ·‰ ˙ÂÂˆ2009. 

 

✯ 

 

 ˙�˘·2008 ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ‰Î‡ÏÓÏ ÈÎ ‰�·‰‰ „¯˘Ó· ‰˘·‚˙‰ 
˙È�Î„Ú ‰„Â·Ú ˙¯Â˙ ‰¯ÒÁ ˙È¯Â·Èˆ‰ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„ÚÈ·Â „ÂÚÈÈ· ˙˜ÒÂÚ‰ , ÌÈÈÂ�È˘·

˙È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ‰·È·Ò· ÂÏÁ˘-È˙¯·Á˙-˙È˙¯Â˘˜˙ , ÌÏÂÚ·˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È·Â ‰È¯Â‡˙·
‰˘„Á‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ . 
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 ÁÂ„ ÈÙ ÏÚ"·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ "2008 , ˙ÂÏÈÚÙ ˙�Á·� ¯˘‡Î‰„¯˘Ó ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· 
˙È¯Â·Èˆ‰ ," ÌÈÈ‡ÏÎ ¯ÂˆÈÈ· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯¯·˙Ó'˙È„È¯·È‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„' . ‰Ê ¯ÂˆÈÈ ÏÚ ÔÚ˘�

'‰¯·Ò‰ ,' ÌÈÏÎ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰ ÍÂ˙ÏÙÈ„‰ ÌÂÁ˙Ó‰˘„Á‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂ ,‰ËÈ˘ ‡ÏÏ Í‡ ,
ÛÂ„ÚÈ˙,‰Á�Ó ‰ÒÈÙ˙ ‰˙ÂÏÈÚÈ Ï˘ ˜ÓÂÚÏ ‰�ÈÁ·Â " . ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·2010 

 ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ È„ÚÈÏ Ú‚Â�· ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ Ì¯Ë „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰
Ì˙‚˘‰ ÈÎ¯„Â ‰˘„Á‰,ÔÈÈ�Ú· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÏ‰� ‰Ú·˜ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ . 

„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ıÂÁ‰ „¯˘Ó È„ÚÈ ˙‚˘‰ Ì˘Ï
„¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù ‰Î¯Ú‰ ˙ÂÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙�ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ , ˙Â�Â˘‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂ„Ï

˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ˙Â‡¯Â‰Ï ÍÂÙ‰ÏÂ ıÓ‡Ï Ô‰Ó ÂÏÈ‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· Â�˙È�˘ . 

 

 

 פעילות דיפלומטיה ציבורית במרחב המקוו�

 ביותר של החשובה הזירה"הוא  האינטרנט, �2009 ו2008לשני� " הערכת מצב"חות על פי דו .1
ובה� מחלקת מידע , באג! תקשורת והסברה פועלות שש מחלקות". הציבורית תחו� הדיפלומטיה

יצוי� כי מחלקה זו אינה עוסקת בפעילות דיפלומטיה ציבורית והסברה מדינית ברשת . ואינטרנט
, בי� היתר,  היא האחראית� מחלקת ההסברה � שמחלקה אחרת באג! התקנו� קובע. האינטרנט

, "ארגו� וביצוע קמפייני� ופרויקטי� בתחומי ההסברה והדיפלומטיה הציבורית, תכנו�, ייזו�"ל
 ".  ובמרחב המקוו�10פעילות במדיה החדשה"ול

 של האג! הפיצול בי� היחידות השונות מזיק לפעילות, 2008 "הערכת מצב"על פי הנאמר בדוח 
בדוח האמור הומל� . ויש לעשות בו שינויי� מבניי� כדי שיוכל להשיג את מטרותיו, במדיה החדשה

הארגו� המחודש ישק! סדרי עדיפות . "לארג� מחדש את מחלקות האג! ואת הקצאת כוח האד� בו
 ".תו
 מיקוד בתחומי ליבה, ברורי�

טיפול בתחומי המרחב המקוו� והמדיה ה" לאחד את 2008 "הערכת מצב"נוס! על כ
 המלי� דוח 
הגור� המאוחד יישא באחריות ג� על הקשר ע� אגפי המשרד האחרי� להטמעת תוצריה� ; החדשה

 ". וא! יופקד על קידו� הקמת גו! המדיה החדשה המתוכנ�, בפעילות בתחו�

 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·2010 , ÍÂ¯Ú ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú „¯˘Ó· ‰¯·Ò‰Â ˙¯Â˘˜˙ Û‚‡
·Ó ·Á¯Ó· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ˙Ó‡Â˙ÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙È�Â‚¯‡ ‰�ÈÁ

ÔÂÂ˜Ó‰. 

 הודיע משרד החו� למשרד מבקר המדינה כי נבחנת האפשרות לעשות את הפעילות 2010בנובמבר 
� .במרחב המקוו� באמצעות מיקור חו

, "'עופרת יצוקה'ע היו� שאחרי מבצ",  הגה משרד החו� מתווה לפרויקט מיוחד2009בינואר  .2
 
שנועד לתק� את הנזקי� המדיניי� והתדמיתיי� שנגרמו לישראל בעקבות המבצע הצבאי שנער

במסגרת זו הגיש משרד החו� למשרד "). היו� שאחרי" פרויקט �להל�  (2008ברצועת עזה בדצמבר 
ומטיה תגבור פעילות הדיפל: שנתי�פרויקט דו"האוצר תכנית עבודה מפורטת במסמ
 שכותרתו 

__________________ 

היא ש$ כולל " מדיה חדשה", 2008" הערכת מצב"בי, היתר בדוח , על פי ההגדרות המקובלות 10
 .לטכנולוגיות התקשורת בספירה הדיגיטלית שנוצרו בעשרי$ השני$ האחרונות
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 אסטרטגיה תקשורתית ותוכנית פעולה לשיקו� הדימוי הישראלי במדינות �ל "הציבורית בחו
 ". הערכי� המשותפי�

התמקדה האסטרטגיה , במהל
 ההכנות ללחימה והלחימה"בפתח תכנית העבודה נכתב כי 
 יש צור
 לחדד את הגדרת משימות, ע� סיו� הלחימה, כעת... התקשורתית ביעדי� קצרי טווח

לאור , כמי שמקדמות את מכלול האינטרסי� של מדינת ישראל, הדיפלומטיה הציבורית וההסברה
 ". לגיטימציה ונידוי ישראל�האתגר הצפוי של התגברות מגמות של דה

היו� " נחת� סיכו� תקציבי בי� משרד האוצר למשרד החו� לש� מימוש פרויקט 2009במרס 
" לוחמה"ח ובמרכזו " מיליו� ש�10בשלב ראשו� בבסיכו� נקבע שהפרויקט יתוקצב ". שאחרי

 �נקבע שלוח הזמני� למימוש השלב הראשו� יהיה ארבעה חודשי� . ח" מיליו� ש6.5 �באינטרנט 
 הותנה בהצלחת השלב � נוס! על הסכו� האמור �תקצוב השלב השני בפרויקט . 2009עד יולי 

 . שרד האוצרהראשו� על פי היעדי� והמדדי� שהציג משרד החו� לפני מ

 Ë˜ÈÂ¯Ù ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"È¯Á‡˘ ÌÂÈ‰ " ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ÈÎÂ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘‰ ÌÂ˙· ¯ˆÚ�
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ , Ï˘ ·Èˆ˜˙ „¯˘ÓÏ ¯˘Â‡ ‰�È‚·˘10˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰ ‡Ï

 ‰‡ÂÏÓ·)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

 ˙¯‚ÒÓ· ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ È�Â˙� ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ë˜ÈÂ¯Ù"È¯Á‡˘ ÌÂÈ‰ "Ë�¯Ë�È‡· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Â·Ú . ÌÈ�Â˙�‰

Î Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÍÂ˙Ó ÈÎ ÌÈ‡¯Ó ‰¯·Ò‰Â ˙¯Â˘˜˙ Û‚‡ ÈÎÓÒÓ· ÂÓ˘¯�˘-6.3˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,
„¯˘ÓÏ ÏÚÂÙ· ¯˘Â‡˘ ,Î ÂÏˆÂ� ‡Ï-2.2˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)1.3˘ ÔÂÈÏÈÓ " ‰ˆ˜‰ Û‚‡‰˘ Á

„¯˘Ó· Â¯˘Â‡ Ì¯Ë˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ,Î ˙ÙÒÂ˙·-900,000˘ "˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘Ú� ‡Ï˘ Á( ,
Î Ì‰˘-35%ÂÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙Ó  .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÍÒ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯˙È ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··

Î-4.1˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î ‰Ó˘¯�˘"ÏÚÂÙ· ˙ÂÓÈ˘Ó" , ÈÏÂÈ „Ú ‰·Â¯· ‰ÏˆÂ� ‡Ï2009 ,
 ˙È�Î˙· ÂË¯ÂÙ˘ ÈÙÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È„ÚÈÓ ˙Â‚¯ÂÁ‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ‰ÏˆÂ� ‰˜ÏÁ·Â

‚Èˆ‰˘ ‰„Â·Ú‰„¯˘Ó‰  . 

 2009ח נוצלו עד אוקטובר " ש120,000רק , לפי הנתוני� המפורטי� במסמכי אג! תקשורת והסברה
, "פליקר", "פייסבוק", "טוויטר" ב�לפרויקטי� בתחו� הדיפלומטיה הציבורית במרחב המקוו� 

 . 'וכדו" ויקיפדיה"

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â Â�È·˘ ÌÂÎÈÒ· Ú·˜�˘ „ÚÂÓ‰ „Ú˘ Ô‡ÎÓ) ÈÏÂÈ2009 ( ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏˆÈ�
Ó ˙ÂÁÙ ÏÚÂÙ·-2%Ó -6.3˘ ÔÂÈÏÈÓ "Ë�¯Ë�È‡‰ ˙˘¯· ˙È„ÂÚÈÈ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÂÏ Â·ˆ˜Â‰˘ Á . 

למשימות אחרות במסגרת "בתשובתו מסר המשרד כי יתרת התקציב שלא נוצלה או שהוסטה 
לש� השלמת הפרויקט והוצאתו " נמצאת בתקציב המשרד ורשומה כהתחייבות משוריינת, הפרויקט

  .אל הפועל

Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙ËÒ‰"˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÈ˘Ó " Ô�È‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏÓ ‰‚È¯ÁÂ
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÈÙÏÎ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÌÚ ˙Â·˘ÈÈ˙Ó .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,

 „¯˘Ó· ‰ÓÂ˘¯ ‰ÏˆÂ� ‡Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯˙È ‰ÈÙ ÏÚ˘ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙" ˙Â·ÈÈÁ˙‰Î
˙�ÈÈ¯Â˘Ó "ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â Â�È·˘  .‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�· ,

 Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯˙È˘ ÍÎ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ÏÚ
¯Â¯· „ÚÈ ‡ÏÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙· ÈˆÁÂ ‰�˘Ó ¯˙ÂÈ ¯·Î ‰ÏÂÏÎ . 
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 ÌÈ�˘· ÔÂÂ˜Ó‰ ·Á¯Ó· ˘ÓÓ˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰˘ ˙È�Î˙‰ ÈÎ ¯Â¯È·· ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ
2009-2010‰‡ˆÈ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ Ï‡  , ˙¯Â˘˜˙ Û‚‡ ˙ÂÏÈÚÙ· È„Â˜Ù˙‰ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ „ÈÚÓ ¯·„‰Â

‰¯·Ò‰Â .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯ÈÊ· ˙ÂÏÈÚÙÏ ˘È˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ·˜Ú
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· Ï‡¯˘È Ï˘ ıÂÁ‰ È�ÈÈ�Ú ÌÂ„È˜Ï , ˙Ï‰�‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÚÙ‰ ˙ÂÏÂÎÈ ÁÂ˙ÈÙÏ È·ËÈÓ È�Â‚¯‡ ıÓ‡Ó ÊÎ¯˙ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÁÎÂ�Ï ÔÂÂ˜Ó‰ ·Á¯Ó· ‰ÏÂ
‰ÙÂ˜˙‰ È¯‚˙‡. 

 

 

 "מיתוג ישראל"פרויקט 

 מיתוג מדינות 

, בי� היתר, הדיפלומטיה הציבורית החדשה נוקטת אסטרטגיות עכשוויות הכוללות, כאמור .1
קידו� של מכלול האינטרסי� של המדינה במדינה אחרת באמצעות יצירה של דימוי אטרקטיבי 

כדי לעשות פעילות זו נעשה שימוש נרחב . ור של המדינה האחרתהנשע� על דיאלוג ע� הציב
אקטיבי והפצתו בכלי המדיה החדשה באמצעי� �לרבות יצירת מידע פרו, באמצעי התקשורת

בשני העשורי� האחרוני� החלו כמה מדינות ברחבי העול� להשקיע ". עצמה רכה"המוגדרי� 
י קונספציה חדשה שבמרכזה שימוש בכלי משאבי� במיזמי� בתחומי הדיפלומטיה הציבורית על פ

 Nation"(רעיו� המיתוג המדיני . תרבותית�כלכלית�המיתוג המדיני כדי לשפר את תדמית� האזרחית
Branding" ( טווח שנועד 
התפתח במרוצת השני� לתפיסה רחבה הכוללת תהלי
 אסטרטגי ארו

תהלי
 מיצוב ).  מיצוב�להל� (ג למצב בתודעת קהלי היעד תדמית מסוימת שהמדינה מעוניינת להצי

 .מועיל מתחיל בבחירת מותג המדינה וגיבוש מתווה כולל לתהלי

ספרות המחקר שהתפתחה בעקבות התופעה האמורה מאפיינת את המטרות העיקריות של מיתוג 
עובדי� בעלי כישורי� נדרשי� וסטודנטי� בעלי הישגי� , משיכת תיירי�: ערי� ומדינות כדלקמ�

. 11המוצרי� והסחורות, הגדלת ייצוא השירותי�; עידוד השקעות של משקיעי� זרי�; גבוהי�
שמירה על יציבות : המטרות המשניות של מיתוג מדינות קשורות לכלכלה ולפוליטיקה העולמית

הגברת האמינות של הכלכלה המקומית בעיני המשקיעי� באמצעות דירוג ; המטבע המקומי
הנעת שיתופי ; לאומיי�� ההחלטות במוסדות ובארגוני� הבי�הגדלת ההשפעה על מקבלי; האשראי

 .12פעולה אזוריי� וגלובליי� בתחומי� שהמדינה מעוניינת לקד�

 באג! תקשורת והסברה בנוגע לתפיסת הדיפלומטיה 2006�2010מניירות העמדה שהוכנו בשני� 
הוא כלי " מיתוג. "יהציבורית החדשה אפשר ללמוד על הקשר המושגי בי� מיתוג עסקי למיתוג מדינ
ארגוניי� שעניינ� �ניהולי שבאמצעותו ארגוני� עסקיי� מעבירי� מסרי מידע פומביי� כמו ג� פני�

, המותג מורכב מס
 כל התחושות. הבניה של ערכי� ותפיסות לש� יצירת דימוי מסוי� לארגו�
שנועד ) concept(על �מותג המדינה הוא רעיו�. ההתנסויות והרשמי� שמפתח הצרכ� כלפי הארגו�

האמצעי� ודרכי הפעולה להשגת יעדי , לעצב את המסגרת וההקשר שעל פיה� ינוסחו המטרות

__________________ 

' עמ, )È„Ó ˜ÂÂÈ˘ Í˘Ó˙Ó Ë˜) 2008�Â˜ ·ˆÓ· È�-ÈÏÙ�· ‰„ÓÚ ¯ÈÈ�Ï‡¯˘È ‚Â˙ÈÓ ‡˘Â , רמי הסמ,: ראו 11
14 . 

 : ראו 12

Keith Dinnie, Nation Branding - Concepts, Issues, Practice, Butterworth, Great 
Britain (2008). 
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, למשל; מותג המדינה אמור לייצג את תמצית ערכי המדינה וחזונה. הדיפלומטיה הציבורית החדשה
 ). ראו להל�" (אנרגיה יצירתית"או " אפ�אומת הסטארט"

תהלי
 מיצוב " ששמה 2010שנתית מאפריל �תכנית עבודה רבעל פי תפיסת המיתוג שהוגדרה ב
על ישראל לעצב לעצמה , ) תכנית העבודה למיצוב ישראל�להל� )" (פרויקט מיתוג ישראל(ישראל 

זהות מובחנת וחיובית המעוררת הזדהות רגשית בקרב קהלי היעד ומגלמת בתוכה הבטחה שישראל 
ישראל שמעבר " שיחזק בהדרגה את הזיהוי של מדובר בתהלי
 ארו
 טווח. מסוגלת לעמוד בה


פלשתיני מגדיר כיו� באורח כמעט בלעדי את ישראל בתודעה �שכ� הסכסו
 הישראלי, "לסכסו
שרווחה ה� במשרד החו� , "ישראל היפה"להבדיל מהתפיסה הרחבה של שיווק . ל"הציבורית בחו

 . ילות בעלת מסר מרכזי אחדהמיתוג מתמקד בפע, וה� במשרדי ממשלה אחרי� בשני� האחרונות

לאומית אפשר למצוא דעות שונות בעניי� התאמת� של מדינות למיתוג �בספרות המחקר הבי� .2
 כי ,גישה אחת גורסת: המדיני ולניהול מערכת הדיפלומטיה הציבורית באמצעות פרויקט מיתוג

ולכ� , טיבימדינה הנתונה במצב של קונפליקט מתוקשר אינה בשלה לעבור תהלי
 מיצוב אפק
. כלכלית עלולה לרדת לטמיו��השקעת משאבי� בפרויקטי� שנועדו לשפר את תדמיתה האזרחית

שבמסגרת תהלי
 מיצוב כולל אפשר למתג ג� מדינה כאמור חר! היותה , גישה אחרת גורסת
על פי הגישה . וזאת באמצעות השקעה מסיבית בפרויקט גג ממלכתי, מעורבת בסכסו
 מדיני

אסטרטגיית הפעולה של ישראל צריכה להביא לידי צמצו� , תה אימ� המשרדשאו, האחרונה

 והחלופיי� הפרסומי� החיוביי� היק! ולידי הגדלת בעול� התקשורת בכלי פרסומי� על הסכסו

שנעשה תו
 כדי התמודדותה ע� , מחייבי תהלי
 המיצוב רואי� במיתוג העיר ניו יורק. על ישראל
 .חיקוימודל ל, מצבי משבר מתמשכי�

ע� . ברזיל וספרד מוזכרות כמדינות שבה� יושמו בהצלחה תהליכי מיצוב, מדינות כמו קרואטיה
. בספרות המחקר מוזכרות ג� ערי� ומדינות ברחבי העול� שעברו תהלי
 מיצוב כושל, זאת

ולא את ' למתג את עצמ�'בכל המקומות בה� בחרו מחוללי התהלי
 : " נכתב כי2009בהערכת מצב 
 כלי כעוד המיתוג לי
 תהנתפס בה� המקומות בכל... נכשל התהלי
 כשלו� חרו�...  התהלי
תוצרי

 ".צלח לא התהלי
) כלכלי או תיחבר, פוליטי, מדיני (משבר לניהול

מתשובת משרד החו� למשרד מבקר המדינה עולה כי מחוללי תהלי
 המיצוב במשרד ידעו שמרבית 
אול� ניתוח הסיבות ". בכל הזדמנות"א! הדגישו זאת הניסיונות למתג מדינות בעול� נכשלו ו

בעיקר מפני שהפער , לכישלונות אלה הוליד את הסברה כי בישראל יכול התהלי
 דווקא להצליח
 .בי� המציאות בישראל לתדמיתה בעול� הוא גדול

 ˙È�Â¯˜Ú‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ÌÚ ‰„„ÂÓ˙‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡˙‰ ˙„ÈÓ ¯·„·È�È„Ó‰ ‚Â˙ÈÓ‰ ˙ÒÈÙ˙Ï Ï‡¯˘È Ï˘ ‰˙Ó , ÍÈÏ‰˙ ¯Â·ÚÏ ‰˙ÂÏ˘· ˙„ÈÓÂ

˙ÈÓÏÂÚ‰ Ï‰˜‰ ˙Ú„· ¯ÂÓ‡Î È˙Ú„Â˙ ·ÂˆÈÓ . 

