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   ממצאי מעקב

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
 בביקורות שהועלומידת הטיפול בליקויי  על אופ  וה ביקורת מעקב על נערכה

 ובשיקו  השידורי   בהסברה בשפה הערביתהלאומי הטיפול יהקודמות בנושא
 עופרת" בתחו  זה לקראת מבצע בהכנותובכלל זה , הממלכתיי  בשפה הערבית

במשרד ;  במשרד ראש הממשלהנערכההביקורת .  עזה ובמהלכוברצועת" יצוקה
 וההסברה הדוברותבמער  ; ל"בחטיבת דובר צה; במשרד הביטחו ; החו 

 . וברשות השידור; במטה הארצי של המשטרה
 נערכה ביקורת על מספר היבטי  בתחו  פעילות הקר  לקליטת 2004בשנת 

 להכוונת חיילי  משוחררי  שבמשרד הביטחו  חיילי  משוחררי  והיחידה
 2008במהל  שנת . של מבקר המדינה) 2005(א 56וממצאיה פורסמו בדוח שנתי 

בי  , ובמסגרתה נבחנו, נערכה ביקורת מעקב מורחבת על פעילות הקר  והיחידה
היבטי  בסדרי עבודת הנהלת הקר  והביקורת , תקציב הקר  וביצועו, היתר

עילות  של מרכזי ייעו  והכוונה לחיילי  משוחררי  שהוקמו פ, הפנימית בקר 
נבחנה מידת תיקו  הליקויי  שהועלו בביקורת , כמו כ . ביישובי פריפריה ועוד

 .במשרד הביטחו  ובמשרד האוצר, הביקורת נערכה במטה הקר . הקודמת
של מבקר המדינה התפרסמו ממצאי הביקורת שנערכה ) 2006(א 57בדוח שנתי 

, בי  היתר, שבה נבדקו,  ביחידת המוזיאוני  שבמשרד הביטחו 2005בשנת 
היבטי  מרכזיי  במדיניותו ובפעילותו של משרד הביטחו  בהפעלת מוזיאוני  

 נערכה ביקורת מעקב בנושא במטרה 2008בשנת . הממומני  מתקציב המדינה
ביקורת המעקב . לעמוד על מידת תיקו  הליקויי  שעלו בביקורת הקודמת

 .ל"ערכה במשרד הביטחו  ובצהנ
נערכה ביקורת מעקב בנושא מקרקעי ) תעש(מ "בתעשייה הצבאית לישראל בע

שתכליתה לבדוק באיזו מידה תוקנו הליקויי  העיקריי  שהועלו בשתי , תעש
) 2004(א של מבקר המדינה 55שממצאיה  פורסמו בדוח שנתי , ביקורות בנושא
נבדקו בעיקר סוגיות הטיפול ). 2005(א של מבקר המדינה 56ובדוח שנתי 

, בזיהומי הקרקע הקיימי  במתחמי תעש באזור השרו  ובמי התהו  והשמירה
במתח  במרכז האר  נבדקו . האחזקה והפיקוח על קרקעות שתעש פינתה

משרד הביטחו  ומינהל מקרקעי , בעיקר אבטחת המתח  והמגעי  בי  תעש
במשרד , הביקורת נערכה בתעש. ישראל לפינוי התחמושת והנפלי  שבמתח 

בדיקות השלמה נערכו במשטרת ישראל . הביטחו  ובמינהל מקרקעי ישראל
  .ובמשרד להגנת הסביבה
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 ממצאי מעקב מורחב
 לקהלי היעד דוברי השפה הערבית ההסברה

 בערביתושידורי מדינת ישראל 
  ,"השנייה היבטי  בהיערכות גורמי ההסברה ובתפקוד  במלחמת לבנו "

 .451 'עמ, )2007(א 58וח שנתי ד
 , "היבטי  בהיערכות גורמי ההסברה בנושאי חו% וביטחו "

 .9' עמ, )2002(א 53דוח שנתי 
  תקציר
 לתת מענה מיטבי ות של מדינת ישראל בשפה הערבית אמורההסברהפעולות 
:  מנקודת מבט גיאוגרפית לארבע שנית  לחלק,  הערביתהשפהת ו דוברותלאוכלוסי

מדינות ערב הסמוכות  ב. ב  ; )ש" איו להל   (והשומרו אזור יהודה ובצועת עזה ר ב. א
 . במדינת ישראל  .ד  ;  ממדינת ישראלהרחוקותמדינות  ב.  ג  ;למדינת ישראל