החלטות . אינ� מהוות פורו� סטטוטורי לקבלת החלטות"הנהלת משרד החו� השיבה כי ישיבותיה 
 ". ל המשרד"מצויות בתחו� סמכות� של שר החו� ומנכ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·ÈÒ�·˙ÂÈ�È„Ó‰ ‰È˙Â-Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÂÈ�ÂÁËÈ· , ˙Ï‰�‰ ÏÚ ‰È‰
 Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Ó ˜ÏÁÎ È�È„Ó‰ ‚¯„‰ È�ÙÏ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï „¯˘Ó‰

 Ë˜ÈÂ¯ÙÏ"Ï‡¯˘È ‚Â˙ÈÓ) " ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÔÂÈÒÈ�‰ ÏÚ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯"Ï‡¯˘È ‚Â˙ÈÓ "
ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ.( 

 

 



 903 משרד החו#

 2004�2009הכנת התשתית לפרויקט 

ל אג! תקשורת והסברה במטה המשרד לבחו� הצעה למיתוג ישראל שהעלו  ואיל
 הח2004משנת 
במסגרת פעילות . לפניו שליחי ההסברה בקונסוליה הכללית בניו יורק לאחר מחקר והערכה שעשו

 מחקרי� בארצות הברית ובאירופה על אודות הדימוי של המותג ישראל 2005�2006זו נעשו בשני� 
בסיומו של המחקר .  בישראל עצמה2006ר דומה נעשה בשנת מחק. ביזמת אג! תקשורת והסברה

 .13על מובילי� המתארי� מותג זה�זוהו שלושה רעיונות

בהשתתפות ,  קיי� אג! תקשורת והסברה כנס מקצועי ראשו� בנושא מיתוג ישראל2006בנובמבר 
רויקט השרה נאמה באירוע הפתיחה והשיקה באופ� רשמי את פ. שרת החו� דאז הגברת ציפי לבני

 . המיתוג במשרד

 Ï Ú ‰  Ô Â È Ú ¯  ˘ Â · È ‚" )È ‚ Â ˙ È Ó ‰  Ë Ù Ò � Â ˜ ‰ ( "2 0 0 7-2 0 0  2007במאי  :9
לאומית �הנחתה שרת החו� דאז את אג! תקשורת והסברה לשלב בעבודתו חברת ייעו� בי�

 פרס� המשרד מכרז לבחירת חברת 2007בספטמבר , בעקבות ההנחיה. המתמחה במיתוג מדינות
 ).RFP14( הצעות ייעו� באמצעות פנייה לקבלת

 חברת �להל� ( ייעו� בריטית חברת אישרה ועדת המכרזי� של המשרד להתקשר ע� 2008במאי 
�במאי (ח " מיליו� ש�1.1שה� כ, ט" ליש160,000בעלות של , המתמחה במיתוג מדינות, )הייעו

לגבש  עזרה לו החברה, על סמ
 המחקרי� והנתוני� שאס! המשרד במש
 השני� ).2008
שבה� רצוי להתמקד שישה תחומי� במסגרת זו זוהו ". ישראל" למותג על�ורעיו�ה אסטרטגי

 סגנו� חיי�; סביבה; המגוו� האנושי והמורשת: בפעילות הדיפלומטיה הציבורית של המשרד
 .לאומי��סיוע בי ומדע וטכנולוגיה;  ואמנותתרבות; תרבות הפנאיו

  "אנרגיה יצירתית "�ת רעיו� העל המיתוגי  הציגה חברת הייעו� לפני הנהלת המשרד א2009במאי 

)Creative Energy (� אנרגיה" שמשמעותו היא שעל ישראל להבליט את היותה ישות שופעת "
 ". יזמות"וב" יצירתיות"המתאפיינת ב

בעקבות זאת ובמסגרת הפרויקט המשרדי הכי� אג! תקשורת והסברה תפיסת עבודה וכלי� ליישו� 
�ימה וא! העביר אות� לעובדי המשרד באמצעות הטמעות והדרכות פני�רעיו� המיתוג במשרד פנ

 .ל"כנס שגרירי� ותדרוכי� לשליחי� היוצאי� לחו, קורסי� בתחומי� ייעודיי�, משרדיות

 

 

 משרדי �ניהול הפרויקט במישור הפני�

1. Â Ï Â ˆ È � Â  Ë ˜ È Â ¯ Ù ‰  · È ˆ ˜ ˙  ¯ Â ˘ È  הציג משרד החו� לפני משרד 2007במרס : ‡
 וביקש תקציב 2007�2008לשני� " מיתוג ישראל"העבודה והיעדי� של פרויקט האוצר את תכנית 

חלק ניכר בתקציב יועד לתחילת היישו� של פרויקט . ח" מיליו� ש20שנתי לפרויקט על ס
 �דו
כחלק מיישו� תפיסת הדיפלומטיה הציבורית החדשה במשרד , משרדי�המיתוג במישור הפני�

 � ).ראו לעיל(החו

__________________ 

 .שהמהות שלו מושתתת על בניית עתיד טוב יותר ומאופיי, בלהט יזמי, מקו$ דינמי ואנרגטי 13
14  Request For Proposal �$שבמסגרתו מתקבלות ונבחנות הצעות מחיר במענה  תהלי+ פנייה לספקי 

 . לבקשה למת, שירות ספציפי
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נקבע ,  בעניי� הקמת מער
 ההסברה הלאומי200715מסגרת החלטת הממשלה מיולי ב, בעקבות זאת
משרד החו� אשר עסוק כיו� בנושא ומוביל "בעניי� המיצוב והמיתוג של מדינת ישראל בעול� כי 

 ".ימשי
 לטפל בנושא, פרויקט למיתוג ישראל

� ראש חטיבת תקציבי�  בי� נציגי אג! תקציבי� במשרד האוצר לבי2007בפגישה שהתקיימה ביולי 
 
. ח עבור הפרויקט" מיליו� ש20במשרד החו� הוחלט כי יוקצה למשרד החו� תקציב מיוחד בס

ואכ� , משרד האוצר קבע כי תקציב זה יתנהל בנפרד מהתקציב השוט! של אג! תקשורת והסברה
רי הסברה וקש"בתכנית " ל"מיתוג ישראל בחו "� נוספה תקנה תקציבית חדשה 2008בתקציב 

 לזכות פרויקט 2007ח לשנת " מיליו� ש8 העביר משרד האוצר 2007בסו! אוגוסט ". ל"תרבות בחו
 . ח" מיליו� ש12 הועבר סכו� נוס! של 2008ובתחילת , המיתוג

 
 והסטות תקציב 2008בעקבות החלטות הממשלה על קיצוצי� בתקציב לשנת , 2008במהל
בשני� . ח" מיליו� ש�11.5ח ל" מיליו� ש�20יקט משנתי של הפרו�הצטמצ� התקציב הדו, פנימיות

ובאישורו השתמש משרד החו� ,  לא קיבל הפרויקט תקציב ייחודי ממשרד האוצר2009�2010
 .בסכומי� מתו
 הרזרבה התקציבית

הוכנה תכנית אופרטיבית להנעת הלי
 , בעקבות אישור התקציב בידי האוצר, 2007בספטמבר 
מחקר ממוקד להנעה של שניי� עד שמונה : ד התקציב לפעולות הללויוע, על פי התכנית. המיתוג

מימוש של אירועי� ותכניות להטמעת רעיו� ; ניסויי� ברחבי העול� והכנת תכנית ממוקדת בהתא�
שמטרתה לסייע " לוחמת אינטרנט"; 16פרסו� מכרז לכתיבת ספר מותג; העל בישראל ובעול�

 .להלי
 המיתוג

2007שהכינה החטיבה לתקצוב מרכזי לשני� , צאות על פרויקט המיתוגמעיו� בדוח המרכז את ההו
, ח" ש�60,000 הייתה ההוצאה על פרויקט המיתוג כ2007בשנת : עולי� הנתוני� האלה, �2010

בשנת ; )ח" מיליו� ש11.5שנתי כאמור של �וזאת מתקציב דו(ח " מיליו� ש�4 הוצאו כ2008בשנת 
 .ח" מיליו� ש�2.1הוצאו כ, עד חודש יולי, 2010בשנת ו, ח" מיליו� ש�3.05 הוצאו כ2009

, 2007�2008על פי תכנית העבודה היו אמורות כמה וכמה פעולות לצאת אל הפועל במהל
 השני� 
; חשיפת רעיו� העל המיתוגי בישראל ובעול�:  ה� לא נעשו2010א
 עד מועד הביקורת בשנת 

האמור , בכל נציגות הנוגעת לעניי�) יוע� תקשורתדובר או , קונסול כללי(בחירת מנהל מותג מקומי 
השקת אתר אינטרנט רשמי ; להכי� תכנית עבודה מקומית להפצת המותג במדינת השירות שלו

ל באמצעות אתר אינטרנט ייעודי וכ� באמצעות "הפצת חומרי עזר לישראלי� היוצאי� לחו; למדינה
שנועד להגביר את המודעות , פה ב� גוריו�מסע פרסו� בנמל התעו; עמדות בנמל התעופה ב� גוריו�

בפרק משרדי ממשלה נוספי� העוסקי� , ראו להל�(' ישראל'ל למותג "של היוצאי� לחו
 ). בדיפלומטיה ציבורית

ל המשרד כי התקציב " עדכ� הממונה על פרויקט המיתוג בדיו� בראשות מנכ2009בספטמבר 
בדיו� הוחלט שכדי לקד� את . ח"יליו� ש מ10 עומד על 2012הדרוש לפרויקט המשרדי עד שנת 

ל איזו "ובה יובהר לכל סמנכ, הפרויקט המשרדי תוצג תכניתו בישיבה הקרובה של הנהלת המשרד
 . פעילות תיעשה בתחומו

__________________ 

 .�8.7.07 מ1936' החלטה מס 15

16
לערכי$ שהוא מייצג ולשפה , תפקידו של ספר המותג הוא לייצר שפה אחידה בכל הקשור למותג 

טרטגי לשפה על אסטרטגיי$ וחזותיי$ ויתרג$ את רעיו, העל האס�הספר יכלול רעיונות. החזותית שלו
  ).קריאטיב(יצירתית 
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 ÌÈ�˘· ÈÎ ‡ˆÓ�2007-2008 ˜¯ ÂÏˆÂ� 35%ÌÈ�˘ Ô˙Â‡Ï ·Èˆ˜˙‰Ó  , ‰¯·ÚÂ‰ ‰¯˙È‰Â
„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ ÌÈÙ„ÂÚÎ . ˙�˘Ó˘ Ô‡ÎÓ2006 , Ë˜ÈÂ¯Ù ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ˜˘Â‰ ˙Ú

‚Â˙ÈÓ‰ ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÈÈ˘Ú „ÚÂÓ „ÚÂ , ÌÈÈÓÂ˘ÈÈ‰ ÌÈ·Ï˘‰ ˙È·¯Ó· „¯˘Ó‰ ‰˘ÚÓÏ ÏÁ‰ ‡Ï
È„¯˘Ó‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ . 

הוחלט בחודש מאי , המשרד הסביר בתשובתו כי מטעמי� של מינהל תקי� ומועילות הטיפול בנושא
בניית המותג ואירוח משלחות למעט פעולות ,  על הקפאה חלקית של תכנית העבודה2007

ולכ� לא היה אפשר לנצל את מלוא , לאומי ובחירת חברת ייעו��עד לפרסו� מכרז בי�, עיתונאי�
 . 2008יצוי� כי חברת הייעו� החלה את פעילותה רק בספטמבר . התקציב שהוקצה לפרויקט

 Ì„Â˜ „ÂÚ ‰Ï·˜˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙È˜ÏÁ ‰‡Ù˜‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ
ÏÚÂÙ· ·Èˆ˜˙‰ ˙Ï·˜Ï , Â˜ÏÁ ˙‡ Â‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ‡ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ¯Á· Ì�Ó‡ Ì‡ ÔÎÏÂ

ÔÈÈ�ÚÏ Ú‚Â�‰ ‰˜ÏÁ ˙‡ Â‡ ·Èˆ˜˙‰ ˙˘˜· ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ‡Ï „¯˘Ó‰
 ˙�˘· „ÂÚ ‰˘·Â‚˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ÈÙ ÏÚ Â��ÎÂ˙˘ ˙Â¯ËÓ Ì‚ ‚È˘‰Ï ÁÈÏˆ‰2007 , ‡ÏÂ

 ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ· ˙Â�˙ÂÓ ÂÈ‰ÔÈ·‰-˙ÈÓÂ‡Ï .ÍÎÓ ‰¯˙È , ÌÈÈ¯˜ÁÓ ÌÈ·Ï˘
 Â˘Ú� ‡Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ÈÙ ÏÚ ‰Ï‡ ÌÈ�˘· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡˘)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

2. ‚ Â ˙ È Ó ‰  ˙ Â Â ישראל ' מקד� את �) מיתוג(מדור תדמית ישראל " התקנו� קובע כי :ˆ
לה ומשרדי ממש) כלכלה, ב"מש, �"קשתו(בתיאו� אגפי המשרד השוני� ', שמעבר לקונפליקט

משת! פעולה בהוצאה לפועל של ] המדור). [תשתיות, הגנת הסביבה, מדע, ת"תמ, תיירות(אחרי� 
 ".פרויקט המיתוג של ישראל

 Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚Ó ÔÂ�˜˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡"Ï‡¯˘È ˙ÈÓ„˙ ¯Â„Ó" , ÂÊÎ ‰„ÈÁÈ ‰‡ˆÓ� ‡Ï
È„¯˘Ó‰ ‰�·Ó· ,¯˘Â‡Ó‰ È„¯˘Ó‰ Ô˜˙· ÌÈÈ˜ Â�È‡ ¯Â„Ó‰Â . 

 היה הממונה 2008עד אפריל .  הוק� צוות לטיפול בפרויקט המיתוג במשרד2007בפועל בספטמבר 
, לאחר מכ� הועבר הצוות לאג! תקשורת והסברה. ל"על פרויקט המיתוג כפו! ישירות למנכ

במועד הביקורת היו בצוות ממונה ושתי . ל העומד בראש האג!"והממונה נעשה כפו! לסמנכ
 .עובדות

הסדרה של , בי� היתר, מתוכננת, ת לשינוי ארגוני במבנה המשרדהמשרד השיב כי במסגרת התכני
עוד הוסי! . יחידה ארגונית ייעודית שתעסוק בנושא המיתוג במסגרת האג! לדיפלומטיה ציבורית

מטופל כעת ע� , לרבות התק� של מנהל היחידה, המשרד כי מיסוד מעמדו הארגוני של המדור
 . נציבות שירות המדינה

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�
Ï‡¯˘È ˙ÈÓ„˙ ¯Â„Ó Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ ,‡˘Â�· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈÏ‰�ÈÓ‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙Â·¯Ï . ˙ÓÏ˘‰Ï

Â˙ÂÏÏÎ· ‡˘Â�‰ ÌÂ„È˜ ÏÚ Û‡ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰¯„Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ . 

3. Ê Î ¯ Ó  Ì Â ¯ Â Ù  ¯ „ Ú È הארגו� עבודת מטה ותכנו� נדרשי� כדי לשפר את יכולת : ‰
: ובה�, לש� כ
 על התכנו� לכלול כמה וכמה מרכיבי�. להשיג את המטרות שלמענ� הוא פועל

הכנת תכניות ; קביעת מטרות ביניי�; הגדרת המשאבי� העומדי� לרשות הארגו�; הגדרת מטרות
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קביעת ; בחירת התכניות שיש להוציא אל הפועל על פי סדרי עדיפויות; פעולה ותכניות חלופיות
כדי להוציא אל הפועל את המדיניות ביעילות צרי
 התיאו� . 17דיווח ותיאו�, בקרה, ות פיקוחמערכ
באמצעות הנחיות וכ� פורומי� קבועי� שבה� חברי� , בי� היתר, וזאת, משרדי להיות סדור�הפני�

 . 18נציגי היחידות הנוגעות לעניי�

ובה� דיפלומטיה ציבורית , �שנתיי� מציבה כמה יעדי� רב2010תכנית העבודה של המשרד לשנת 
ויישו� מסונכר� של תהלי
 המיתוג , לדיפלומטיה ציבורית' הסברה'השלמת המעבר מ: "ומיתוג

 ".תודעתיי� וטכנולוגיי� הכרוכי� בכ
, כולל שינויי� מבניי�

עוסקי� תדיר , האמוני� על העבודה המקצועית של המטה במשרד, ארבעה אגפי� תפקודיי�, כאמור
, תקשורת והסברה: פלומטיה הציבורית ועושי� פעולות הקשורות לפרויקט המיתוגבתחומי הדי

פועלי� ג� האגפי� המרחביי� באמצעות הנציגויות , נוס! על אגפי� אלה. ב וכלכלה"מש, �"קשתו
לרבות , קשרי תרבות ומדע, הסברה, המשלבות בפעילות� את העיסוק בענייני תקשורת, ל"בחו

 . המיתוג

, הכולל יחידות ארגוניות רבות בתו
 המשרד, יקט בסדר גודל של פרויקט המיתוגקידומו של פרו
שבי� היתר מגדירה ממשקי עבודה וקובעת מי הגור� האמו� על , דורש פעולה מערכתית משולבת

 . קידו� כל פעולה

 ˙ÂÈÁ�‰ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎÂ ‚Â˙ÈÓ‰ ÌÂÁ˙· È„¯˘Ó ÌÂ¯ÂÙ Ì˜Â‰ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂÈÚÂˆ˜Ó ‰„Â·ÚÌÈ�Ù ÌÂ‡È˙ ˙Â¯È„ÒÓÂ ÌÈÙ˙Â˘Ó ‰„Â·Ú È˜˘ÓÓ ˙Â¯È„‚Ó‰ ˙- Ú‚Â�‰ È„¯˘Ó

‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï . ˙ÚÈ·˜·Â ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯„Ò‰· ÚÈÈÒÏ ˙ÂÏÂÎÈ ˙Â¯Â¯· ‰„Â·Ú ˙ÂÈÁ�‰
 ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· ÔÈ· ¯Â˘˜ÏÂ ÈÂ‡¯Î Â˘ÚÈÈ ˙ÂˆÂÁ�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÂ‡È˙Ï ˙�ÂÎ˙Ó

ÂÏ ‰�Â˙�‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ˙ÂÈÁ�‰‰ ·ÂˆÈÚÏ ÌÂ¯˙Ï ˙ÂÏÂÎÈ"È�Â‚¯‡ ÔÂ¯ÎÈÊ " ÚÈÈÒÈ˘
Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡˘Â� ÈÙÂÏÈÁ ˙Ú· Û‡ ‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï Í˘Ó‰·. 