2007 מבקר המדינה משנת בדוח
1
כי , בי  השאר,  בנוגע להסברה בשפה הערביתנאמר 

 הביקורת הקודמתמאז"
2

תחדד מאוד בימי המלחמה בלבנו   בעינו וא$ הנותר ...
,  בתחו) ההסברה לעול) הערביהמתמש'הכשל ההסברתי ] מלחמת לבנו  השנייה[

 נוכח. " בישראלהערביתלתושבי הרשות הפלסטינית ולאוכלוסיית דוברי השפה 
 כי הממשלה תפעל חיוני: "בי  השאר, משרד מבקר המדינהש)  המלי( ,האמור לעיל

 הדרוש לשיפור ככללת ותפעל לאלתר ובאופ  יסודי להפסקת הסחבת הבלתי נסב
 הערבית השפהה  לתושבי הרשות הפלסטינית וה  לדוברי , ההסברה ה  לעול) הערבי

  של גופיהכוונהלקבוע את דרכי ה, לש) כ' יש לגבש תפיסה כוללת. בישראל
הכשרת דוברי) ,  והתיאו) ביניה) ולקבוע את הדרוש בתחומי ארגו  ותקצובההסברה

  ."בטלוויזיה ובאינטרנט , ושיפור של יכולות השידור ברדיוהערביתשפה ב
  הביקורת פעולות
האופ  ועל  ער' משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב על 2009מאי   פברוארבחודשי)
 בליקויי) שהועלו בביקורות הקודמות בנושא הטיפול הממלכתי הטיפולמידת 

"  יצוקהעופרת"ו) זה לקראת מבצע ובכלל זה בהכנות בתח, הערביתבהסברה בשפה 
; במשרד החו(; הביקורת נערכה במשרד ראש הממשלה. ובמהלכו עזה ברצועת

במער' הדוברות וההסברה במטה הארצי של ; ל"צהבחטיבת דובר ; במשרד הביטחו 
 שבמשרד  נעשו במטה לביטחו  לאומיהשלמהבדיקות . וברשות השידור; המשטרה

 . המדינהשירות ובנציבות ל"של אג$ המודיעי  בצהבחטיבת המחקר , ראש הממשלה
__________________ 

 היבטי  בהיערכות גורמי ההסברה ובתפקוד  במלחמת לבנו " ,)È˙ ˘ ÁÂ„58‡) 2007 ,  המדינהמבקר  1
 . 479!476' עמ, "השנייה

' עמ, "היבטי  בהיערכות גורמי ההסברה בנושאי חו$ וביטחו ", )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‡)2002 ,  המדינהמבקר  2
13!14. 
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  הממצאי עיקרי
 בתחו  זה ע  תיאו הו בהסברה בערבית במשרד ראש הממשלה הטיפול

 ההסברהגורמי 
". מער  הסברה לאומי" על הקמת )1936' החלטה מס(החליטה הממשלה  2007ביולי 

אשר יתא! ,  להקי! מטה הסברה לאומי במשרד ראש הממשלהבמסגרת זו הוחלט
אחידה , כדי להציג מדיניות הסברה אמינה,  גורמי ההסברה במדינת ישראלכלאת 

 החליטה הממשלה למנות את מר יעקב גלנטי לתפקיד ראש 2008 באפריל .ועקבית
מטה ההסברה הלאומי
3

לפי החלטת ראש , מונה מר ירד) ותיקאי, חודשיי! קוד! לכ). 
נהל מטה ההסברה הלאומי בכפיפות לתפקיד מ, מר אהוד אולמרט, הממשלה דאז

 .לראש מטה ההסברה הלאומי
, הוקדש ג! פרק לתחו! ההסברה לאוכלוסיות ערביותהאמורה  הממשלה בהחלטת

תגובש   הלאומי ההסברהמטה יו! מיו! מינוי ראש 60תו  כי ב, בי) היתר, נאמרובו 
 הישיביי! אחת לחודש לפחות תתקכי  ;מדיניות כוללת להסברה לאוכלוסיות ערביות

שבה ישתתפו ג! , לש! הערכת מצב וגיבוש תכניות הסברה לאוכלוסיות ערביות
 *להל) (ממתא! פעולות הממשלה בשטחי!  ,ל"נציגי! בכירי! רלוונטיי! מצה

על פי שיקול דעתו של ראש , וגורמי! נוספי!ת ישראל משטרמ ,כ"שבמה ,)ש"מתפ
ראיונות ללתדרוכי! ו,  חירו! עבודה לעתתכניתקבע וכי תי ; הלאומיההסברהמטה 

ה) לרשתות ערביות זרות וה) ,  הממשלה לכלי התקשורת הערביתמטע!של דוברי! 
 .  ישראלי! ערביי!תקשורתלכלי 

המועד שבו מונה ראש מטה ההסברה , 2008אפריל  מאז כי ,בביקורת המעקב התברר
ורה בנוגע האמ הממשלהעיקרי החלטת ועד מועד סיו! הביקורת לא מומשו , הלאומי

 כוללת להסברה לאוכלוסיות מדיניות הבשוטר! ג: להסברה לאוכלוסיות הערביות
 המוקדשות להערכת מצב ולגיבוש תכניות קבועות ישיבות מוקייהתלא  וערביות

 במסגרת ההכנות שקדמו למבצע כי,  זאת יצוי)ע! .הסברה לאוכלוסיות ערביות
מקצועיי! ומסבירי!  דוברי! ימתרש במטה ההסברה הלאומי נקבעה"  יצוקהעופרת"

  .לתדרוכי! ולראיונות לתקשורת בשפה הערביתחיצוניי! 
תהלי  איוש המשרה טר! הסתיי! , 2009במאי ,  המעקבו! ביקורתסי במועד

 במטה" לאוכלוסיות ערביותממשלתית  הסברה תחו! מנהל " לתפקידהמקצועית
י שמשרד ראש הממשלה  מ) הראוכי , מבקר המדינה מעירמשרד .ההסברה הלאומי

 .שנמש  כבר כשנתיי!, יחיש את הטיפול באיוש תפקיד זה
 ההסברה הלאומי לש! הפקת מטהמנהל התקיי! תחקיר בראשות  2009 יוניסו, ב רק

לדעת . בערביתלרבות ההסברה ,  בתחו! ההסברה" יצוקהעופרת"לקחי! ממבצע 
" יצוקה עופרת" להפקת לקחי ההסברה הממלכתית ממבצע ,משרד מבקר המדינה

אמנ!  משו! שהמערכה הצבאית, זאת. חשיבות רבה,  ככל הנית)קצרבלוח זמני! 
 ,לרבות בשפה הערבית,  המערכה בחזית ההסברתיתא , 2009הסתיימה בינואר 

 . המבצענמשכת במלוא עוזה וא, התעצמה בעקבות 
__________________ 

מר גלנטי סיי  את תפקידו כראש מטה ההסברה הלאומי ע  סיו  כהונתה של הממשלה בראשות מר   3
 .אהוד אולמרט
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ברה לצד הליקויי! שהועלו בכל הנוגע לטיפול של משרד ראש הממשלה בתחו! ההס
 מבקר המדינה לחיוב את מאמצי מנהל מטה ההסברה משרדמציי) , בשפה הערבית

לקד! את הטיפול בתחו! ההסברה בשפה הערבית מאז , ותיקאימר ירד) , הלאומי
  .בד בבד להקמת המטה יש מאי), 2008החל בתפקידו בפברואר 

  בהסברה בערבית במשרד החו  הטיפול
 האחריות המלאה והכוללת להסברת החו- של ,2007על פי החלטת הממשלה מיולי 

 ג! קהלי היעד נכללי! באחריות זאת. מדינת ישראל תישאר בידי משרד החו-
 לא ובמהלכו"  יצוקהעופרת" לקראת מבצע .ש"הפלסטיני! ברצועת עזה ובאיו

החו- בנוגע להסברה בערבית לפלסטיני!  משרדשל  אחריותו  כהווייתהמומשה
ש בסיוע חטיבת דובר "בפועל עסקו בכ  בעיקר מטה מתפ. ש"ברצועת עזה ובאיו

 מטה ההסברה הלאומי להגדיר באופ) ברור מעיר כי על מבקר המדינה משרד. ל"צה
 ואת דרכי הפעולה של כל גו, וגו,  ההסברה הלאומי את תחומי האחריותלמער 

 לתושבי! הפלסטיני! בנוגעבשפה הערבית הלאומית למימוש מדיניות ההסברה 
 .ש"עת עזה ובאיוברצו

  על תגבור המחלקה2007לא מימש את החלטת הממשלה מיולי החו- משרד 
כתוצאה ,  ביכולת המחלקהא, חלה נסיגה משמעותית, יתר על כ). לתקשורת ערבית

נוכח כי ,  מבקר המדינה מעיר למשרד החו-משרד.  באיוש התקני! הקיימי!ירידהמ
מ) הראוי לסכ! , לתקשורת ערבית מחלקהההחשיבות הרבה להפעלה אפקטיבית של 