, משרד החו� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אכ� לא הוק� פורו� ממוסד בתחו� המיתוג
 . על כל פרויקטאגפי מתקיי� באמצעות ישיבות משותפות והתדיינויות �אול� שיתו! פעולה בי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜Â‰ „‡ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â·È˘ÈÏ ¯·ÚÓ , ÚÂ·˜ ÌÂ¯ÂÙ ÌÈ˜‰Ï ·Â˘Á
ÂÏÏÎ· ‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ,ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÏÙËÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÏÎ ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙˘È Â·˘ , Ô‰·Â

˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰Â ÌÈÈ„Â˜Ù˙‰Â ÌÈÈ·Á¯Ó‰ ÌÈÙ‚‡‰ . ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÚ˙ ‰ÊÎ ÌÂ¯ÂÙ Ï˘ Â˙Ó˜‰
�Â‚¯‡‰ ˙Â·ÈÂÁÓ‰‚Â˙ÈÓ‰ ÌÊÈÓ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙È ,ıÂÁ‰ „¯˘Ó ¯È‰ˆ‰ ‰ÈÏÚ˘ , ÌÂ¯ÂÙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Â

ÂÓÂ˘ÈÈÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ‰ÁÏˆ‰‰ ÈÈÂÎÈÒ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÊÎ. 

 

 

 טיפול המשרד בארגו� משלחות עיתונאי ומעצבי דעת קהל

הוא שימוש באמצעי " הדיפלומטיה הציבורית החדשה"אחד האמצעי� להשגת יעדי , כאמור
במסגרת זו . כדי להעביר מסרי� לציבורי� מחו� למדינה, המשודרת והמקוונת, הכתובההתקשורת 

__________________ 

 . 46�47' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„53·) 2002 , מבקר המדינה 17
18  ÁÂ„53· ,54' עמ . 
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יוז� המשרד מזה שני� הבאת משלחות של עיתונאי� ומעצבי דעת קהל לאר� כדי לחשו! לפניה� 
 ".שמעבר לסכסו
"את ישראל 

וד יס  תחומי ואיל
 הוכנה תכנית הביקורי� של אנשי התקשורת על פי שישה2007משנת  .1
שתהליכי העבודה שנעשו במסגרת פרויקט המיתוג במשרד העלו כי השקעה בה� מגדילה את 

; תרבות הפנאי וסגנו� חיי�; סביבה; מסורת ומורשת, תרבותיות� רב:הסיכוי לשיפור תדמית ישראל
�חשיפה לפעילותו של המרכז לשיתו! פעולה וסיוע בי� (לאומי��סיוע בי; מדע וטכנולוגיה; תרבות
 ).  וכ� ארגוני סיוע אזרחיי� הפועלי� בישראל�ב " מש� במשרד החו� לאומי

היחידה האחראית לטיפול במשלחות עיתונאי� ובעיתונאי� בודדי� המבקרי� , על פי התקנו�
מדור ). ת מבקרי�" מע�להל� (בישראל ביוזמת� או על פי הזמנה היא מחלקת עיתונות מבקרי� 

לתא� עבור� פגישות וליזו� , ביקור לעיתונאי� מחו� לאר�מבקרי� במחלקה אמור לארג� תכניות 
מינוי ממלא מקו� לאחראית �ת מבקרי� בשל אי" לא פעלה מע2009�2010במהל
 . נושאי� לסיקור

בשל כ
 קיבל עליו צוות המיתוג את הייזו� והארגו� של . ששהתה בחופשה ארוכה, המחלקה
 . תכניות הביקור של המשלחות

 היה הטסה ואירוח של 2007�2008ת העבודה המשרדית למיתוג ישראל לשני� אחד הסעיפי� בתכני
ח בכל אחת מהשני� " מיליו� ש1.76לסעי! זה הוקצבו . משלחות עיתונאי� ומעצבי דעת קהל

 .האמורות

 ˙�˘· ‰ÓÎ˙Ò‰ ÌÈ‡�Â˙ÈÚ ˙ÂÁÏ˘Ó Ï˘ ÁÂ¯È‡ ÏÚ ÏÚÂÙ· ‰‡ˆÂ‰‰2007Î· -12,000˘ " Á
„·Ï· , ˙�˘·Â2008Î· -1.1 ÔÂÈÏÈÓ ˘" Á) ‰È‰ ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ¯ÙÒÓ38 „ÓÚ È·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ·‰Â 
Î ÏÚ-62%„·Ï·  .( 

התקציב למשלחות . שוני�תחומי� הקשורות ל משלחות יזומות �20כ  הגיעו לאר�2009בשנת 
 . ח" ש480,000עיתונאי� באותה שנה היה 

 ˙�˘· ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ÁÂ¯È‡ ÏÚ ÏÚÂÙ· ‰‡ˆÂ‰‰2009Î· ‰ÓÎ˙Ò‰ -340,000˘ " Á) ÚÂˆÈ·
 Ï˘ È·Èˆ˜˙Î-70%„·Ï· .( 

שכאמור מונה שלושה , הממונה על פרויקט המיתוג הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה כי צוותו
בשל עומס . הוא המטפל בפועל בארגו� משלחות העיתונאי� וא! מכי� את תכנית הביקור, עובדי�

מספר� של משלחות העיתונאי� , המטפל ג� ביתר מטלות המיתוג, המשימות המוטל על הצוות
 .שהצוות מארג� קט� מהרצוי

 בדעת הקהל בתו
 ממשילחולל שינוי  הודגש שכדי 2010בתכנית העבודה למיצוב ישראל משנת 
עיתונאי�  משלחות 400�500יש לקבוע מנגנו� ושיטת עבודה שיאפשרו לארח , שלוש�שנתיי�כ


כנית אול� מת.  משלחות בשנה מיבשת אסיה בלבד150מה� לפחות , שלוש שני�כ בשנה במש
 משלחות בשנה �20כ ( מזעריהעבודה עולה כי היק! משלחות העיתונאי� המגיעות לאר� כיו� הוא

 ). בלבד


אחד הפתרונות שהוצעו במסגרת תכנית העבודה הוא הקמתו של מנגנו� אירוח מקצועי , לפיכ
אות  מנגנו� כזה אמור לאפשר אירוח יזו� ומאורג� של מ.חברה חיצוניתלתקשורת הזרה באמצעות 

אירוח  � מערכתתכנית העבודה המליצה להקי. קבוצות של עיתונאי� ומעצבי דעת קהל מכל העול�
בעזרת איגו� של כל המשאבי� המוקצי� לכ
 כיו� במשרדי ממשלה שוני� , מקצועית ושיטתית

 תכנית העבודה מגדירה הקצאה תקציבית המיועדת לפרויקט המיתוג שתיפרס על פני .)ראו להל�(
 .  חמש שני�שלוש עד
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ובו ביקש המשרד לקבל הצעות למת� שירותי� לליווי של ,  התפרס� מכרז פומבי2010במאי 
לאחר סיו� . כולל תכנו� הביקור, ל"משלחות עיתונאי� ומעצבי דעת קהל שיגיעו לישראל מחו

 . הביקורת ובעקבות הלי
 מכרזי נבחרו החברות שיעשו פעילות זו עבור המשרד

במשרד מטפלת בביקור האורחי� ) ר" מאו�להל� ( המחלקה לאורחי� רשמיי� ,על פי התקנו� .2
הרשמיי� של המדינה ומסייעת ג� באירוח של אורחי� רשמיי� שהוזמנו בידי מוסדות ממלכתיי� 

יושבי ראש של בתי , ה� ראשי מדינה" אורחי� רשמיי�", על פי התקנו�. וציבוריי� אחרי�
ר "בממוצע מטפלת מאו. אי תפקידי� רשמיי� בכירי� אחרי�שרי� ונוש, ראשי ממשלה, מחוקקי�

 . משלחות אורחי� רשמיות בשנה�400�500בכ

בעניי� אורחי� רשמיי� התקנו� קובע בפירוט את תהלי
 הזמנת� וא! מפרט אילו שיקולי� יקבעו 
כגו� מידת ההשפעה שתהיה לביקור של האורח הרשמי על השקפותיו ועמדתו כלפי , א� יוזמנו

ר הוא האחראי "כי מנהל מאו, עוד קובע התקנו�. אל וכ� מידת התועלת המשוערת של ביקורוישר
ישמשו כמלווי� לאורחי� ,  רק עובדי המשרד או גימלאיו�ככלל "וכי , לביקור מראשיתו ועד סופו

בהמש
 מדגיש התקנו� עד כמה חשוב שעובד המשרד ילווה את האורחי� הרשמיי� . 19"רשמיי�
 . חומר המדיני וההסברתי שהמשרד עוסק בוויהיה בקיא ב

, אלא, ר"עיתונאי� ומעצבי דעת קהל אינ� נחשבי� לאורחי� רשמיי� ולכ� אינ� מטופלי� בידי מאו
 .ת מבקרי�"אמורי� להיות מטופלי� בידי מע, כאמור

ÚÓ ÈÎ Ú·˜ „¯˘Ó‰ ÔÂ�˜˙˘ Ì‚‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÏÂÙÈËÏ ˙È‡¯Á‡‰ ‡È‰ ÌÈ¯˜·Ó ˙
‡�Â˙ÈÚ È¯Â˜È··ÌÈ ,‰Ï‡ ˙ÂÁÏ˘Ó ÁÂ¯È‡Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ�‰ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ . 

שיותא� , המשרד קיבל את הערת הביקורת והוסי! כי אג! תקשורת והסברה יציע נוהל מיוחד
 . לאירוח של משלחות עיתונאי� ומעצבי דעת הקהל

ÌÈ‡�Â˙ÈÚ ˙ÂÁÏ˘Ó ‰ÂÂÏÈ˘ Ì¯Â‚‰ ˙Â‰ÊÏ Ú‚Â�‰ Ï‰Â� ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ . ÈÎ ¯¯·˙‰
¯·Ú· ,ÚÓ˘Î"‰‡ÂÏÓ· ˙˘ÈÂ‡Ó ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ¯˜·Ó ˙ , ˙ÂÁÏ˘Ó ˙ÂÂÏÏ ‰˜ÏÁÓ‰ È‚Èˆ� Â‚‰�
‰Ï‡ . È„·ÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈÂÂÏÓ È„È· ÂÂÏ ˙ÂÁÏ˘Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·

ÍÎ Ì˘Ï Â¯Î˘� Ì‰È˙Â¯È˘˘ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ Í¯„ È¯ÂÓ È„È· Â‡ „¯˘Ó‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÏ‡�ÂÈˆ˜�ÂÙ‰ ‰�Á·‰‰ Û‡ ÏÚ˙‰ ˙Â¯ËÓ ÔÈ·  Ï˘ ¯Â˜È·
ÌÈ‡�Â˙ÈÚ ˙ÂÁÏ˘Ó Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÔÈ·Ï ÌÈÈÓ˘¯ ÌÈÁ¯Â‡ ˙ÂÁÏ˘Ó , Ï˘ ÈÂÂÈÏ‰ ˙Â¯ËÓ˘ È¯‰

Ô˙Â‰Ó· ˙ÂÓÂ„ Ô‰ ‰Ï‡ ˙ÂÁÏ˘Ó È‚ÂÒ È�˘ : ¯ÓÂÁ· ‡È˜·‰ Ì¯Â‚ È„È· ˙ÁÏ˘Ó‰ ÈÂÂÈÏ
È˙¯·Ò‰‰Â È�È„Ó‰ . ÌÈ‡˙Ó ‰ÂÂÏÓ ˙¯ÈÁ·Ï ÔÂ�˜˙‰ ÒÁÈÈÓ˘ ˙Â·È˘Á‰ ¯Â‡ÏÂ ÍÎÈÙÏ

Ô¯Â˜È· ˙ÁÏˆ‰Ï È‡�˙Î ˙ÂÁÏ˘ÓÏ ,ÔÓ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È ıÂÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ 
ÚÓ È‚Èˆ� È„È· ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ÈÂÂÈÏ Ï˘ ‚‰Â�‰ ˙‡ ˘„ÁÓ"ÌÈ¯˜·Ó ˙.  ¯ÂÎ˘Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

 „¯˘Ó‰ ˙‡ ˙¯ËÂÙ ‰�È‡ ˙ÂÁÏ˘Ó‰ Ï˘ ÈÂÂÈÏÏÂ ÔÂ‚¯‡Ï ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ ˙Â¯·Á È˙Â¯È˘
˙‡Ê ‰È‚ÂÒ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ó ,˙ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡˘ Ì‚‰-Â‡È˙· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙ÈÏ‰�ÈÓ Ì

‰Ï‡ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ÌÈ‡�Â˙ÈÚ‰ È¯Â˜È· Ï˘ ÔÂ‚¯‡·Â. 

 

✯ 

 

__________________ 
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 ÌÈ‡�Â˙ÈÚ ˙ÂÁÏ˘Ó Ï˘ ÁÂ¯È‡·Â ÔÂ‚¯‡· ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÏÂÙÈË· Ô„‰ ˜¯Ù‰ È‡ˆÓÓ
 ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈËÏ ˙Â‡ÈÎ ‰ÎÂ¯Ú ‰�È‡ „¯˘Ó· ˙È�Â‚¯‡‰ ˙È˙˘˙‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ Ï‰˜ ˙Ú„ È·ˆÚÓÂ

È˙ÂÚÓ˘Ó Û˜È‰· ˙ÂÁÏ˘Ó Á¯‡Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡Â ‰Ê , ÈÙÎÔÈÈ�ÂÚÓ „¯˘Ó‰˘ . ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ¯ÙÒÓ
ÔË˜ ˙ÂÁ¯‡˙Ó‰ ,„·Ï· È˜ÏÁ ÏÂˆÈ� ÌÈÏˆÂ�Ó ÂÊ ‰¯ËÓÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ , ÔÈ‡ ÌÂÈÎÂ

˘ÓÓ Ï˘ ÌÂ„È˜ ÂÓ„˜Ï ‰ÏÂÎÈÂ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ‰�ÂÓ‡‰ ˙È„ÂÚÈÈ ˙È�Â‚¯‡ ˙¯‚ÒÓ . 

 

 ארגו� ואירוח של משלחות עיתונאי� ומעצבי דעת קהל בידי משרדי ממשלה נוספי�

, ג� משרד התיירות פועל להבאת משלחות עיתונאי� לביקורי� באר�, שרד החו�כמו מ .1
על פי נוהל של משרד התיירות לאישור שיגור אורחי� . ומתמקד בהיבטי� תיירותיי� של ישראל

�משרד התיירות שוקד על הבאת אורחי� מחו� לאר� כדי לעודד תיירות לישראל ולחשו! , 20לאר
ת "לעתי� מביא משרד התיירות משלחות עיתונאי� בשיתו! מע. האת פניה המגווני� של המדינ

� .ושני המשרדי� מממני� את המשלחות ביחד, מבקרי� במשרד החו

. ח לאירוח של עיתונאי� זרי� ומעצבי דעת קהל" מיליו� ש�4 הקצה משרד התיירות כ2009בשנת 
הוא הגדלת מספר אחד מיעדי המשרד , 2010על פי תכנית העבודה של משרד התיירות לשנת 

יעד זה יצא אל הפועל בי� היתר באמצעות איתור אנשי תקשורת ומעצבי . התיירי� הנכנסי� לישראל
דעת קהל היכולי� לתרו� להגדלת הביקוש התיירותי לישראל וכ� באמצעות שינוי התדמית של 

לש� . �ישראל והגברת המודעות לישראל כיעד תיירותי על ידי חשיפתה באמצעי התקשורת השוני
 .2010ח לשנת " מיליו� ש9כ
 הקצה המשרד 

משלחות של עיתונאי כלכלה : ת מטפל בהבאה של משלחות שונות לאר�"ג� משרד התמ .2
משלחות שהנספח והשגרירות יוזמי� ; המוזמנות על ידי הנספח הכלכלי המוצב באותה מדינה

כנת תכנית אירוח משותפת ת למשרד החו� וה"משרדי בי� משרד התמ�באמצעות שיתו! פעולה בי�
כגו� עיתונאי� הבאי� לסקר , משלחות כלכליות מקצועיות שיוז� הנספח הכלכלי; כלכלית ומדינית
�ת משת! פעולה ע� מכו� הייצוא לש� הכנת תכנית אירוח "במקרה זה משרד התמ. תערוכות באר

 . מהיק! המשלחות השנתי של המשרד�60%משלחות כאלה ה� כ. משותפת

¯ÂÓ‡‰ ÔÓıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÛÒÂ� ÈÎ ‰ÏÂÚ  , ÌÈ˘ÂÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚Â ÌÈ„¯˘Ó Ì‚
˙ÂÓÂ„ ˙ÂÏÂÚÙ . È„Î ı¯‡· ‰Ï‡‰ ˙ÂÁÏ˘Ó‰ Ï˘ Ô¯Â˜È· ˙‡ Ïˆ�È „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ ‰È‰

‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÂÈ˙Â¯ËÓ ˙‡ Ì„˜Ï ,˙Â�Â˘ ¯Â˜È·‰ ˙Â¯ËÓ Ì‡ Ì‚ , Ô˙ÂÈ‰ ÌˆÚÓ
„¯˘Ó ÏÎ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÂ Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙Ï ˙Â¯Â˘˜. 

משרד החו� הסביר בתשובתו כי אג! תקשורת והסברה נוהג לשת! פעולה ע� המשרדי� והארגוני� 
באמצעות , ת ומכו� הייצוא"ובעיקר משרדי התיירות והתמ, הנוגעי� למשלחות העיתונאי�

נוס! על כ
 משת! המשרד פעולה ע� . השתתפות במימו� הביקור או השתלבות בתכניות הביקור
 . � בהבאת עיתונאי� מתחו� התרבותמוסדות תרבות שוני

 כי הוא תומ
 בנושא המיתוג 2010משרד התיירות ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
וחושב שיש להדק את שיתו! הפעולה וההיזו� ההדדי בי� המשרדי� כדי להיטיב למנ! את האירוח 

 . של עיתונאי� ומעצבי דעת קהל

תמקד בעיתונאי� יש, אל הציעה להקי� מנגנו� אירוח מקצועיתכנית העבודה למיצוב ישר, כאמור
בעזרת איגו� של כל המשאבי� המוקצי� , ק לעיתונאי� אירוח במימו� מלא ויספקהל ומעצבי דעת

__________________ 

 . ומפורס$ באתר האינטרנט של משרד התיירות, �1.3.10בתוק  מ, 03.04�01�2010' נוהל מס 20
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 הפקת תכניות הביקור והוצאת� אל הפועל .לכ
 כיו� במשרדי� השוני� והוצאת� בידי גו! אחד
 .  פומביחברה חיצונית שתזכה במכרזייעשו באמצעות 

 ı¯‡Ï ÌÈ‡�Â˙ÈÚ ˙ÂÁÏ˘Ó ˙‡·‰ ÌÈ�‚¯‡Ó‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï‡¯˘È ˙ÈÓ„˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ‰· ˘È˘ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ˙‡·‰· ÌÈ‡Â¯ Ì‰ „ÂÚ ÏÎ ÈÎ

ÌÏÂÚ· ,Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È·‚‰Ï Ì‰ÈÏÚ . ÌÈÈÙÒÎ‰Â ÌÈÈ˘Â�‡‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÌÂ‚È‡
 ÔÂ‚¯‡ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÏÂÎÈ ‰Ê ‡˘Â�· ÈÓÂÁ˙Ó Ô‰ Â˜ÏÁ ˙‡ ÌÂ¯˙È „¯˘Ó ÏÎ ÔÎ˘ ˙ÂÁÏ˘Ó‰

‰Ï‡ ˙ÂÁÏ˘ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ¯È·‚ÈÂ Â·Èˆ˜˙Ó Ô‰Â ÂÏ˘ ˜ÂÒÈÚ‰ . ÏÚ
Ï‡¯˘È ·ÂˆÈÓÏ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙Úˆ‰ ÈÙ , ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ó Ì‰˘ ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ÔÂ‚¯‡Ï ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·Ú ˙�ÂÎ˙Ó ¯È„Ò‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ‡È·
‰ˆ¯‡ . 

 

 

פעולות מתחומי הדיפלומטיה הציבורית החדשה הנעשות באמצעות 

 ל"נציגויות בחו

תקציב� השנתי הוא חלק מתקציבו של . נציגויות המשרד פועלות כיחידות מינהליות נפרדות
הפרויקטי� שהפעילו . אופי פעולותיה של כל נציגות והוא מחולק לסעיפי� התואמי� את, המשרד

ל בתחומי הדיפלומטיה הציבורית נבעו בעיקר מיזמות מקומיות של עובדי הנציגות " בחוהנציגויות
 . ולא נעשו על פי הנחיות מקצועיות של גופי המטה

מסע פרסו� ברחבי העיר , בירת אוסטריה, ה השיקה השגרירות בווינ2007בספטמבר , לדוגמה
ייתה להציג את ישראל מטרתו של מסע הפרסו� ה".  אהבה ממבט שני�ישראל "שכותרתו 

על פי עקרונות , למעט ההיבטי� הקשורי� בסכסו
 הפוליטי, באמצעות קשת רחבה של נושאי�
מורשת , חינו
, מדע, בי� נושאי הליבה שהוצגו היו אמנויות הבמה. הדיפלומטיה הציבורית החדשה

 .  מועדוני� ומוזיקה אלקטרונית�ותרבות הפנאי 

 :ובה� מיזמי� אלה, ירות בווינה כמה מיזמי� רציפי� ועוקבי� הפעילה השגר2008�2009בשני� 

1. ˙ Â Ê ¯ Î  ˙ Î Â ¯ Ú השגרירות רכשה זכויות להצגת עבודות צילו� שהכינו שני צלמי� : ˙
והפיקה באמצעות התצלומי� , ישראלי� המציגי� את ישראל על פי תכנית שגובשה בשגרירות

ולא באמצעות המטה , י� שבסי�' בבייגפעילות זו נעשתה בעזרת הנציגות. כרזות ושלטי חוצות
 2008שהתקיימה במאי , �60הכרזות הוצגו לראשונה בקבלת הפני� ליו� העצמאות ה. בירושלי�

ותצלומי , אתר האינטרנט של השגרירות מציג את הכרזות בקביעות. במוזיאו� מרכז העיר וינה
. 2009 עד פברואר 2008יולי שפעל בחוצות וינה מ) ראו להל�(הכרזות שימשו ג� למיז� החשמלית 

 . את התערוכה יז� סג� השגריר דאז

2. "Ï ‡ ¯ ˘ È  ˙ È Ï Ó ˘ Á" : השגרירות שכרה קרו� חשמלית המשמש באופ� רגיל לתחבורה
 אהבה ממבט �ישראל "כיתרה אותה בשלט , כיסתה אותה בתצלומי הכרזות של ישראל, ציבורית

במהל
 ששת חודשי פעילותה . ז העירוקבעה לה מסלול נסיעה הכולל תחנות עצירה במרכ" שני
שהשתתפו , ובה� תלמידי� של בתי ספר מקומיי�, הסיעה החשמלית אלפי תושבי� ומבקרי�

, מוזיקה: במהל
 הנסיעה במגוו� אירועי� ופעילויות שנועדו להמחיש את החוויה הישראלית
המיז� זכה . בסרטי� ומידע כתו, מצגות, פרסומות, ערבי תרבות, הרצאות, מאכלי�, ריקודי�

הצלחת המיז� הניבה שיתופי פעולה ע� . לחשיפה תקשורתית רחבה באוסטריה ומחוצה לה



 911 משרד החו#

יצוי� כי המיז� נעשה בשיתו! משרד . קבוצות השפעה וע� משרד החו� האוסטרי, מוזיאוני�
 .ובמסגרתו נעשו פעולות ממוקדות לעידוד התיירות לישראל, התיירות

3. "· È · ‡  Ï ˙  Û Â Á" :ליזמה של נענה המשרד" מאה שני� לתל אביב"ת לרגל חגיגו 
ע� משרד התיירות סייע בהפקתו של פרויקט הדמיה של חו! הי� ו "100אביב �מנהלת אירועי תל"

 � קופנהג� וניו יורק, פריז, וינה � ערי�הועתקה לארבע  אביבי לשל חו! י� תהחוויה . של תל אביב
הוצב מתק�  האמורות ערי�הארבע  ב.יו� חווייתי חיובי לייצר עניי� תקשורתי ולספק לצרכני� ניסכדי

 . 'ומטקות וכד, נוח סאותיכ, י�  חולובו עשר טונות של, הדמיה

 מיצג חי של �יפו ועיריית וינה �עיריית תל אביב,  בשיתו! משרד התיירות�בווינה הקימה השגרירות 
, �61 ביו� העצמאות השנפתח לשימוש הקהל הרחב, חו! הי� בתל אביב על גדות נהר הדנובה

עשרות אלפי " חו!"במהל
 פעילותו ביקרו ב. ונסגר בשלהי ספטמבר אותה שנה, 2009באפריל 
בשל . נחשפו לאווירה התל אביבית המדומה והשתתפו באירועי תרבות בסגנו� ישראלי, אנשי�

" חו! תל אביב"מיקומו המרכזי על שפת הנהר במרכז העיר והאירועי� שהתקיימו בו נעשה 
 . 2009קי� � באביבהלאטרקציה תיירותית ותקשורתית מובילה בווינ

 בתאו� ע� מטה 2008�2009שגרירות ישראל בווינה ניהלה את שלושת המיזמי� האמורי� בשני� 
אול� השגרירות לא שותפה בידע הארגוני שנצבר במטה בנוגע להפקת מיזמי� בהיק! . המשרד
דע לצור
 הפצת� בקרב הנוסעי� בחשמלית והמבקרי� וג� לא קיבלה חומרי הסברה ומי, האמור

 . בתערוכות ובמיצגי� שניהלה בווינה

 לא יוש� בנציגויות נוספות בארצות יעד בעלות מאפייני� ההניסיו� החיובי ממיז� החשמלית בווינ
� "לאג! קשתו,  פנתה נציגת ההסברה בשגרירות ישראל בלונדו� לאג! אירופה2009במרס . דומי�

קשורת והסברה וביקשה לממ� את הפעלתו של קו אוטובוס עירוני במתכונת החשמלית ולאג! ת
 .א
 בסופו של דבר הוא לא תוקצב בידי המשרד, 2009המיז� היה אמור לפעול במהל
 קי� . הבווינ

ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ ÈÙ ÏÚ , ‰�ÈÂÂ· ˙Â¯È¯‚˘‰ ‰ÏÈÚÙ‰˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÊÈÓ‰ ˙˘ÂÏ˘
˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÈ„ÚÈÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó„¯˘Ó· ‰˘„Á‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ˙ÒÈÙ˙ÏÂ ‚Â . ÔÓ

 ˙ÚÓË‰Ï ‰Ï‡ ÌÈÓÊÈÓÓ Â˜ÙÂ‰˘ ÔÂÈÒÈ�‰Â Ú„È‰ ˙‡ ·Ï˘È ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯‰
ÌÂ˜Ó‰ È‡�˙ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÈÂ‚Èˆ�Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙·Á¯‰Â ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÒÈÙ˙‰ . ÈÂˆ¯ ÍÎ ÌÂ˘Ó

È�Î„Ú ÌÈ¯ÊÚÂ ÌÈ�Â˙� ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ÏÂ˜˘È „¯˘Ó‰˘. 

�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙·Á¯‰ ÈÎ ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰
˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È¯Â·Èˆ‰ ,ÌÏÂÚ· Ï‡¯˘È Ï˘ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂ„È˜Ï ˙ÈÊÎ¯Ó ÚÂ¯Ê Ô‰˘ ,

˙·ÈÈÁÓ ,‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· , ·Èˆ˜˙·Â ÔÂ�Î˙· ‚Â˙ÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙Â˘Ú�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ
‰�˘· ‰�˘ È„Ó ÔÈÎÓ ÌÈÈ·Á¯Ó‰ ÌÈÙ‚‡‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ .È‰È ÍÎ ˙ÂÏÈÚÙÓ ¯Â·ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰

 ÌÈÈ·Á¯Ó‰ ÌÈÙ‚‡‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÈ˘ ¯Â„Ò È�Â�Î˙ ÍÈÏ‰˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÓÊÈ ÏÚ ˙�Ú˘�‰ ˙È„‡¯ÂÙÒ
Ô‰È˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÓÊÈÓ ˙Ó˜‰Ï ÂÏÚÙ ‡Ï˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ�· Ì‚ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ˙·Á¯‰Ï . 

 

 

 המחקר של תהלי� המיצוב והבקרה עליו

 בדיקות אמפיריות מחייב עשיית בוצתהלי
 מי, בד בבד ע� הפעולות להתוויית רעיו� העל המיתוגי
בתכנית העבודה להנעת פרויקט המיתוג , לפיכ
. ות לבחינת היתכנות הצלחת פעילות המיתוגנרחב

 הוגדר יעד של עשיית מחקר הערכה לש� הנעה של שתיי� עד שמונה תכניות ניסוי 2007מספטמבר 
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 השיטה יעילותחו� את לב:  כפולההניסוימטרת . ברחבי העול� והכנת תכנית מפורטת בהתא�
 . עלולות להיווצר במהל
 הניסויהולזהות בעיות עקרוניות 

 בניסוי שנמש
 כשנה ועלותו 2008פתחה הקונסוליה הכללית בטורונטו בספטמבר במסגרת זו 
 .מתורמי� מקומיי� שרוב� התקבלו, י� אמריקאי�ליו� דולרי מ�4בנאמדה 

מסע פרסו� ברחבי העיר )  א:   (ובה�, � מרכזיי�ימרכיב כמהכללה זה  ניסויהעבודה של  תכנית
התמקד בתרומתה של ישראל לאיכות החיי� וחדשנות ויצירתיות של ג ותיהמשהשתמש ברעיונות 

מקנדה שהוזמנו לישראל במהל
 קהל  עיתונאי� ומעצבי דעתשל שלחות מ)  ב  ( ;תושבי קנדהשל 
ו בטורונטו ובה� השתתפו אמני� וספורטאי�  ואירועי ספורט שנערכתרבותמופעי )  ג(;   אותה שנה

מוצרי� , בי� היתר,  שבה� הוצגוהטכנולוגיה ועוד,  המי�מיבתחו כנסי� מקצועיי�)  ד(;   מישראל
 להבניה והגדלה של התמיכה קונסוליהפעילות של נציגי ה)  ה(;   וטכנולוגיות פרי פיתוח ישראלי

 . י�יהודי�י� ולאיגורמי� יהודבתכנית הניסוי באמצעות 

 השלב המקדמי נעשה בספטמבר �המחקר שנועד לבחו� את יעילות הניסוי נעשה בשני שלבי� 
 חודשי הניסוי ועל רקע 12החוקרי� ציינו כי במהל
 . 2009 והשלב המסכ� נעשה באוקטובר 2008

שלא סייעו , התפרסמו בקביעות ידיעות חדשותיות שליליות על אודות ישראל, הפעילות האמורה
בעזה שהתרחש " עופרת יצוקה"הידיעות העיקריות עסקו במבצע . לחת פעולות המיתוגלהצ

משמעי על האפקטיביות של מסע הפרסו� �ממצאי המחקר לא הצביעו באופ� חד. 2009בראשית 
 . למיתוג ישראל בטורונטו

, ג הוקצבו תקציבי� לעשיית ניסויי� נוספי� בטוקיו ובפרא2009המשרד ציי� בתשובתו כי בשנת 
אול� ה� לא אושרו שכ� אג! תקשורת והסברה לא הגיש תכנית פעולה מפורטת בעניינ� להנהלת 

 .החל לצאת לפועל הניסוי הנוס! בטוקיו] 2010דצמבר [המשרד הוסי! כי בימי� אלה . המשרד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ˙Â˜ÊÁÓ ÂË�Â¯ÂË· ‰˘Ú�˘ ÈÂÒÈ�‰ ˙Â‡ˆÂ˙
ÈÈÂÒÈ�· Í¯Âˆ‰ ¯·„·Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ‰ÁÏˆ‰‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ˙„ÈÓ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÂÚÈÈÒÈ˘ ÌÈÙÒÂ� Ì ,

„Â‡Ó ‰ÏÂ„‚ ÂÓÂ˘ÈÈ ˙ÂÏÚ˘ ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ Â˙·Á¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙˙ Ì¯Ë· .
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È·ÈÎ¯Ó ÔÈÈ�Ú· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï È„Î ÌÈ˘¯„� ‰Ï‡ ÌÈÈÂÒÈ� , ÔÂÓÊ˙Â ÂÓÂ˘ÈÈ ÈÎ¯„

ÂÓÂ˘ÈÈ .˙Â˘ÚÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ¯ÂÓ‡Î ÂÈ‰˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÂÒÈ�‚‡¯Ù·Â ÂÈ˜ÂË·  , ˙È�Î˙· ÂÏÏÎ� Û‡Â
 ˙�˘Ï ‰„Â·Ú‰2009 ,‰�˘ ‰˙Â‡· ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â‡ˆÈ ‡Ï , ÂÈ‰ ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

ÍÎÏ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ,‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ËÚÂÓ‰ ÏÂˆÈ�‰ Ï˘·. 

 

 

 לפרויקט לאומי" מיתוג ישראל"פעולות להרחבת 

שיועדה כאמור בעיקרה , 2007�2008לשני� " אלמיתוג ישר"בתכנית העבודה של פרויקט  .1
נקבעה ג� התשתית להרחבת הפרויקט למתכונת של , ל"לתחילת יישומו בנציגויות המשרד בחו

לרבות , "שבע סביבות עבודה"המתווה שהוצג למסגרת הפעולה הלאומית כלל . פרויקט לאומי
ביטחו� , ]ד ראש הממשלהמשר[מ "רוה, תיירות, חינו
, אוצר, ת" ובה� תמ�משרדי ממשלה "

התכנית כללה לוחות זמני� מפורטי� שנקבעו על פי ארבעה שלבי� מדורגי� של הכנה ". ותחבורה
יצירת ממשקי עבודה משותפי� ושימוש במרכיביו , משרדית�לרבות בניית קואליציה בי�, מערכתית

עשות תו
 כדי תהלי
 ההטמעה נועד להי. החזותיי� של המותג בפרסומי� הרשמיי� של המדינה
 .מעורבות מעשית של ראש הממשלה
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בסיכו� תכנית העבודה האמורה נכתב כי הגיעה העת שבה תהלי
 מיתוג מדינת ישראל יהפו
ולכ� נדרש לפרויקט , ל"הכולל קמפיי� הטמעה בישראל ושיווק רחב היק! בחו, לתהלי
 לאומי

 . תקצוב ממשלתי

ל משרד ראש "את הפרויקט לפני מנכ" תוג ישראלמי" הציג הממונה על פרויקט 2007באוקטובר 
לי "בסו! הדיו� סוכ� שהנושא יוצג על ידי משרד החו� בפני מנכ. הממשלה דאז מר רענ� דינור

 . 2008משרדי הממשלה במסגרת כנס תכניות העבודה שנקבע לחודש ינואר 

ויקט לקראת לא נעשו פעולות להכנת הפר) 2009באפריל  (�31מאז ועד תו� כהונת הממשלה ה
 .אישורו כפרויקט לאומי

ל אג! תקשורת והסברה כי הג� "במסגרת תשובת משרד החו� למשרד מבקר המדינה כתב סמנכ
נעשו פעילויות הסברה בקרב משרדי , שהפרויקט טר� אושר כפרויקט לאומי ולא תוקצב בהתא�

 ". שאפתני מדיהיה "א
 אפשר שלוח הזמני� שהוצע לפרויקט , ממשלה והוצעו תכניות עבודה

 Ò¯Ó· „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙2007 ÒÂÈ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙·Á¯‰Ï 
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ·¯˜Ó ÌÈÙ˙Â˘ ,‰˘ÓÂÓ ‡Ï. 