  . ולהחיש בהקד! את הדרוש לשיקומה
  של מדינת ישראל בערבית השידור אמצעי

 השידור עוצמת פרה לא שו2007* ו2002 השני!מבקר המדינה משל דוחות ה מאז
 מבצעלרבות טר! , נותרה במצב גרועאלא  ת עזה לתושבי רצועברדיו בשפה הערבית

 הרדיו בשפהבנוגע לשידורי ג! מצב דומה מתקיי! . כוובמהל"  יצוקהעופרת"
, בסוריה, דרו! לבנו) בפרט ולקהלי היעד בכל לבנו)ב וש"איובערבית לקהלי היעד ה

ג! שידורי הטלוויזיה הישראלית בערבית .  מעבר לה! בכללוא,במצרי! , בירד)
ת בכ  נפגע. מגיעי! רק לתפוצה מצומצמת של קהלי היעד דוברי השפה הערבית

 . יכולת ההסברה של המדינה לקהלי יעד אלה
 קיבלה הממשלה החלטה בדבר שיקו! השידורי! בערבית ברשות 2007בספטמבר 

 מיולי 1936' הייתה בהמש  להחלטת הממשלה מס) 2373' מס(החלטה זאת . השידור
. שג! בה צוי) הצור  בשיפור השידורי! בערבית,  בנושא מער  ההסברה הלאומי2007

בעניי) . 2007 סיו! ביקורת המעקב לא מומשה החלטת הממשלה מספטמבר עד מועד
כי נושא השידור , מר רענ) דינור, ל משרד ראש הממשלה דאז"זה סיכ! מנכ

הממלכתי בשפה הערבית יטופל רק לאחר שהממשלה תאשר את הרפורמה הכוללת 
לשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור. ברשות השידור

4
, הרצוגמר יצחק ,  דאז

כי עמדת שני האישי! אינה עולה , משרד מבקר המדינה מעיר. הייתה עמדה זהה

__________________ 
חבר הממשלה שהממשלה הסמיכה אותו : "כ , 1965 ה"התשכ, הוגדר בחוק רשות השידור" השר"  4

 ".לבצע חוק זה
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 ומספטמבר 2007בקנה אחד ע! הדחיפות המובעת בנושא בהחלטות הממשלה מיולי 

בדגש על הדרוש בו ברמה הלאומית בעת , וע! הנזק המתמש  בשטח חיוני זה, 2007
 .חירו!
שבו אי) , המצב שנוצר כמתואר לעילי! ע! לא נית) להשל,  משרד מבקר המדינהלדעת

 לקהלי היעד בשפה הערבית המדינה ועמדותיה של מענה להסברת תמונת המצב
נוכח חיוניות! . זאת בשונה מהחלטות הממשלה, הסברתית* התקשורתיתבחזית

 ששר ההסברה ,מ) הראוי, בעתות חירו! של אמצעי השידור הממלכתיי! בשפה זו
המשמש ג! כשר הממונה על ביצוע חוק רשות  ,אל אדלשטיי)מר יולי יו, והתפוצות
 את הנושא ויציגו אותו לדיו) חוזר שובומטה ההסברה הלאומי יבחנו , השידור

  .לצור  מת) פתרו) ישי! לסוגיית השידורי! בערבית בעת חירו!, בממשלה
  דוברי  מקצועיי  בשפה הערביתהכשרת

, אשר נקבעו להפעלה בעת חירו!, תלצד רשימת מסבירי! חיצוניי! בשפה הערבי
משיחות ע! . פועלי! דר  קבע בשירות המדינה דוברי! מקצועיי! מטעמה בשפה זו

המיעוט  סוגייתכי , בעלי תפקידי! שוני! הקשורי! להסברה בשפה הערבית עולה
שולטי! בשפה הערבית הספרותית , "מס  עוברי!"בדוברי! ישראליי! מקצועיי! ה

נהגיה מ התרבות הערבית ואתכלה רחבה והיכרות טובה בעלי הש, והמדוברת
כי מטה ההסברה הלאומי טר! ער  , התברר. בתחו! זהפער מרכזי היא , המגווני!