נדונה שוב , 21ל משרד החו� מר יוסי גל"במהל
 דיו� הנהלה בראשות מנכ, 2009רק בספטמבר 
אחרי "בסיכו� הדיו� נקבע כי . משרדי�ט בי�לפרויק" מיתוג ישראל"אפשרות הרחבתו של פרויקט 

לי� "במסגרתה יוחלט על הקמת ועדת היגוי מנכ, יוצע להעביר החלטת ממשלה... הפקת ספר מותג
 ". כולל השתתפות בעלויות התקציביות... לגיוס כלל המשרדי� והגופי� לנושא

לאמ� תכנית ", לה הכי� הממונה על פרויקט המיתוג במשרד טיוטת החלטת ממש2009באוקטובר 
ולהנחות את משרדי הממשלה לפעול בהתא� להחלטה ... לאומית למיצוב מדינת ישראל ומיתוגה

שתפקידה , ממשלתית הכפופה לשר החו� ומשרדו�ההצעה המליצה להקי� יחידת ניהול חו�". זו
נכתב " חלופות להצעת ההחלטה"בסעי! . להוציא אל הפועל את תכנית העבודה למיצוב ישראל

והיא הייתה , 2010ל המשרד במרס "נוסח ההצעה הובא לדיו� ואישור אצל מנכ". לא רלוונטי"
 . לאחר קבלת אישורו של ראש הממשלה לתוכנה2010אמורה לעלות לדיו� בממשלה באביב 

È�È„Ó‰ ‚Â˙ÈÓ‰ ÔÂÈÚ¯Ï Ï‡¯˘È Ï˘ ‰˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓÏ Ú‚Â�· ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÚ„‰ , ˙Â¯ÙÒÓ ˙ÂÏÂÚ‰
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ¯˜ÁÓ‰ ,ÎÊ� ‡Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÔÈÎ‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· Â¯

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡ÈÏÓ È�ÙÏ ‰‚Èˆ‰Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ¯Â˘È‡Ï . ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰·
˙ÂÏÚ ÁÂ˙È� Ô‰·˘ ˙ÂÙÂÏÁ Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰-‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰Ú˜˘‰‰ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙ , ‡ÏÂ

ÂÈ˙Â�Â¯ÒÁ ˙ÓÂÚÏ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â�Â¯˙È Â�Ó�. 

ÂÈÁ ‰Ê Ú„ÈÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ�ÂÈ„‰ Ï˘ ‰Ê ·Ï˘· È� , Û˙˘Ó‰
ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Ì‚ ,Â˙ÁÏˆ‰ ÈÈÂÎÈÒÏ Ú‚Â�· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ Ï˘· „ÁÂÈÓ· . 

 הוצג פרויקט המיתוג בלשכת ראש הממשלה והתקיימו שני 2010במהל
 חודש אפריל  .2
ל
 הדיו� במה. ושר החו� וצוות משרדו, דיוני� בנושא זה בהשתתפות ראש הממשלה ויועציו

. ונשמעו הערות המשתתפי�, הראשו� הציגו אנשי משרד החו� את הפרויקט לפני ראש הממשלה
ויועצת ראש הממשלה , מנהל מטה ההסברה הלאומי העיר שהמיתוג אינו משמש תחלי! להסברה

" אנרגיה יצירתית"העירה שספק א� במותג של )  יועצת ראש הממשלה�להל� (לענייני� מיוחדי� 
בעניי� רעיו� העל של . ראש הממשלה הסכי� ע� שתי ההערות האמורות. עלת כלשהיתהיה תו

__________________ 
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אנרגיה [מיתוג "הוא ציי� כי ה, לאומית�שגיבש משרד החו� באמצעות חברת הייעו� הבי�, המיתוג
-Start"ולכ� הוא היה מנתב את המיתוג לרעיו� , "מופשט ולא קונקרטי דיו, לוקה בחסר] יצירתית

Up Nation") "מקוריותה והצלחתה המסחרית , המגל� את חדשנותה") אפ�ומת הסטארטא
 . החלוצית של תעשיית הטכנולוגיה המתקדמת הישראלית בעול�

עד הדיו� בלשכת ראש הממשלה החזיק המשרד בדעה כי יש לעבור מהשקעה בפעולות , כאמור
אה בבחירת המשרד ר; לפרויקט לאומי" מיתוג ישראל"ההסברה המסורתית להשקעה בהרחבת 

בדיו� . ולכ� השקיע בו משאבי� רבי�,  עניי� מהותי�" אנרגיה יצירתית "�רעיו� העל של הפרויקט 
 .ללא רעיו� העל האמור, השני הציג משרד החו� את הפרויקט בפרספקטיבה שונה

 ÏÈ¯Ù‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï· ÂÈ‰˘ ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙‡¯˜Ï2010 , ˘‡¯ „¯˘Ó· Â�ÎÂ‰ ‡Ï
ÒÓ ıÂÁ‰ „¯˘Ó·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ˜ÓÂ�Ó ÌÈÏ‰�Ó ÈÎÓ- Ô‰ 

 ÏÚ‰ ÔÂÈÚ¯Ï Ú‚Â�· Ô‰Â È�È„Ó‰ ‚Â˙ÈÓ‰ ˙ÒÈÙ˙Ï Ï‡¯˘È Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙„ÈÓÏ Ú‚Â�·
)ËÙÒ�Â˜‰ ( ‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ¯ÂÓ‡‰-" ˙È˙¯ÈˆÈ ‰È‚¯�‡" , „¯˘Ó‰ ÚÈ˜˘‰ Â·˘

ÌÈ·‡˘Ó ,‚˙ÂÓ ¯ÙÒ ˙�Î‰ ˙Â·¯Ï . 

ÂÏÁ· ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÓ ‚Â˙ÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙˜˘‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ�˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ Û
 ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÂÎÙ‰Ï ‰ÓÊÈ‰ ˙Ó‡˙‰ Ï˘ ˙È�Â¯˜Ú‰ ‰È‚ÂÒ· ÚÈ¯ÎÈ È�È„Ó‰ ‚¯„‰˘ ÈÂ‡¯‰

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ‰ÈÎ¯ˆÏÂ ‰È˙Â·ÈÒ�Ï ; Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ·
ÈÓÂ‡Ï‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ;Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰ÂÂ˙Ó Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÈÎ¯„·Â . ÂÏ·˜˙È ‡Ï Ì‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙ÂËÏÁ‰

˙Â¯ÂÓ‡‰ ,˙‡Ê ÌÈ˜È„ˆÓ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÂÓÈ� ¯„ÚÈ‰·Â , ÌÈ·‡˘Ó ÚÈ˜˘‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï ‰·ÈÒ ÔÈ‡
 ˙·Á¯‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ·"Ï‡¯˘È ‚Â˙ÈÓ "ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ. 

 

 

 משרדי�פעילות דיפלומטיה ציבורית במרחב הבי�

 "מיתוג ישראל"מיזמי	 ממשלתיי	 הקשורי	 לפרויקט 

, "מיתוג ישראל" כי משרד החו� יוסי! לטפל בפרויקט 2007לאחר שהממשלה אישרה כאמור ביולי 
 :להל� הפרטי�. התקבלו בממשלה כמה החלטות בעניי� מיזמי� אחרי� הקשורי� לתהלי
 המיצוב

" נתיב" להסמי
 את לשכת הקשר �31החליטה הממשלה ה, על ס! תו� כהונתה, 2009במרס  .1
עיל את פרויקט מיתוג מדינת ישראל להפ, יחידת סמ
 במשרד ראש הממשלה, ) נתיב�להל� (

לש� חיזוק תדמיתה של מדינת ישראל בקרב האוכלוסייה היהודית , כפוטנציאל איכותי לעלייה
לקהלי יעד מגווני� להעמקת ההיכרות ' ימי ישראל'עריכת "הפרויקט כולל . 22במדינות חבר העמי�

מופעי אמני� וחומרי , כותתערו, ע� האתגרי� והיכולות של ישראל העכשווית באמצעות הרצאות
 .ח למימו� פרויקט זה" מיליו� ש2.5הממשלה הקצתה תקציב שנתי של ". הסברה

 כי א! על פי שהחלטת הממשלה האמורה 2010נתיב השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
לא ... מיתוג מדינת ישראל כפוטנציאל איכותי לעלייה"הטילה על נתיב את האחריות לפרויקט ל

 ". ככל הנראה מילה זו נכתבה בשגגה. מבחינה מקצועית' מיתוג'וונה לשו� פעילות הייתה כ

__________________ 
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‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ·È˙� ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„È ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ¯¯·˙‰ , ÍÎÏ Ú„ÂÂ˙‰ ÈÎÂ
 Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ· ˜¯2010 ,‰È˙Â·˜Ú·Â ˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ,¯·ˆ�˘ ˙Â�ÓÂÈÓ‰Â Ú„È‰ ¯Â‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ È�˘ ÈÎ ÈÂ‡¯ ·È˙�· Ô‰Â „¯˘Ó· Ô‰ Â
ÈÓÂ˘ÈÈ‰ Ú„È·Â Ú„ÈÓ· ÛÂ˙È˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ Û˙Â˘Ó· Â�Á·È , Ì‰Ï ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÔÎ˘

„ÚÈ‰ ˙Â�È„Ó· ÌÏÈÚÙ‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰· Â„˜ÙÂ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÓÊÈÓ‰ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï . 

 והעצמה של  החליטה הממשלה להפעיל תכנית לאומית בת שש שני� לשיקו�2010בפברואר  .2
, לשימור, התכנית תפעל בי� היתר לחשיפה). ר" תכנית תמ�להל� (תשתיות מורשת לאומית 

להנגשת� לציבור ולהטמעת תוכני המורשת , לחידוש ולפיתוח של נכסי מורשת לאומית, לשחזור

 . 23במערכת החינו

�יגוי בי�מאחר שלתכנית שותפי� משרדי ממשלה רבי� תמונה ועדת ה, על פי החלטת הממשלה
, בראש הוועדה יעמוד נציג ראש הממשלה. משרדית לש� קידו� התכנית ולמעקב אחר מימושה
. וכ� ראש מטה ההסברה הלאומי או נציגו, ויהיו חברי� בה נציגי המשרדי� השותפי� לתכנית

ר מתקציב המשרדי� "ח למימו� תכנית תמ" מיליו� ש�400שנתי של כ�הממשלה אישרה תקציב רב
 .השותפי�

, על פי החלטת הממשלה". מיתוג ושיתו! כלל הציבור, שיווק, הסברה"ר עוסקת ג� ב"תכנית תמ
, מטה ההסברה הלאומי ומשרד התיירות, מנהל התכנית ישת! פעולה ע� משרד ההסברה והתפוצות

בגופי� העוסקי� בתשתיות ואתרי , בי� היתר, לשיווק ולמיתוג התכנית, להסברה"ויחד יפעלו 
". שיווק והסברה, שימוש נרחב במגוו� כלי פרסו�"באמצעות " הל הרחב באר� ובעול�ולק, מורשת

 . עוד נקבע בהחלטה כי יש לייחד תקציב ייעודי מתו
 תקציבה הכולל של התכנית למטרת המיתוג

ציינה " מיתוג ישראל" בעניי� 2010ל משרד ראש הממשלה במרס "בדיו� שהיה בלשכתו של מנכ
" כפרויקט הדגל של ראש הממשלה"ר "י חשוב לכלול את תכנית תמיועצת ראש הממשלה כ

 .בפרויקט המיתוג

Ó˙ ˙È�Î˙· Û˙Â˘ Â�È‡ ıÂÁ‰ „¯˘Ó" ÌÈ�Ù‰ ˙¯·Ò‰ ÈÓÂÁ˙Ï ˙˜˘Â� ÂÊ ˙È�Î˙˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¯
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰Â . 

 ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙‡ Û¯ˆÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÊ ˙È�Î˙Ï , „¯˘ÓÂ Û˙˙˘‰Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙‡ ÔÈÓÊ‰Â ‰¯Ú‰‰ ˙‡ Ï·È˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯

˙È�Î˙‰ Ï˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È�ÂÈ„·. 

 

 

 משרדי ממשלה נוספי	 העוסקי	 בפעילות דיפלומטיה ציבורית 

דימויה , לאומי המשות!�מחקרי� מלמדי� כי בעיד� הגלובליזציה והתחרותיות בשוק הרב, כאמור
לאומית �ית משפיע על יכולתה להשיג תמיכה בי�הציבורי של כל מדינה בדעת הקהל העולמ

המסחר , התיירות, וכמו כ� משפיע על הישגיה הכלכליי� בתחו� ההשקעות, במדיניות ממשלתה
ת "משרד התיירות ומשרד התמ, נוס! על משרד החו� ג� משרד ההסברה והתפוצות. והתרבות

 .פלומטיה הציבוריתדיבתחומי ה בי� היתר באמצעות פעילות, מקדמי� מטרות אלה תדיר

__________________ 
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 משרד ההסברה והתפוצות

הסברת ישראל בעול� הינה מרכיב : " נקבע כדלקמ�200724בהחלטה שקיבלה הממשלה ביולי  .1
, דמותה ותדמיתה של ישראל, מרכזי בביטחו� הלאומי של מדינת ישראל וכלי לחיזוק מעמדה

�הקי� את משרד ההסברה  ל25 החליטה הממשלה2009אול� במאי ". מרכיב עליו אמו� משרד החו
ולהעביר אליו את תחומי ) Ministry of Public Diplomacy and the Diaspora(והתפוצות  

לשכת הפרסו� הממשלתית ולשכת העיתונות , מרכז ההסברה, חברה ותפוצות: הפעולה האלה
 . הממשלתית

 ˙ÂˆÂÙ˙‰Â ‰¯·Ò‰‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ·˘ ÌÈÓÂÁ˙‰Ó ‰ÓÎ ÔÈ· ‰ÙÈÙÁ ¯˙‡Ï ¯˘Ù‡
Â�‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÔÂÓ‡ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÓÂÁ˙ ÔÈ·Â ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„· ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÚ‚

‰Ê Â˜ÂÒÈÚ· . ÔÈ· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰˜ÂÏÁ ‰˙˘Ú� ‡Ï ˙ÂˆÂÙ˙‰Â ‰¯·Ò‰‰ „¯˘Ó ˙Ó˜‰ ˙Ú·
‰¯·Ò‰‰Â ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰. 

 בתחו� הדיפלומטיה  החל משרד ההסברה והתפוצות ליזו� פרויקטי�2009בנובמבר  .2
ומטרתו לצייד " מסבירי� ישראל" השיק המשרד מיז� חדש ששמו 2010בפברואר . הציבורית

ל ומעונייני� לקד� את תדמית ישראל בעול� במידע הנוגע לענייניה "ישראלי� היוצאי� לחו
, שנוסחו בידי מרכז ההסברה שבמשרד, אישית לש� העברת לקט מסרי��ובכישורי תקשורת בי�

במסגרת המיז� מחולקות חוברות בנמל התעופה ב� גוריו� לכל נוסע המעוניי� . ני שיח� בתבללב
, נוס! על כ
 הקי� משרד ההסברה והתפוצות אתר אינטרנט ייעודי ובו מידע מפורט על ישראל. בה�

 . שהפיקה לשכת הפרסו� הממשלתית

על רקע זה . השקה הרשמיתא! שידע על קיומו לפני ה, משרד החו� לא היה שות! בהכנת המיז�
 820,000אישר משרד האוצר למשרד החו� תקציב של , 2007ביולי , יודגש כי שנתיי� קוד� לכ�

וזאת במסגרת ; ל"ח לש� הקמת מרכז מידע והכשרה בתחו� ההסברה לישראלי� היוצאי� לחו"ש
א
 , הפועל כללמתברר כי תכנית זו לא יצאה אל .  של פרויקט מיתוג ישראל�2007תכנית העבודה ל

� . היא ממחישה את טשטוש הגבולות בי� תחומי העיסוק של משרד ההסברה והתפוצות ומשרד החו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ�Ù‰ ˙¯·Ò‰Â ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· , Ì‰·˘
˙ÂˆÂÙ˙‰Â ‰¯·Ò‰‰Â ıÂÁ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÙÙÂÁ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÓÈÈ˜˙Ó , Ú„È‰ Ï˘ ÊÂÎÈ¯ ˘¯„�

„Î ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÈÒÈ�‰Â˙ÂÏÈÚÂÓ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ÚÈ‚‰Ï È . Ï˘ ˙ÂÓ‡Â˙Ó È˙Ï· ˙ÂÓÊÂÈ ÍÎÏ È‡
ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ ÊÂ·Ê·Â ˙Â¯˙ÂÈÓÂ ˙ÂÏÂÙÎ ˙ÂÏÂÚÙ ¯Â¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈ„¯˘Ó ,

‡ÏÈÓÓ ÌÈÓˆÓÂˆÓ‰ . ˙�ÂÎ˙Ó ˙‡ Ì‰È�È· ÂÓ‡˙È ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯
‰„Â·Ú‰ ,˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ,Ú„È· Â·˘Á˙È ÍÎ ÍÂ˙·Â, ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ·Â ˙ÂÏÂÎÈ· 

ÌÈ„¯˘Ó‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙Â�Â˘‰ . 

 

 משרד התיירות 

לעידוד , בי� היתר, אחראי)  מינהל השיווק�להל� (מינהל שיווק התיירות לישראל במשרד התיירות 
התיירות הנכנסת לישראל באמצעות לשכות התיירות וכ� באמצעות נספחי� לענייני תיירות 

 �90 הוצאו כ�2008ב. ה� יעד עיקרי לתיירות הנכנסת לישראל מדינות ש�11הנשלחי� מטעמו ל
ובה� ג� פעולות מתחומי , ל"ח למימו� פעולות בתחו� שיווק התיירות באר� ובחו"מיליו� ש

__________________ 
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 תיירות �פיתוח נישות תיירות ייעודיות ; בתיירות הפני�" הלי
 מיתוג: "הדיפלומטיה הציבורית
תקציב ; )ראו לעיל(� וכ� הבאת משלחות של עיתונאי� ספא וכנסי, אופניי�, צפרות, יי�, מרפא

 . ח" מיליו� ש�92 כ� �2010וב, ח" מיליו� ש�63 היה כ�2009הפעילות ב

 

 המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה

ת פועל לגיבוש מדיניות סחר החו� של המדינה וקידומה באמצעות המינהל לסחר חו� "משרד התמ
, בהוצאת פרסומי� כלכליי� וספרות בנושא סחר חו�, � היתרבי, פעילות המינהל מתמקדת. במשרד

�. עשיית סקרי� ומחקרי� והכשרת נספחי�, השתתפות בפעולות משא ומת� בנושאי סחר חו
תקציב פעולות המינהל בתחומי הדיפלומטיה .  נספחי� מסחריי� ברחבי העול�35לישראל 

ח בכל " מיליו� ש�1.2 בכ2009�2010ובשני� , ח" מיליו� ש�1.5 בכ2008הציבורית הסתכ� בשנת 
 . אחת מהשני�

המכו� הישראלי לייצוא ולשיתו! "ובראש� , ת תומ
 ג� בגופי� המקדמי� ייצוא"משרד התמ
יוז� יציאת , ל"המכו� יוז� ומארח משלחות המגיעות מחו).  מכו� הייצוא�להל� " (לאומי�פעולה בי�

, לאומיות�מנהל ביתני� לאומיי� בתערוכות בי�מקי� ו, וכמו כ� מארג�, ל"משלחות ישראליות לחו
אבטחה , תקשורת ותוכנה, מדעי החיי�: שבה� הוא מציג את היכולות של ישראל בתחומי� מגווני�

 .מוצרי צריכה ודומיה�, תעשייה, תעשייה�סביבה ואגרו, טכנולוגיות מי�, ובטיחות

על ,  השגת תוצאות רצויותובמסמכי מדיניות נוספי� של המשרד נכתב כי לש�" מסמ
 נאמ�"ב
הפעילות בתחו� הדיפלומטיה הציבורית להיעשות על פי עקרונות המאוגדי� בדוקטרינה משותפת 

 .ועל פי אסטרטגיות ארוכות טווח

 נכתב כי על א! האחריות שהממשלה הטילה על המשרד בנוגע להסברת 2008" הערכת מצב"בדוח 
�אינ� נשעני� על מערכת "מי� שמחו� למשרד הרי הממשקי� והתהליכי� הקשורי� בגור, החו

המשרד נעדר סמכות אל מול השחקני� הממשלתיי� , בפועל", זאת ועוד". יחסי� מוגדרת וסדורה
וגופי� ממלכתיי� ... ס ותרבות"משרדי� כתיירות תמ"לרבות , "האחרי� הפועלי� בזירה זאת

ולה הנדרש לשיפור דימויה של עד היו� לא ניתנה הדעת לשיתו! הפע"עוד נאמר ש� כי ". אחרי�
 ".אג! תקשורת והסברה אינו משולב בתהליכי קבלת החלטות"וכי , "ישראל

, להגדיר מטרות ויעדי� ארוכי טווח וקצרי טווח "2008" הערכת מצב"לנוכח האמור המלי� דוח 
�ולכלול , "ל"משרד ראש הממשלה ומשרדי� אחרי� לה� אינטרסי� בחו, בשיתו! אגפי משרד החו

המלצות דומות נכללו . טרות אלה בקווי� המנחי� לפיתוח מודל סדור של תקשורת אסטרטגיתמ
 .2009" הערכת מצב"ובדוח " מסמ
 נאמ�"ב

‰Î „Ú Â�Á·� ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· , ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÔÏÏÎ·Â
ÓÂÏÙÈ„‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ�ÂÂ‚Ó‰ ÌÈÓÊÈÓÏ Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ È˙Ï˘ÓÓ ÌÈ�Â˙� ‰ÈË

˙È¯Â·Èˆ‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È„È· ÌÂÈÎ ÌÈÏÚÙÂÓ‰ , Û˜È‰ ˙‡ Ë¯Ù·Â
‰Ï‡‰ ÌÈÓÊÈÓ‰ Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰. 

כדי לתא� בי� גופי " פורו� ההסברה הלאומי" להקי� את 26 החליטה הממשלה2007ביולי , כאמור
בפורו� ההסברה . ביטחוני�מדיניההסברה הממלכתיי� בכל הקשור למדיניות הממשלה בתחו� ה

יועצי ; ל הסברה ותקשורת במשרד החו�"הלאומי שהוק� על פי ההחלטה האמורה חברי� סמנכ
דובר משטרת ; ל"דובר צה; החו� וביטחו� הפני� ודוברי משרדי� אלה, תקשורת של שרי הביטחו�

__________________ 
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ל משרד זה "! מנכע� הקמת משרד ההסברה והתפוצות צור. 27נציג שירות הביטחו� הכללי; ישראל
 .לפורו� ההסברה הלאומי

 ˘È ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ÏÂ „¯˘ÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ¯˜ÁÓ‰Â ‰Î¯Ú‰‰ ˙ÂÁÂ„Ó
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· Ì˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÌÈÓÂ„ ÌÈÒ¯Ë�È‡ , Ì�È‡ Ì‰ ˙‡Ê ÌÚÂ

È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ ÌÈÙ˙˘Ó Ì�È‡Â ÌÈÓ‡Â˙Ó .˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ,ÓÂ˙‰ È‡ˆÓÓ· ÌÈÎ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ,ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ È¯ÚÙ ÏÚ Ì‚ ÌÈ„ÓÏÓ . ÌÂÁ˙· ÂÓÎ ‡Ï˘
˙È�È„Ó‰ ‰¯·Ò‰‰ , ÔÈ‡ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÌÂÁ˙· ÏÎ ÔÈ· Ì‡˙Ï Â„È˜Ù˙˘ ÚÂ·˜ ÌÂ¯ÂÙ

ÍÎ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ,Ì‰È�È· ÛËÂ˘ Ú„ÈÓ Ï˘ ‰ÓÈ¯Ê ˙Ú�Ó� ÍÎÂ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ¯Â‡Ï ÌÂ¯ÂÙ ˙‡ „ÒÈÈÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡ ÂÏÈ·Â‰˘ ˙Â�Â¯˜Ú
ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ,ÔÈ· ÌÂ¯ÂÙ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÌÂÁ˙· „ÒÈÈÏ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ-

ÁÂÂÈ„Ï ÚÂ·˜ È„¯˘Ó ,ÔÂÎ„Ú ,ÌÂ‡È˙ ,‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‚È‡ , ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙‡ ÌÈˆÚÈ˘
Â· ÌÈÙ˙Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ .‰ÎÈÓ˙ Ì‰È˙Â·Â˘˙· ÂÚÈ·‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˙Ó˜‰· 

Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙¯·‚‰ È„ÈÏ ‡È·ÈÂ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· Ì‡˙È˘ ÌÂ¯ÂÙ . 

 

 

 2010תערוכת אקספו העולמית 

, הוא כינוי לתערוכות פומביות רחבות היק!)  תערוכת אקספו�להל� " (תערוכת אקספו העולמית"
. 1851מאז המתקיימות אחת לכמה שני� , לאומיי��שבה� משתתפות מדינות רבות וג� ארגוני� בי�

ובה� , מוקד משיכה עיקרי בתערוכות אלה הוא הביתני� הלאומיי� שמקימות המדינות המשתתפות
הישגי המדינה המציגה בנושא הכללי של התערוכה שנקבע מראש בידי הוועדה , על פי רוב, מוצגי�

 והשתתפה בעבר 1952במאי ) 28BIE(לאומיות �ישראל הצטרפה ללשכה לתערוכות בי�. המארגנת
 בהאנובר שבגרמניה הציבה ישראל דוכ� בתו
 2000בתערוכה שהתקיימה בשנת . בכמה תערוכות

 . בית� קבוצתי

בשנת .  היה השתתפות בתערוכת אקספו2010אחד היעדי� בתכנית העבודה של המשרד לשנת 
 242והשתתפו בה , )אוקטובר�מאי( התקיימה התערוכה בעיר שנגחאי שבסי� במש
 חצי שנה 2010
 חיי� טובי� �עיר טובה יותר "נושא התערוכה היה . לאומיי� ובה� ישראל�ות וארגוני� בי�מדינ
ועל כ� ביתני המדינות המשתתפות הציגו נושאי� הנוגעי� , ")Better city - Better life" ("יותר

 . מרבית� מסי�,  מיליו� איש�73בתערוכה ביקרו כ. באיכות החיי� העירונית בחברה העכשווית

על פי מסמכי .  ישראל בתערוכת אקספו הוא פרויקט המייש� את היבטי המיתוג הלכה למעשהבית�
מטרת הבית� הייתה למצב ולמתג את ישראל כמרכז עולמי של מחקר ופיתוח בכל הנוגע , המשרד

חקלאות , מדע,  ברפואה�לחידושי� והמצאות בתחומי� מגווני� המסייעי� לשיפור איכות החיי� 
.  וכ� לחזק את הקשר בי� ישראל לסי� ולקד� את התיירות לישראל�הסביבה ותקשורת איכות , ומזו�

ר ונבנה במיקו� מרכזי במתח� התערוכה וסמו
 לבית� " מ�2,000הבית� השתרע על פני שטח של כ
ישראל הוצגה בו כמדינה מודרנית בעלת תרבות עתיקה וחברה דינמית המשלבת את . הלאומי הסיני

חדשנות לחיי� "חדשנות מתמדת ואת מכלול יכולותיה והישגיה תחת הכותרת ערכי המורשת ע� 
 ). "Innovation for better life"" (טובי� יותר

__________________ 
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 2010 אישרה הממשלה את השתתפותה של ישראל בתערוכת אקספו בשנת 2007באוקטובר 
שנתי �בהשתתפותה של ישראל תמומ� באמצעות תקציב ר, על פי ההחלטה. 29"בית� לאו�"במסגרת 

, האוצר, שיילקח מתקציבי משרד החו�, ח" מיליו� ש�34.4בהיק! כולל של כ, 2007�2010לשני� 
ל "עוד הוחלט על הקמת ועדת היגוי בראשות מנכ. וירוכז בתקציב משרד החו�, ת והתיירות"התמ

ל משרד "מנכ, ל משרד התיירות"מנכ, ל משרד החו�"משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ
ל המכו� הישראלי ליצוא והממונה על התקציבי� במשרד "מנכ, ל משרד החקלאות"כמנ, ת"התמ

ראש אג! כלכלה במשרד מונה לתפקיד נציב ישראל בתערוכה והוסמ
 לייצג את ישראל . האוצר
במועד הביקורת היו ממונות על פרויקט אקספו . מול רשויות אקספו ולעמוד בראש צוות הביצוע

ל וראש אג! כלכלה במשרד ונציבת ישראל לאקספו "סמנכ, � אבאאירית ב' מטע� המשרד הגב
יפה ב� ארי סגנית הנציבה ומנהלת הפרויקט מטע� משרד החו� ' והגב, ) הנציבה�להל�  (2010

 ).  סגנית הנציבה�להל� (2010להשתתפות ישראל בתערוכת אקספו 

: חתה של התערוכה לבחינת מידת הצל2010ואלה המדדי� שקבע המשרד בתכנית העבודה לשנת 
הבית� של ישראל יהיה בי� ; מספר המבקרי� בבית� במש
 חודשי התערוכה יהיה שני מיליו� איש

ההשתתפות בתערוכה תקד� את הייצוא הישראלי לסי� ותגדיל את היק! ;  הביתני� המבוקשי�20
שר לאמוד במועד עשיית הביקורת הייתה התערוכה בעיצומה ועל כ� לא היה אפ. הסחר בי� המדינות
 . את מידת הצלחתה

 למשרד מבקר המדינה כי בפע� הראשונה 2010משרד החו� ביקש להדגיש בתשובתו מנובמבר 
עוצב ותופעל במלואו בידי , בית� שתוכנ�, מדינת ישראל הקימה בית� לאומי ייעודי בתערוכת אקספו

שוני� שהיו ערוכי� המדינה הייתה ערוכה במועד לפתיחת התערוכה והבית� היה בי� הרא. המשרד
מסר המשרד כי בידיו כמה , הג� שבמועד מת� התשובה התערוכה טר� הסתיימה. לקלוט קהל

המדד העיקרי הוא : מדדי� שעל פיה� אפשר לקבוע כי הפרויקט הצליח ועמד ביעדי� שנקבעו לו
ה  ביתני התערוכה הוא הי�240 מבי� כ�האהדה הרבה שלה זכה הבית� הישראלי בקרב המבקרי� 

ס
 המבקרי� עלה על תחזיות המשרד והסתכ� בשלושה מיליו� ; בי� עשרת הביתני� המבוקשי�

;  משלחות רשמיות של אנשי ממשל בכירי� מסי� ומשלחות אנשי עסקי��1,300ובה� יותר מ, לער

הבית� ואירועי התרבות שהפיק המשרד במסגרתו זכו לתהודה רחבה בתקשורת הסינית והעולמית 
לטכנולוגיה ולתרבותה של ישראל סייעה , החשיפה הרבה שניתנה למדע; 30תערוכהשסיקרה את ה

המשרד מסר ; לאומית בכלל ובסי� בפרט�מאוד בקידו� יעדי המיתוג של מדינת ישראל בזירה הבי�
בה� ש ביתני� אחרי� בתערוכה לעומתתה נמוכה יעלותו הי, הצלחתו של הבית� לעעוד כי נוס! 

 .31רי� מספר דומה של מבקונכח

מ ציי� בתגובתו למשרד מבקר המדינה כי הג� שטר� הושל� הסיכו� הסופי "ל משרד רה"ג� מנכ
 רמת הפופולאריות �ברור כי ישראל זכתה להצלחה בולטת בכל קנה מידה אפשרי , של התערוכה

העברת מסרי המיתוג ובקשות שהתקבלו ממחוזות וערי� בסי� , החשיפה התקשורתית, הגבוהה
 . מחדש את הבית� לאחר פירוק התערוכהלהקי� בה� 

 

 

__________________ 
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לבית� עולה כי השווי הפרסומי של החשיפה מתחשיב שעשתה החברה שסיפקה שירותי יחסי ציבור  30

לפי הערכותיה מספר האנשי  שנחשפו לאמצעי .  מיליו� דולר13�התקשורתית הכוללת עומד על כ
 . מיליו� איש780�התקשורת הכתובה בלבד מסתכ  ב

 3 מיליו� דולר חלקי 11עלות כוללת של ( דולרי  3.6על פי תחשיבי המשרד העלות למבקר בבית� היא  31
 מיליו� דולר 16.5עלות כוללת של ( דולרי  למבקר בבית� האירי 5.5לעומת עלות של , )יליו� מבקרי מ

 ).  מיליו� מבקרי 3חלקי 
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 התקשרויות המשרד במסגרת הפרויקט

�בי� היתר . כדי לנהל פרויקט גדול כמו תערוכת אקספו נדרש המשרד לרכוש שירותי� מגורמי חו
 וחברת 32"קבל� מפתח"; ) היוע��להל� (יוע� לארגו� וניהול של הבית� : נרכשו השירותי� הללו

 . יחסי ציבור

שבאו לידי ביטוי בעיקר בעת , קר המדינה בדק ומצא ליקויי� בפעולותיו של משרד החו�משרד מב
כמפורט להל� במסגרת הליכי , הטיפול בהתקשרויות ע� גורמי החו� שנתנו שירותי� לפרויקט

העסקת היוע� לארגו� ולניהול התערוכה והליכי קבלת ההחלטות בעניי� מתכונת גיוס החסויות 
 . לבית�

 

 סקת היוע� לארגו� ולניהול של התערוכההליכי הע

בכל אחת משנות " מנהל פרויקט ישראלי"תקציב הפרויקט כלל סעי! של עלות העסקתו של 
 .ח"בס
 כולל של כמיליו� ש, הפרויקט

אל גורמי� העוסקי� בתחו� ) RFI( פנה המשרד בהלי
 של בקשה לקבלת מידע 2008בינואר  .1
 הוא דר
 לעשיית RFIהלי
 . ועי לש� הכנת מכרז למינוי יוע�התערוכות ויכולי� לספק מידע מקצ

 .כאשר מדובר בהתקשרות מורכבת שהרשות אינה מומחית בה, חקר שוק

מסיכו� הראיונות שעשה המשרד ע� חברות ייעו� חיצוניות עולה כי רוב החברות המליצו למנות 
 המנהל לשהות בשנגחאי לנהל למעשה את הבית� כאשר על, בי� היתר, מנהל לפרויקט שתפקידו

 . במהל
 התערוכה

וכי בעת הכנת , משמעיות�המשרד ציי� בתשובתו כי המלצות חברות הייעו� בנושא זה לא היו חד
שמר לעצמו המשרד את האפשרות לשלב בי� תפקיד היוע� לבי� תפקיד מנהל הבית� , מסמכי המכרז

 . על ידי הגדרה רחבה וגמישה של המכרז והסכ� השירותי�

‡ÏÂÏÏ‰ ÌÈ‡˘Â�‰ Â�Â„� Ê¯ÎÓ‰ ˙�Î‰ Ì˘Ï ÈÎ „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓ· ‡ˆÓ�  : Ô˙ˆÏÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
‰ÎÂ¯Ú˙‰ ˙ÙÂ˜˙· È‡Á‚�˘· ‰‰˘È˘ Ï‰�Ó ˙Â�ÓÏ Í¯Âˆ‰ ¯·„· ıÂÚÈÈ‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ,

 ˙ÂÏËÓÂ ‰Ó˜‰‰Â ÔÂ�Î˙‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÏËÓ ÔÈ· ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈÏ„·‰‰
‰ÎÂ¯Ú˙‰ ˙ÙÂ˜˙· Ô˙È·‰ ÏÂ‰È� .�Â„� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ ˙�ÂÎ˙Ó ÔÈÈ�ÚÏ ÍÎÓ ˙ÂÚ·Â�‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ Â

 ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÍÎÓ ÌÈ¯Ê‚�‰ ÌÈ‡�˙‰Â ‰˜ÒÚ‰‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

יוע� לארגו� וניהול תערוכת ישראל ביריד " פרס� המשרד מכרז לתפקיד 2008בפברואר  .2
הזמ� החל מטווח "היוע� שייבחר יסייע למשרד , על פי תנאי המכרז".  בשנגחאי2010אקספו 

מרבית המטלות שנכללו במכרז ". 2010ועד סיומו בסו! , המיידי בקידו� הפרויקט על כל שלביו
נכתב , בי� היתר. ליווי ודיווח המתאימות על פי טיב� לפעולות יוע� לפרויקט, נגעו לפעולות סיוע

 ל בתקופת ההתארגנות ובתקופת היריד"אפשרות לשהייה בחו"במכרז כי מטלות היוע� כוללות 
לרבות לצור
 ניהול התערוכה ", ורק בסוגריי� נכתב כי השהייה נעשית למטרות שונות, "עצמו

 ". הישראלית בתקופת היריד

__________________ 

, הפיק את תכניו,  את הבית��עיצב ותכנ, הקבל� שזכה במכרז גיבש את רעיו� העל של הבית� והתצוגה 32
 .ערוכה ופירק אותו בגמר התערוכהאת מתקניו ומערכותיו בתקופת הת, תחזק אותו, הקי  אותו
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 ıÚÂÈ‰ „È˜Ù˙ ÔÈ· ·Ï˘Ï ˙Â¯˘Ù‡ ¯ÂˆÈÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â�ÂÈÒÈ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ô˙È·‰ Ï‰�Ó „È˜Ù˙ ÔÈ·Ï ,„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ,ÏÙ¯ÂÚÓ ÈÂËÈ· Ï·È˜ , Ú�ˆÂÓ

ÂÓÂÊ¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ‰�˙ , Ï‰�ÓÓ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏËÓ‰ Û˜È‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡˘ ÔÙÂ‡·
‰ÎÂ¯Ú˙· Ô˙È·‰ . 

והוא החל בתפקידו כיוע� '  במועמד א2008ועדת המכרזי� בחרה במרס , לאחר הלי
 מכרזי .3
 . לארגו� וניהול של תערוכת אקספו

נסיעות לאתר : "לות כוללותכי המט, בי� היתר,  נקבע2008בחוזה ההעסקה של היוע� ממרס 
עריכת סיכומי� וכדומה כולל אפשרות לשהייה , המתוכנ� של היריד בשנגחאי לצור
 תיאומי�

לרבות אפשרות של ניהול התערוכה הישראלית , ל בתקופת ההתארגנות ובתקופת היריד עצמו"בחו
על , למש
 שנה שעות עבודה חודשיות �140ההתקשרות הוגבלה ל, על פי החוזה". בתקופת היריד

עד , פי תעריפי החשב הכללי ואפשרה להארי
 את ההתקשרות לפרקי זמ� נוספי� באות� תנאי�
בחוזה נקבע עוד כי מלבד תשלו� שכר עבודה יהיה זכאי היוע� לקבלת . 2010סיו� התערוכה בשנת 

י� ל על פי התעריפי� המקובל"ל ונסיעות בחו"ל בחו"אש, החזר מ� המשרד עבור הוצאות טיסה
 . במשרד בעניי� יועצי� חיצוניי�

 Ì˘Ï ‰ÎÂ¯Ú˙‰ ÈÓÈ ÏÎ· È‡Á‚�˘· ˙ÈÊÈÙ ‡ˆÓÈ‰Ï Í¯Âˆ· ˙Â˘¯ÂÙÓ ˜ÒÚ ‡Ï ‰ÊÂÁ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
˙Â‡ˆÂ‰‰Â ¯Î˘‰ È·ÈÎ¯Ó ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ�Ú Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰·Â Ô˙È·‰ ÏÂ‰È� . 