  ברמהבהתא! לנדרש ה של דוברי! בשפה הערביתבהכשרהצור   שלבחינה מקיפה 
למספר מצומצ! של , כל אחד לעצמו, גורמי ההסברה הזקוקי!, בפועל. הלאומית

  .  לתת מענה הכשרתי מקצועי לצור  קריטי זהמאודמתקשי! , י! כאלהעובד
  והמלצותסיכו 
 החו- על ולמשרד מבקר המדינה שב ומעיר בחומרה למשרד ראש הממשלה משרד

 כשל. שני! בתחו! ההסברה לקהלי היעד דוברי השפה הערבית*מחדל לאומי רב
 במהלכו, " יצוקהופרתע"מערכתי זה הומחש ביתר שאת ג! בתקופה שקדמה למבצע 

 . ובעקבותיו
 לפעול למימוש החלטת , הלאומיההסברה באמצעות מטה ,על משרד ראש הממשלה

.  לאומית כוללת בשפה הערביתהסברה בנוגע לגיבוש מדיניות 2007מיולי  הממשלה
לרבות ע! משרד , זהבתיאו! ע! הגופי! הממלכתיי! הקשורי! לתחו! , זאת

 אתבמטרה להפעיל , כל זאת. )ל"מל (ה לביטחו) לאומיההסברה והתפוצות וע! המט
המשרת אינטרסי! , ההסברה לדוברי השפה הערבית ככלי לאומי בעל משמעות רחבה

לש! כ  על מטה . תרבותיי! עמוקי!*כלכליי! וחברתיי!, ביטחוניי!, מדיניי!
 להפעיל את פורו! ההסברה הלאומי לביצוע משימותיו בהסברה הלאומיההסברה 

ובכ  ג! להקי! למעשה מער  ,  הממשלה דלעילבהחלטתשנקבעו ,  הערביתבשפה
 פעילות מטה ההסברה הלאומי בתחו! אתיש לסכ! . הסברה לאומי בשפה הערבית

 כל אחד בתחומו על המופקדי!מתואמת ומשותפת לכלל הגורמי! , זה בתכנית כוללת
קצועית לממש  מיכולתולש! כ  יש להקצות בדחיפות למטה זה , ההסברה בערבית

 . זאת כהלכה
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,  וברדיובטלוויזיהנוכח המש  ההידרדרות החמורה בשידורי מדינת ישראל בערבית 
*כל אחד בתחומו , למשרדי הממשלה המופקדי! על כ משרד מבקר המדינה מעיר 

 ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור בתקופת משרדובראש! 
 2007 ומספטמבר 2007  הממשלה מיולישהחלטותל כ   ע* מר יצחק הרצוג, הביקורת

.  הביקורתמועד סיו!טר! מומשו עד בתחו! השידורי! הממלכתיי! בשפה הערבית 
 ע! מצב שבו לא יינת) הלכה למעשה להשלי!אסור ,  משרד מבקר המדינהלדעת
הסברתית בשידורי! אפקטיביי! להסברת תמונת * בחזית התקשורתית הול!מענה

המש  . בדגש על עת חירו!,  המדינה לקהלי היעד בשפה הערביתשלתיה המצב ועמדו
 היעדר שידור ישראלי ממלכתי לקהלי היעד דוברי השפה שלהשני! *המחדל רב
 ממחיש ביתר שאת צור  חיוני עזה ברצועת"  יצוקהעופרת" מבצע במהל הערבית ג! 

 .זה
מרכזיי! במאמ- שההסברה היא מהמרכיבי! ה, משרד מבקר המדינה מצביע על כ 

 להסברה .ביטחונית*הלאומי בעת חירו! להשגת התכלית האסטרטגית המדינית
הממלכתית בערבית ולאמצעי השידור הממלכתיי! בשפה זו משקל חשוב ביותר 

ללא התניה , ונוכח חיוניות! ראוי לייחד לה! פתרונות ייעודיי! לעת חירו!, לעניי) זה
באמצעות המשרדי!  *הממשלה על , לפיכ . בפתרונות הכוללי! של רשות השידור

במסגרתו מטה  שובראש! משרד ראש הממשלה, בתחומוכל אחד , המופקדי! על כ 
מר יולי ,  אשר השר העומד בראשו* והתפוצותומשרד ההסברה , ההסברה הלאומי

ל ופעל *  רשות השידורחוקמשמש ג! כשר הממונה על ביצוע , אדלשטיי)יואל 
 בשפה השידורנסבלת בכל הנוגע לשיפור ההכרחי של להפסקת הסחבת הבלתי 
 הערבית השפה וה) לדוברי ש"ה) לתושבי רצועת עזה ואיו, הערבית ה) לעול! הערבי

   .בישראל
♦  

 מבוא
ת השפה ו דוברות לאוכלוסימיטבי של מדינת ישראל בשפה הערבית אמורה לתת מענה ההסברה
 ובאזור יהודה והשומרו   עזהרצועת ב. א   : ארבע מנקודת מבט גיאוגרפית ל שנית  לחלק, הערבית

 ממדינתמדינות הרחוקות  ב. ג   ; מדינות ערב הסמוכות למדינת ישראל ב.  ב   ;)ש" איו להל  (
 . ישראלבמדינת   . ד   ;ישראל

אתרי! , רדיו שידורי,  טלוויזיהשידוריהכולל , כי המרחב הערבי התקשורתי,  שוני! עולהממחקרי!
החשובות והמשפיעות   מזירות ההתרחשותלאחת הפ", ערבית ט ועיתונות מקומית ובי באינטרנ

את התקשורת הערבית לגור!  שהפכוג! הסיבות צוינו   אלהבמחקרי!. ביותר בעול! הערבי
;  בתחו! התקשורתהטכנולוגיי!האמצעי!  התפתחות: וביניה , משמעותי ומרכזי בעול! הערבי

 בלוויי  ונגישות  המיידית לאירועי! הטלוויזיה ל תחנות שבשידור רבי! משאבי!השקעת 
צלחת   אנטנותבהתקנתהשידורי! לאור הקלות היחסית  זמינות;  במרחב הערביהמתרחשי!

 שיפור ניכר בזמינות! לרבות, הגדלת אתרי האינטרנטו ;מלווייני תקשורת לקליטת שידורי טלוויזיה
 כי, יצוי .  למהדורות האינטרנט שלה!הודותיי! ערבההטלוויזיה והרדיו והעיתוני!  של שידורי

הטלוויזיה  ותחנות,  בשני! האחרונותבהתמדהשיעור הגולשי! באינטרנט במדינות ערב עולה 
  .תבל  לעשרות מיליוני צופי! בכל רחבימגיעות, "זירה'אלג"ובראש  רשת , בלוויי 
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מדברי גורמי! שוני!  .זרה התקשורת הערבית נתח חשוב מהתקשורת המהווה, נוכח האמור לעיל

 דוברי השפה היעדהתמודדות ההסברה הישראלית ע! קהלי כי , העוסקי! בתחו! ההסברה עולה
חזקה , עוינתהערבית הפכה זה מכבר לקשה ומורכבת ג! נוכח התחרות ע! תקשורת ערבית 

 .ומתפתחת
ות ההסברה  א& חשיבות  הרבה של פעולעל"כי , נאמר 20025 בדוח מבקר המדינה משנת כבר

חל במישור חיוני זה כשל הסברתי מתמש" שנגר! ה  כתוצאה , הערביתלאוכלוסייה דוברת השפה 
 סמכות לריכוז פעולות ההסברה במישור זה וה  משו! שהיכולות של גופי בעלמהיעדר גו& ממלכתי 

על א& צורכי ההסברה המתעצמי! והפיתוח , בהיק& ובעוצמה,  צומצמו בתוכ בערביתהשידור 
 בנוגע להסברה נאמר 20076 מבקר המדינה משנת בדוח".  התקשורת במדינות ערבשלהמוא' 

נותר בעינו וא& התחדד ] לעיל כמפורט ,2002משנת [ הביקורת הקודמת מאז"כי , בשפה הערבית
 המתמש" בתחו! ההסברה ההסברתיהכשל ] מלחמת לבנו  השנייה[מאוד בימי המלחמה בלבנו  

 . " השפה הערבית בישראלדוברי הרשות הפלסטינית ולאוכלוסיית לתושבי, לעול! הערבי
:  כלהל , בערביתההסברה בעניי  2007בדוח משנת  המלי' משרד מבקר המדינה , האמורנוכח

 ובאופ  יסודי ככל הדרוש לאלתר כי הממשלה תפעל להפסקת הסחבת הבלתי נסבלת ותפעל חיוני"
 וה  לדוברי השפה הערבית הפלסטיניתי הרשות ה  לתושב; לשיפור ההסברה ה  לעול! הערבי

 של גופי ההסברה והתיאו! הכוונה הדרכילקבוע את , לש! כ" יש לגבש תפיסה כוללת. בישראל
 דוברי! בשפה הערבית ושיפור של הכשרת, ביניה! ולקבוע את הדרוש בתחומי ארגו  ותקצוב

רה הישראלית בשפה הערבית בעת  בהסבהליקויי!. בטלוויזיה ובאינטרנט, יכולות השידור ברדיו
, תחומי מאחר שמדובר בעניי  לאומי בי .  זהחיוניהמלחמה בלבנו  ממחישי! ביתר שאת צור" 

 ".ראש הממשלהראוי שהטיפול בו ירוכז על ידי משרד 
מידת על אופ  וה ער" משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב על 2009מאי    פברואר בחודשי!