הציע היוע� למשרד להתחיל , כחצי שנה לאחר שנבחר במכרז לתפקידו, 2008באוגוסט  )א(
 ". ההיערכות הפיזית בשנגחאי"וי מנהל בית� וסג� לש� בהליכי מינ

 אל 2008בעקבות פניית היוע� כתב יוע� חיצוני המסייע לוועדת המכרזי� של המשרד באוגוסט 
צוות המשרד הממונה על תערוכת אקספו כי המכרז שבו נבחר היוע� מאפשר למשרד להוסי! 

, מדבר עליה� לגבי תפקיד מנהל הבית�] �היוע[מטלות ש"להעסיקו ג� בזמ� התערוכה עצמה וכי ה
�ימלא את אות� ] היוע�[לכ� אי� מניעה ש. במכרז שבו זכה, כלולות בלאו הכי בתיאור תפקיד היוע

� ". מטלות במסגרת תפקידו כיוע

 Ï‰�Ó ˜ÈÒÚ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ ıÚÂÈ‰ ˙Úˆ‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯Á·�˘ ıÚÂÈÏ ÛÈÏÁ˙Î Ô˙È· . 

ובת היוע� למשרד מבקר המדינה עולה כי המלצתו המקצועית למנות מנהל בית� במועד מתש
מוקד� נבעה מההבנה כי א� המשרד ירצה למנות מנהל בית� כדאי למנותו בהקד� כדי שיוכל 

 רצ! מידע וסנכרו� בי� תכנו� הפרויקט רלהכשיר עצמו לתפקיד הניהולי מבעוד מועד וכדי שייווצ
 . ח על מימושו בשטחלבי� מי שאמור לפק

כי וועדת המכרזי� העדיפה שהיוע� ימשי
 בתפקידו כמנהל , אי� ספק"המשרד ציי� בתשובתו כי 
כלומר עבודה לפי , על פי אות� תנאי� שנקבעו במכרז הפומבי הראשוני, הבית� עד סו! התערוכה

 הוא זה שסרב היוע� עצמו"אול� ". מחייה וכדומה, ל ובתוספת החזר הוצאות טיסה"מחירו� חשכ
 
להמשי
 ולהגיש את השירות כמנהל הבית� על פי אות� התנאי� ודרש לשנות� כתנאי להמש

אי� מחלוקת על כ
 שהמכרז אפשר למשרד להמשי
 ולהעסיקו כמנהל בית� אלא שהיוע� . העסקתו
שלא נלקחו בחשבו� בפרסו� המכרז הפומבי , עצמו הביע התנגדות לכ
 לאור מספר סיבות

  ".המקורי
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 Ï‰�Ó „È˜Ù˙ ÔÈ·Ï ıÚÂÈ‰ „È˜Ù˙ ÔÈ· ·Ï˘Ï „¯˘Ó‰ ˙Ù„Ú‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ô˙È·‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ıÚÂÈ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÓÂ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ , ‰Ï·È˜ ‡Ï

„ÁÂ ¯Â¯· ÈÂËÈ·-ıÚÂÈ‰ ÌÚ Ì˙Á�˘ ‰ÊÂÁ· Ì‚ ÈÚÓ˘Ó . ˜ÂÒÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‰ÊÂÁ‰ ÍÎ Ì˘Ï
¯Ú˙‰ ˙ÙÂ˜˙· Ô˙È·‰ ÏÂ‰È� ‡˘Â�· ˘¯ÂÙÓ·‰ÎÂ ,ıÚÂÈ‰ ¯Î˘· ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈÂ�È˘· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,

Ï‡¯˘ÈÏ ıÂÁÓ ˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰ÈÈ‰˘‰ ˙ÙÂ˜˙Â Â˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Û˜È‰ ˙Ï„‚‰ ¯Â‡Ï . 

 דנה הוועדה באפשרות 2009מרס ומאי , בישיבות ועדת המכרזי� שהתקיימו בפברואר )ב(
ז מאפשרי� ועדת המכרזי� קבעה כי תנאי המכר. להעסיק את היוע� כמנהל הבית� וא! אישרה זאת

ל המשרד אישר את היותו של היוע� "ולאחר שמנכ, למשרד להעסיק את היוע� ג� כמנהל הבית�
בזמ� "ומפני ש" לאור היכרותו הקרובה ע� צרכי הפרויקט"הכירה א! הוועדה בכ
 , "ספק יחיד"

 ".הקצר שנותר עד פתיחת התערוכה לא קיימת חלופה אחרת לגיוס והכשרת מנהל בית�

 נחת� ע� היוע� חוזה חדש ושכרו כמנהל הבית� הותא� להיק! הפעילות במהל
 בעקבות זאת
�וכ� גיל� את , התערוכה ולצור
 לשהות בשנגחאי במש
 כמה חודשי� תו
 התנתקות מעסקיו באר

 . ההוצאות הנוספות שיידרשו כגו� כלכלה וכרטיסי טיסה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ıÚÂÈ‰ ˙¯ÈÁ· Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘·- Â·˘  ıÂÁ‰ „¯˘Ó ‰˘Ú
 ˜Â˘ ¯˜Á(RFI)Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ¯È„‚‰Ï È„Î  , ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰Ó ‰ÓÎ˘ ¯Á‡ÏÂ

Ô˙È·‰ Ï‰�Ó „È˜Ù˙· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ , Ï˘ ÏÂ‰È�ÏÂ ÔÂ‚¯‡Ï „Â‡Ó ·Â˘Á ‡Â‰˘ „È˜Ù˙
ÍÎ ÏÎ ÏÂ„‚ Ë˜ÈÂ¯Ù , Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡Â ‰ˆÏÓ‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰

‰Ê „È˜Ù˙Ï .˘Ó‰ ËÈÏÁ‰˘ÓÌÈ„È˜Ù˙‰ È�˘ ÔÈ· ·Ï˘Ï ÛÈ„ÚÓ ‡Â‰˘ „¯ , ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰
Ë¯ÂÙÓÂ ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ˙‡Ê , Ô˙È·‰ ÏÂ‰È� ˙‡ ÂÎÂ˙· ÌÏ‚Ó ıÚÂÈ‰ „È˜Ù˙˘ ¯Â¯· ‰È‰È˘ È„Î

‰ÎÂ¯Ú˙‰ ÍÏ‰Ó· , ˙ÙÂ˜˙· ‰˜ÒÚ‰‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ÌÈÈÂ�È˘ ÔÈÈ�ÚÏ ÍÎÓ ˙ÂÚ·Â�‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ÏÚ
‰ÎÂ¯Ú˙‰ ,‰ÊÂÁ‰ ˙˙È¯Î „ÚÂÓ· ¯·Î Ì˙Â‡ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡˘ . 

, הטענה שמציגה הביקורת בדיעבד כי יש מקו� לצפות זאת מראש"המשרד ציי� בתשובתו כי 
„¯˘Ó‰ ÏÚ ˙Ï·Â˜Ó) נשא! לעשות להבא) ההדגשה במקור 
בפרויקטי� עתידיי� בהיקפי� , וכ

הוא , לראשונה, המשרד הוסי! כי בניהול פרויקט בסדר גודל כזה". י משרד החו�"דומי� שינוהלו ע
לפיכ
 השינויי� .  ולהתמודד תו
 כדי מימוש הפרויקט ע� התפתחויות בלתי צפויותנאל� ללמוד

, המאמצי� הרבי� שהשקיע היוע�. בתנאי העסקת היוע� היו הכרחיי� ונבעו משינוי מקו� עבודתו
שביעות הרצו� מפעילותו ועצ� הדבר שמדובר בתפקיד מקצועי ייחודי המצרי
 לימוד וניסיו� של 

 .את המעמד של ספק יחידחודשי� הקנו לו 

 ıÏ‡� ‡Ï‡ Ô˙È·‰ Ï‰�Ó „È˜Ù˙Ï ˘¯ÂÙÓÂ ¯Â¯· Ê¯ÎÓ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÒ¯Ù ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó
Â˘ÂÓÈÓ ˙‡¯˜ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ È„Î ÍÂ˙ Ï‰�Ó‰ ÈÂ�ÈÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï , ÚÏ˜�

‰Ï‡˘ È�ÓÈÒ Â¯¯ÂÚ˘ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎÈÏ‰ Ë˜�Â ÔÓÊ ˙˜ÂˆÓÏ „¯˘Ó‰ .„¯˘Ó‰ ÏÚ , „˙Ú˙Ó‰
Â¯Ù Ï‰�Ï ÛÈÒÂ‰ÏÌÈÓÂ„ ÌÈÙ˜È‰· ÌÈË˜È , ÌÈÚÂ¯È‡ ˙¯˘¯˘Ï ÂÏÈ·Â‰˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â�˘È‰ ˙‡ „È˙Ú· Ú�ÓÈ˙˘ ‰ÏÂÚÙ ˙�ÂÎ˙Ó ÚÂ·˜ÏÂ ÂÊ . 

 

 מכרז לגיוס חסויות ומת� שירותי יחסי ציבור

ג� המשרד תכנ� , כמו מדינות אחרות המגייסות כספי� מחברות מקומיות למימו� ביתני� לאומיי�
הכספי� היו . ויות מחברות ישראליות שיסייעו במימו� הבית� הישראלי בתערוכת אקספולגייס חס
 הרחבת תכנית ,מיצגי הדגמה טכנולוגיי�בשדרוג ,  בבית�אירועי�ל המת קומקהסייע בלאמורי� 
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 מתנות ייצוגיות לחלוקה למבקרי� בבית� רכישתתמיכה במפגשי� כלכליי� ו, תרבותהאירועי 
  .ישראל

להל� השתלשלות .  המדינה בדק את היערכותו של משרד החו� לגיוס חסויות מסחריותמשרד מבקר
 : הענייני�

מ דאז שנציגי המשרד "ל משרד רה" הציע מנכ2008בישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה באפריל  .1
ייפגשו ע� החשב הכללי או סגנו ויקבעו כללי� בעניי� ההשתתפות של חברות ישראליות במימו� 

תמורת ההשתתפות יקבלו נותני החסויות אמצעי חשיפה ופרסו� . מצעות מת� חסויותהבית� בא
 . שישולבו בפעילות הבית� בחודשי התערוכה

 ¯·ÂË˜Â‡ „ÚÂ ‰Ê ÔÂÈ„ ¯Á‡Ï˘ ‰ÏÂÚ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó2008 ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈ˜ 
˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘ „ÂÚ , ¯·ÂË˜Â‡ÓÂ2008 ÏÈ¯Ù‡ „Ú 2010ÏÏÎ ˙Â·È˘È ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï . ÔÂÈ„‰ ˙‡ 

 ÈÏÂÈ· ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈ˜ ˙ÂÈÂÒÁ‰ ÒÂÈ‚ ‡˘Â�· ÔÂ¯Á‡‰2008 . Ò¯Ó· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2009 ‰ÙÏÁ˙‰ 
ÂÈÂ ‰Ï˘ÓÓ‰"˘„Á‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯ ,È‡·‚ ÏÈÈ‡ ¯Ó , È‡Ó· ˜¯ ‰�ÂÓ2009Î�Ó „È˜Ù˙Ï " „¯˘Ó Ï

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ . ÂÙÏÁ ‰�Â˘‡¯‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘ÈÏ „ÚÂ ÂÈÂ�ÈÓ „ÚÂÓÓ ÌÏÂ‡11ÌÈ˘„ÂÁ  .
ÂÓÈÈ˜˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï˙ÂÙÂˆ¯ ˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘  . ÌÈÓÚÙ Ú·˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰Ò�Î˙‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ

 ÌÈ�˘·2008-2010. 

ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ Ô‡ÎÓ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰È‰ ‰„È˜Ù˙˘ , ˜¯Ù· ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï
 ¯·ÂË˜Â‡Ó˘ ÔÓÊ‰2008 ÏÈ¯Ù‡ „Ú 2010 ,‰ÎÂ¯Ú˙‰ ˙‡¯˜Ï ‰�Î‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ·Â¯ Â˘Ú� Â·˘ ,

 Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂÏÏÎ .È‡- ÈÎÈÏ‰· Ì‚ ‰ËÏ· ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ
˙ÂÈÂÒÁ‰ ÒÂÈ‚· ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ,¯ÂÓ‡Î˘ ,‰˙ÓÊÈ· ÏÁ‰ . ‰ÓÈÈ˜ ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ó

 ÈÏÂÈ· ˙ÂÈÂÒÁ‰ ÒÂÈ‚ ‡˘Â�· ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂÈ„‰ ˙‡2008 ‡˘Â�· ÌÈ·ÂÎÈÚ ÂÏÁ ÈÎ ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰ 
 ‰Ê)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

משרדית במשרד האוצר לאישור �ל הוועדה הבי�לאחר הדיו� בוועדת ההיגוי פנה משרד החו� א
לש� קביעת הכללי� ) משרדית� הוועדה הבי��להל� (פרסומת מסחרית במשרדי הממשלה 

משרדית למשרד לקבל חסויות � אישרה הוועדה הבי�2008במאי . להשתתפות חברות במימו� הבית�
יות שיגויסו לא יעלה על בתנאי שס
 החסו, מסחריות מגופי� ציבוריי� ופרטיי� לתערוכת אקספו

נוס! על כ
 דרשה הוועדה מהמשרד . מהתקציב המאושר לפרויקט) ח" מיליו� ש�16כ (40%
להקפיד לפנות אל גופי� חיצוניי� באופ� שקו! ושוויוני ועל פי הנחיות הוועדה שיינתנו לאחר 

 .בחירת הזוכה במכרז קבל� המפתח

משרדית לש� אישור המתווה לגיוס �הבי�לאחר בחירת קבל� המפתח פנה המשרד אל הוועדה 
המשרד ינהל את גיוס :  אישרה הוועדה את המתווה הזה2008בדיו� שהתקיי� בנובמבר . החסויות

ובה אמות מידה לבחירה ותמחור של , לקבלת חסויות" קול קורא"החסויות ויגיש לאישורה טיוטת 
והיא , לבדיקת ההצעות שיוגשויקי� המשרד ועדת משנה " קול קורא"לאחר שיפורס� . המוצרי�

 התקבל אישורו הסופי של החשב הכללי על מתווה 2008בנובמבר . שתבחר את ההצעות שיאושרו
 .גיוס החסויות

משרדית כבר אישרה �כשלושה חודשי� לאחר שהוועדה הבי�, 2009בפברואר , למרות זאת .2

 השגת החסויות וניהול�דנה ועדת המכרזי� של המשרד בחלופות לדר, מתווה לגיוס החסויות .

ואחת מה� תאמה את המתווה , סגנית הנציבה הציגה לוועדה שלוש חלופות לגיוס החסויות
ועדת המכרזי� החליטה למנות צוות שימלי� לה כיצד  .משרדית�שאישרה כאמור הוועדה הבי�

אג! , תצוות שהורכב מנציגי המחלקה המשפטי, ) צוות החסויות�להל� (לקד� את גיוס החסויות 
 .כספי� ותקציבי� וסגנית הנציבה
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להמלי� למשרד לפנות , לנוכח לוח הזמני� הדחוק,  החליט צוות החסויות2009בישיבתו בפברואר 
משרדית כבר אישרה �על פי המתווה שהוועדה הבי�, "קול קורא"אל חברות ישראליות באמצעות 

צוות החסויות שהמשרד לא יטפל כשבועיי� לאחר מכ� דרשה הנציבה מ. שלושה חודשי� קוד� לכ�
� על מתווה שונה מזה שאישרה הוועדה הבי�2009על פי דרישתה המלי� הצוות במרס . בחסויות
 . ועל פיו גור� חיצוני הוא שיגייס את החסויות במקו� המשרד, משרדית

המשרד טע� בתשובתו כי החשיבה המחודשת בעניי� יעילות הטיפול של המשרד בנושא החסויות 
הדאגה מההשלכות של פעילות ישירה של , תה על רקע ההכנות לאיתור חברת יחסי ציבור סיניתנעש

המשרד מול חברות ישראליות לש� גיוס חסויות וחוסר היכולת המקצועית לעסוק בסינו� החברות 
 ".קול קורא"שהיו פונות אל המשרד במענה ל

 ¯·Ó·Â�Ó˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó2008 ,„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ Ô˙È� Â·˘ „ÚÂÓ‰ÔÈ·‰ ‰- ÒÂÈ‚Ï ˙È„¯˘Ó
„¯˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂÒÁ‰ , Ò¯Ó „ÚÂ2009 ÒÂÈ‚Ï ‰ÂÂ˙Ó‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ�ÂÈ„ „¯˘Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰ 

˙ÂÈÂÒÁ‰ .‰Ê ‡˘Â�· „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂË·Ï˙‰Ï ˙˜ÙÒÓ ‰˜„ˆ‰ ‰‡ˆÓ� ‡Ï , ‰ÓÎ ‰Î˘Ó�˘
ÌÈ˘„ÂÁ ,ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ï- ÁÎÂ�ÏÂ Â�ÈÈ�Ú· ‰ÚÈ¯Î‰Â ‡˘Â�‰ ˙‡ ‰�Á· ¯·Î ˙È„¯˘Ó

˜ÂÁ„‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ‡˘Â�· ÏÂÚÙÏ ÏÈÁ˙‰Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ·ÈÈÁ˘  . 

‰ÂÂ˙ÓÏ Ú‚Â�· ˘ÓÓ Ï˘ ˜ÙÒ ¯¯ÂÚ˙‰ ÔÎ‡ Ì‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂ˜Ó ‰È‰
ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ‡˘Â�‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï-‰˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ˙È„¯˘Ó , Ì„˜Ï ‰Ï ¯˘Ù‡Ï ÍÎÂ

˙ÂÈ˙ÈÏÎ˙·Â ˙ÂÏÈÚÈ· Â˙Â‡ . 

לשירותי יחסי ציבור ושיווק לבית� ) 33RFP( פרס� המשרד בקשה להגשת הצעות 2009במרס  .3
 2009 עולה שבסו! אפריל 2009מדוח על ביקור בשנגחאי שהכינה סגנית הנציבה במאי . הישראלי

היוע� ונציג מהקונסוליה ע� שלוש חברות יחסי ציבור סיניות שהגישו את הצעותיה� , נפגשו היא
ר האפשרות לסייע למשרד במפגש נתבקשו שלוש החברות לתת הצעת מחיר משופרת לאו. למכרז

 . בגיוס חסויות מסחריות

 ביקש המשרד אישור להחלטה האמורה של 2009בדיו� שהתקיי� אצל סג� החשב הכללי במאי 
המשרד ביקש להרחיב את ההתקשרות . שלפיה החסויות יגויסו על ידי גו! חיצוני, צוות החסויות

אחוזי� מ� הכספי� (ל� לה תשלו� יחסי ולאשר לו לש, שלו ע� חברת יחסי הציבור הסינית שתיבחר
המשרד נימק זאת בכ
 שהחברה הסינית מכירה את השוק המקומי הסיני . עבודתה תתמור) שתגבה

החברה הזוכה תוכל להיעזר בנציגיה , כמו כ�. וכ
 תוכל לייעל את הפ� התפעולי של גיוס החסויות
�סג� החשב . ולגייס את הכספי�ליצור קשר עמ� , הישראלי� כדי לאתר את נותני החסות באר

 . הכללי אישר את הרחבת ההתקשרות ע� חברת יחסי הציבור הזוכה

 ‰ÂÂ˙Ó‰ ˙‡ ÏÚÂÙ· ‰�È˘˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ‡È·‰ „¯˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓ ‰ÏÂÚ
 Â„„ÂÓ˙‰˘ ˙ÂÈ�ÈÒ‰ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È� ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÓ˘ÈÈÏ ÏÁ‰ Û‡Â Ú·˜�˘

 ¯Â·Èˆ‰ ÈÒÁÈ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÏÚ Ê¯ÎÓ·Ô˙È·Ï . 

למחרת הדיו� אצל סג� החשב הכללי בחרה ועדת המכרזי� של המשרד בהצעה של חברת יחסי 
 �ואישרה את הצעת )  החברה הישראלית�להל� (ציבור סינית שלה קשר ע� חברת יחסי ציבור באר

הוועדה אישרה לחברת יחסי הציבור הסינית , נוס! על כ
.  דולר�201,000המחיר שהסתכמה ב
 . בגיוס ובניהול של מער
 החסויות בעזרת נציגיה בישראללעסוק ג�

__________________ 

33  Request For Proposal � תהלי) פנייה לספקי  שבמסגרתו מתקבלות ונבחנות הצעות מחיר במענה 
 . לבקשה למת� שירות ספציפי
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 מהסכו� 28%בס
 , בדיו� נוס! של ועדת המכרזי� הוצגה העמלה שתגבה החברה הישראלית
לנוכח ). ח" מיליו� ש�4.5ולפיכ
 העמלה תגיע לכ, ח" מיליו� ש16אושר לגייס עד , כאמור(שיגויס 

, ח" מיליו� ש�4.5דולר לסכו� היכול להגיע לכ �201,000מ, השינוי המהותי בהיק! ההתקשרות
אג! כלכלה ביקש מוועדת . נדרש אישור של ועדת המכרזי� והחשב הכללי להרחבת ההתקשרות

המכרזי� לאשר את הבקשה להרחיב את ההתקשרות בנימוק שניהול שירותי החסויות בידי החברה 
. אפשר להפריד בי� השירותי��ואיהסינית שנבחרה לספק את יחסי הציבור חיוני מבחינה מקצועית 

ופרסו� מכרז , עוד הוסי! שאילוצי לוח הזמני� לא מאפשרי� לפרס� מכרז חדש לגיוס חסויות
 .משמעותו ביטולו של נושא גיוס החסויות

על ,  החליטה ועדת המכרזי� להרחיב את ההתקשרות באמצעות מת� פטור ממכרז2009בספטמבר 
. אישור החשב הכלליהדורשת את , �1993ג"התשנ, ת המכרזי�לתקנות חוב) 3)(ב)(4(3פי תקנה 

 . 2009החשב הכללי אישר את בקשת הפטור באוקטובר 

 גיבשו משרד החו� ויועציה המשפטיי� של החברה הסינית 2010 ינואר � 2009בחודשי� ספטמבר 
ואת החוזי� " קול קורא"את מסמ
 , והחברה הישראלית את חוזה ההתקשרות בי� הצדדי�

 . התקשרויות ע� נותני החסויות העתידיי�ל

לחברות מסחריות " קול קורא"התפרס� , כארבעה חודשי� לפני פתיחת התערוכה, 2010רק בינואר 
חבילות החסות שהוצעו לחברות . להצטר! כשותפות נותנות חסות לבית� הישראלי באקספו

 .ח" מיליו� ש2ח עד "הסתכמו בחצי מיליו� ש

˙‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÒ ÏÚ „·Ï· ˙Á‡ ˙ÈÏ‡¯˘È ‰¯·Á Ï˘ ˙ÂÒÁ ˙Úˆ‰ ‰Ï·˜100,000 
˘"Á ,„¯˘Ó‰ ˙ÂÈÙÈˆ ˙ÓÂÚÏ ÁÈ�Ê ÌÂÎÒ .ÍÎÓ ‰¯˙È , ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰‡ˆÈ ‡Ï ‰Úˆ‰‰

‰·‚� ‡Ï Û‡ ‰Ê ÌÂÎÒÂ ÏÚÂÙÏ . 

התנהלות המדינה " כי 2010חברת יחסי הציבור הישראלית השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
וכי החברה ניסתה לעזור בעניי� גיוס החסויות א! שהבהירה " 'מאוחר מדי, מעט מדי'היתה בבחינת 

 . שהתהלי
 היה צרי
 להתחיל לכל הפחות שנתיי� לפני המועד שבו החל בפועל

בתשובתו ציי� המשרד כי השימוש בחברת יחסי הציבור הסינית נעשה בכוונה תחילה כדי להעניק 
וחברת יחסי הציבור הישראלית הייתה אמורה ,  בבית�חשיפה בסי� לחברות הישראליות שיקנו חסות

רק בדיעבד התברר למשרד שבשל הסכו� המרבי שבו יכולה לזכות . לסייע בפנייה לחברות בישראל
עוד . ורוב העיכובי� היו בשל כ
, חברת יחסי הציבור עבור שירותיה בתחו� החסויות נדרש מכרז

ולכ� הפרויקט לא נפגע מהיעדר השתתפות , הוסי! המשרד כי סוגיית החסויות הייתה שולית
, המשרד למד כי בית� ממלכתי אינו צרי
 לשלב פרסומת של גו! מסחרי, יתרה מכ
. הסקטור הפרטי

 . ולכ� הוא ממלי� להימנע מגיוס חסויות באירועי אקספו עתידיי�

ÏÈÚÈ È˙Ï·Â ÍÂ¯‡ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ„ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ , ‡ˆÈ˘
ÏÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÏÚÂÙ-„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ˙ÂÈÂÒÁ‰ ÒÂÈ‚˘ ‰Ú·˜ ¯·Î ˙È„¯˘Ó .

˙ÂÙÂˆÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ È„ÈÏ ‰‡È·‰ ‡Ï ˙ÂÈÂÒÁ‰ ÒÂÈ‚ ˙Â¯È˘ Ï˘ Â˙Ë¯Ù‰ . ˙ÂÈËÏÁ‰‰ ¯ÒÂÁ
 ÌÂÒ¯Ù Â¯¯‚ ˙ÂÈÂÒÁ‰ ÒÂÈ‚Ï ÈÂˆ¯‰ ‰ÂÂ˙Ó‰ ¯·„· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ�ÂÈ„‰Â „¯˘Ó·

 Ï˘ ¯ÁÂ‡Ó"‡¯Â˜ ÏÂ˜" , Ï˘· Ì‚˘ ÔÎ˙ÈÈÂ˙ÂÈÂÒÁ‰ ˙Úˆ‰Ï ˙Â·¯ ˙Â¯·Á Â�Ú� ‡Ï ÍÎ , ˜¯Â
„¯˘ÓÏ ‰�˙È� ˙Á‡ ˙ÂÒÁ ˙Úˆ‰ . È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù ‡Ï ÔÓÊ‰ ÈˆÂÏÈ‡ Ï˘·

˙ÂÈÂÒÁ‰ ÒÂÈ‚ Ì˘Ï ˙ÈÏ‡¯˘È ‰¯·Á ˙˜ÒÚ‰Ï , È„È ÏÚ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù· Í¯Âˆ‰ ˙‡ Û˜Ú ‡Ï‡
¯Â·Èˆ ÈÒÁÈ Ô˙ÓÏ ˙È�ÈÒ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙·Á¯‰ . 
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 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי דוח הביקורת האיר נקודות ל המשרד ציי�"ממלא מקו� מנכ
וכי ע� השלמת הפרויקט מתכוננת הנהלת המשרד , רבות שלה� ייחד משרד החו� תשומת לב בעתיד

בהקשר זה . "לערו
 תהלי
 הפקת לקחי� סדור שישמש בעתיד לניהול פרויקטי� בסדר גודל זה
תורת העבודה והמלצותיו יהוו מקור לשיקול ח מבקר המדינה מרכיב חשוב בכתיבת "ישמש דו

 ". הדעת לו נידרש בתחומי� הנדוני� בו

 

✯ 

 

 ‰È‰ ‰ÎÂ¯Ú˙‰ ÏÎ ÍÏ‰Ó· Â˙ÏÚÙ‰Â ˙ÈÓÏÂÚ‰ ÂÙÒ˜‡ ˙ÎÂ¯Ú˙· È‡ÓˆÚ Ô˙È· ˙Ó˜‰ Ë˜ÈÂ¯Ù
‰�Â˘‡¯Ï Â· ‰Ò�˙‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó˘ Ë˜ÈÂ¯Ù . ‰‡¯� Â˙·Â‚˙· „¯˘Ó‰ ‚Èˆ‰˘ ÌÈ„„Ó‰ ÈÙ ÏÚ

·Â¯· „ÂÓÚÏ ÁÈÏˆ‰ ÔÎ‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ Ï˘ ÌÈË·È‰· ‰ÁÏˆ‰Ï ‰ÎÊ Û‡Â ÂÏ ·Èˆ‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰ 
 È¯ÒÓ ˙¯·Ú‰Â ˙È˙¯Â˘˜˙ ‰ÙÈ˘Á"Ï‡¯˘È ‚Â˙ÈÓ." 

˙‡Ê ÌÚ ,ÌÂÎÈÒ‰ ·Ï˘· , ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰Â ¯È˜Á˙‰
„¯˘Ó‰ ÈÎ ,„È˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈÓÊÈÓ Ï‰�Ï „˙Ú˙Ó‰ , ÁÂ„ ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ÔÁ·È

‰Ê ,„Â·Ú È¯„Ò ÌÏÏÎ·ÂÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ , ˙�ÂÎ˙Ó Ú·˜ÈÂ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Ì‰Ó ˜ÈÙÈ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â�˘È‰ ˙‡ „È˙Ú· Ú�ÓÈ˙˘ ‰ÏÂÚÙ . 

 ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÒ�Î˙‰ ËÂÚÈÓ ÁÎÂ� ÈÎ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙�˘ ÍÏ‰Ó· ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡Ù˜‰Â2009 , ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

Ú „ÈÙ˜‰ÏÂ Ô‡ÎË˜ÈÂ¯Ù‰ È·Ï˘ ÏÎ· ˙È˘ÓÓ ˙Â·¯ÂÚÓ Ï . 

 

 

 סיכו�

Ó-2004 ˙È�È„Ó‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÎ ÂÏÚ‰˘ ÌÈ¯˜ÒÂ ÌÈ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó Û˘Á� ÍÏÈ‡Â 
 Ï‡¯˘È Ï˘ ‰˙ÈÓ„˙Ï ˙Ó¯Â˙ ‰�È‡ ÌÈÈÙÏ‡‰ ˙Â�˘ ˙ÏÈÁ˙ „Ú Ë˜�˘ ÌÈÚˆÓ‡· ˙È˘Ú�‰

˙ÈÓÏÂÚ‰ Ï‰˜‰ ˙Ú„· .„¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù ‰Î¯Ú‰ ˙ÂÁÂ„ ÂˆÈÏÓ‰ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ „ÂÒÈ ÏÚ 
· ˙ÁÂÂ¯‰ ‰¯·Ò‰‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ÏÂ ˙È˘ÚÓÂ ˙È�ÂÈÚ¯ ˙È�Ù˙ ˙Â˘ÚÏ‰ÒÈÙ˙ Ï˘ 

‰˘„Á ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„ ,Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˙¯˘˙˘ . 

 Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÌÂ„È˜Ï ˙Â·È˘Á ˙ÏÚ· ‡È‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰
ÌÏÂÚ· Ï‡¯˘È .ÈÎÈÏ‰˙· ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ˜ÂÒÚ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ‰„Â·Ú‰ ˙¯Â˙ ˘Â·È‚ 
‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· , Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ·"Ï‡¯˘È ‚Â˙ÈÓ ." ÏÚ ‰ÙÂ˜˙‰ È¯‚˙‡ ÁÎÂ�

ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ˙‡ ıÈ‡‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ . „¯˘Ó
 Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰ÒÈÙ˙‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î˘ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ,‰ ‰ÈÏÚ˘„¯˘Ó‰ ÚÈ„Â ,ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏ‰� ÁÂÒÈ�· Í¯Âˆ ˘È , ˙ÚÈ·˜·
˙Â¯Â¯· ‰„Â·Ú ˙ÂÈ�Î˙ , ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ„Â˜Ù˙‰ ÌÈÙ‚‡‰ È·Èˆ˜˙· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÂ‚È‡·

˙ÂˆÂÁ�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ¯Â„Ò ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ˙·ˆ‰·Â ÔÈÈ�ÚÏ . „Ú ¯È„‚‰Ï ˘È ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·
„‰ ÈÓÂÁ˙· È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÏÎ�‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ¯˘Ù‡˘ ‰ÓÎ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ ; ˙‡

Ô‰Ï ˙ÂÙ˙Â˘‰ ˙ÂÈ„¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ; ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÂÏ·˜È˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙‡
‰˘„Á‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡Â . 
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ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ÏÚÈÈÏ ‰ÏÂÎÈ „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙�ÈÁ· ˙ÓÏ˘‰
¯ÂÓ‡‰ ‰ÚÓË‰‰ ÍÈÏ‰˙ .� ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˘Â·È‚ Ì˘Ï Ì‚ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â

˙È�ÂÓ‰‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ ÔÂÂ‚Ó· Ô˘ÂÓÈÓÂ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ . ÂÊ‰ ˙Ú·- ˘ÂÓÈ˘‰ ·˜ÚÂ 
 ‰˘„Á‰ ‰È„Ó‰ ÈÚˆÓ‡· ÌÏÂÚ· ÌÈ·Á¯� ÌÈÏ‰˜ Ï˘ ÛÂÎ˙‰- ˙È�Â‚¯‡ Í¯ÚÈ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ 

ÔÂÂ˜Ó‰ ·Á¯Ó· ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÈÚÂˆ˜ÓÂ . 

˙ÂÈÂÎÓÒ ˙˜ÂÏÁ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ,Â ‰ÎÏ‰Ï‰˘ÚÓÏ , Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂˆÂÙ˙‰Â ‰¯·Ò‰‰ „¯˘ÓÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó . ÌÈÓÂ„ ÌÈ‡ˆÓÓ

 ¯ÁÒÓ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘ÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ï˘Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â�· Ì‚ ÂÏÚ
‰˜ÂÒÚ˙‰Â ,ÌÈ¯Ê ÌÈ‡�Â˙ÈÚ Ï˘ ˙ÂÁÏ˘Ó· ÏÂÙÈË· ¯˜ÈÚ· .‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· , ˘¯„� Ì‰·˘

ÈÒÈ�‰Â Ú„È‰ Ï˘ ÊÂÎÈ¯˙ÂÏÈÚÂÓ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ÚÈ‚‰Ï È„Î ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂ , ˙ÂÓ‡Â˙Ó È˙Ï· ˙ÂÓÊÈ
ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ ÊÂ·Ê·Â ˙Â¯˙ÂÈÓÂ ˙ÂÏÂÙÎ ˙ÂÏÂÚÙ ¯Â¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ . ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ˙‡ ÔÂÁ·Ï ı¯‡Ï ÌÈ‡�Â˙ÈÚ ˙ÂÁÏ˘Ó ˙‡·‰ ÌÈ�‚¯‡Ó‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰
˙ÂÁÏ˘Ó‰ ÔÂ‚¯‡Ï ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÓÈ‡˙Ó ˙¯‚ÒÓ ÌÈ˜‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰. 

„¯˘Ó ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó 
ÔÈ·‰ ·Á¯Ó· ‰„Â·Ú È˜˘ÓÓ Ì‚ ÔÁ·È˘ Û˙Â˘Ó ÚÂ„ÈÈÂ ÌÂ‡È˙ ÌÂ¯ÂÙ ÌÈ˜‰Ï- ÌÈÏÂÎÈ‰ È„¯˘Ó

È˙Â¯ÈÈ˙‰ ‰ÈÂÓÈ„ ˙‡ Ì„˜Ï-ÌÏÂÚ· Ï‡¯˘È Ï˘ È¯ÁÒÓ . ˙·Á¯‰ ˙�ÈÁ· Ì˘Ï ÈÎ Ì‚ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
"Ï‡¯˘È ‚Â˙ÈÓ " ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ-ÌÈ˘·  ÍÎ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ·¯‰ ÌÈˆÓ‡Ó‰Â ÌÈ·‡˘ÓÏ ·Ï - 

‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ‰Ú¯Î‰ Ï·˜˙˙ :Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ‰ÈÎ¯ˆÏÂ ‰È˙Â·ÈÒ�Ï ‰ÓÊÈ‰ ˙Ó‡˙‰ ;
ÈÓÂ‡Ï‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ ;Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰ÂÂ˙Ó Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÈÎ¯„ . 

 ÂÙÒ˜‡ ˙ÎÂ¯Ú˙ ÍÏ‰Ó· Â˙ÏÚÙ‰Â Ï‡¯˘È ˙‡ ‚ˆÈÈÓ‰ È‡ÓˆÚ Ô˙È· ˙Ó˜‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÈÓÏÂÚ‰
 ˙�˘·2010 ,È‡Á‚�˘· ,‰�Â˘‡¯Ï Â· ‰Ò�˙‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ‰È‰ . ÌÈ„„Ó‰ ÈÙ ÏÚ

 ‰‡¯�Â ·Èˆ‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ·Â¯· „ÂÓÚÏ ÁÈÏˆ‰ ÔÎ‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰‡¯� Â˙·Â˘˙· „¯˘Ó‰ ‚Èˆ‰˘
 È¯ÒÓ ˙¯·Ú‰Â ˙È˙¯Â˘˜˙ ‰ÙÈ˘Á Ï˘ ÌÈË·È‰· ‰ÁÏˆ‰Ï ‰ÎÊ Û‡˘"Ï‡¯˘È ‚Â˙ÈÓ ." ÌÚ

˙‡Ê ,ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓÓ‰Ê ÁÂ„ ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ÔÁ·È „¯˘Ó‰  ,
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·Ú È¯„Ò ÌÏÏÎ·Â ,ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Ì‰Ó ˜ÈÙÈÂ. 

 

 



 