  בהסברה בשפה הערביתהלאומי הטיפול י בביקורות הקודמות בנושאשהועלוהטיפול בליקויי! 
 בתחו! זה לקראת מבצע בהכנותובכלל זה , ובשיקו! השידורי! הממלכתיי! בשפה הערבית

; במשרד החו';  במשרד ראש הממשלהנערכההביקורת .  עזה ובמהלכוברצועת"  יצוקהעופרת"
;  וההסברה במטה הארצי של המשטרהותהדוברבמער" ; ל"בחטיבת דובר צה; במשרד הביטחו 
בחטיבת ,  שבמשרד ראש הממשלה לאומילביטחו בדיקות השלמה נעשו במטה . וברשות השידור

 . ובנציבות שירות המדינהל"המחקר של אג& המודיעי  בצה
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח  

 17בהתא! לסעי& , נתוני! בודדי! מפרק זה לש! שמירה על ביטחו  המדינההכנסת ולא לפרס! 
חיסיו  נתוני! אלה אינו מונע את הבנת מהות ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה

 .הביקורת
בעלי נגיעה ישירה לתחו! ההסברה  גורמי!ביקורת המעקב הצביעו מספר בכי ג! , ייאמר כבר כא 

  ההסברהמיבתחושנותרו בעינ! ק שנגר! למדינת ישראל נוכח הליקויי! המהותיי! על הנזבערבית 
, כ". השידורי! הממלכתיי! בשפה הערביתובנושא ,  דוברי השפה הערביתהיעד לקהלי הלאומית

  של הכנסתוהביטחו  ועדת המשנה ליחסי חו' והסברה של ועדת החו' ר"יובמכתבה של , למשל
 בנושא, מר אהוד אולמרט,  לראש הממשלה דאז2008ממרס , דות עמירה ) 'מילב (ל"תא ,דאז

 כי במזרח ולציי  צור" להכביר מילי! אי "כי , בי  השאר, היא ציינה, השידורי! בשפה הערבית
". הריק הישראלי הוא חלמאות ואסו , 'זירה'אלג'התיכו  בו אנו חיי! ומול תקשורת עוינת דוגמת 

בי  ,  לנציגי משרד מבקר המדינה2009בפברואר מסר , גבישמר משה ,  דאזהשידור רשות ר"יו
ובעול! הערבי שומעי! אותנו פחות ופחות היא ] ש"איוורצועת עזה  [שבשטחי! העובדה"כי , היתר

 המטהראש ). בנושא אמצעי השידור של מדינת ישראל בערבית ראו בהמש"" (אסטרטגימחדל 

__________________ 
 .2'  הערת שוליי  מסורא 5
 . 1'  הערת שוליי  מסורא 6
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אלו& , )ש" מתפ להל  (א! הפעולות בשטחי! מתמדיני במשרד הביטחו  וממלא מקו!  הביטחוני
 אי  הסברה בשפה למעשה"כי ,  לנציגי משרד מבקר המדינה2009במאי מסר , גלעדעמוס ) 'מילב(

צרי" לייצר הסברה אטרקטיבית לקהלי היעד בשפה הערבית ובזה אנו .  לאומיאסו הערבית וזה 
   ". וג! בתשתיותבתוכ חלשי! ג! 
 ועד מאי 2007 בשפה הערבית מיולי הלאומית בקידו  ההסברה הטיפול

2009 
  בהסברה בערבית במשרד ראש הממשלההטיפול . 1
‡ . ˘ÂÓÈÓ ˙ËÏÁ‰ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ· ˙È·¯Ú· ‰¯·Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰   

במסגרת זו ". הקמת מער" הסברה לאומי"על ) 1936' החלטה מס(החליטה הממשלה  2007ביולי 
 גורמי ההסברה כלאשר יתא! את ,  במשרד ראש הממשלהלהקי! מטה הסברה לאומיהוחלט 

 החליטה 2008 באפריל .אחידה ועקבית, כדי להציג מדיניות הסברה אמינה, במדינת ישראל
, חודשיי! קוד! לכ . 7הממשלה למנות את מר יעקב גלנטי לתפקיד ראש מטה ההסברה הלאומי

לתפקיד מנהל מטה , וד אולמרטמר אה, לפי החלטת ראש הממשלה דאז, מונה מר ירד  ותיקאי
 . בכפיפות לראש מטה ההסברה הלאומי, ההסברה הלאומי

ובו , " לאוכלוסיות ערביותהסברה" הוקדש ג! פרק לדרוש בתחו! 2007מיולי  הממשלה בהחלטת
  ההסברהפורו! " . א  :כלהל   ראש הממשלה בנושא זה במשרדנאמר בנוגע לתפקיד מטה ההסברה 

ועצות ע! נציגי! בכירי! מהמגזר הערבי וע! גורמי מקצוע הבקיאי! בהסברה  היולאחר, 8הלאומי
 להסברהמדיניות כוללת ,  יו! מיו! מינוי ראש מטה ההסברה60יגבש תו" ,  ערביותלאוכלוסיות

 ישתתפו שבה,  אחת לחודש לפחות תתקיי! ישיבת פורו! הסברה לאומי . ב;  לאוכלוסיות ערביות
,  וגורמי! נוספי! ומשטרהכ"שב, ממתא! הפעולות בשטחי! ,ל"צהבטיי! ג! נציגי! בכירי! רלוונ

 תכניות הסברה וגיבושלש! הערכת מצב , על פי שיקול דעתו של ראש מטה ההסברה הלאומי
 לתדרוכי! וראיונות,  חירו!לעת ,פורו! ההסברה הלאומי יקבע תכנית עבודה  . ג.  לאוכלוסיות ערביות

 ערביות זרות וה  לכלי תקשורת לרשתותה  , י התקשורת הערביתשל דוברי! מטע! הממשלה לכל
".  השידור הממלכתיי! בשפה הערביתגורמיראש המטה יקיי! קשר קבוע ע! . ישראלי! ערביי!

 המלאה והכוללת להסברת חו' תישאר בידי משרד האחריות"כי , בהחלטת הממשלה דלעיל ג! צוי 
 ".משרד בתחו! זה של הבסמכויותיוהחו' ולא יחול כל שינוי 

, פורט  ולקביעת דרכי פעולתולניתוח 2008 עבודת מטה של מטה ההסברה הלאומי מאפריל בסיכו!
אצל , לרבות במדינות ערב, היעדהצור" בגיבוש תמונת מצב הסברתית בקרב קהלי , בי  היתר

רי! מידע על חומ, בי  השאר, תכוללה, ערביי ישראלבקרב  וש"איוב, פלסטיני! ברצועת עזהה
השתקפות  ,  ההסברתיות בפועלהפעולותמידע על אופ  ביצוע והסברתיי! הקיימי! במערכת 

כי , עוד צוי  ש!.  קהלי היעד הללובקרבבתקשורת ומידע על השפעת הפעולות ההסברתיות שלנו 

__________________ 
 .3' ראו הערת שוליי  מס  7

מדיני שיקבע   פורו  הסברה לאומי קבוע בתחו  הביטחונייוק "כי ,  הממשלה דלעיל נאמרבהחלטת 8
הרכב הפורו  .  מדינת ישראל בהתא  להחלטות ראש הממשלה והממשלהשלאת מדיניות ההסברה 

 ;שורת במשרד החו) הסברה ותקל"סמנכ ; ההסברה הלאומי ובהשתתפות סגנומטהיהיה בראשות ראש 
דובר ; ל"דובר צה: טחו( הפני  ודוברי משרדי  אלהיהחו) וב , של שרי הביטחו(תקשורתיועצי 
 )".מוזמ( לפי העניי( (כ" ישראל ונציג שבמשטרת



 א60דוח שנתי  224
וכי יש ,  על ידי הגורמי! הממשלתיי! השוני!בערבית הקדשת תשומת לב לנושא ההסברה נדרשת"

 ". ההסברה הלאומימטהו! הסברה בערבית בריכוז להקי! פור
המועד שבו מונה ראש מטה ההסברה הלאומי ועד , 2008אפריל  מאז כי ,בביקורת המעקב התברר

פורו! ההסברה : כלהל , מומשוטר! ,  עיקרי החלטת הממשלה שפורטו לעיל,מועד סיו! הביקורת
פורו! ההסברה הלאומי ג! לא ; ביותערהלאומי טר! גיבש מדיניות כוללת להסברה לאוכלוסיות 

כמו .  הסברה לאוכלוסיות ערביותתכניותהמוקדשות להערכת מצב ולגיבוש קבועות קיי! ישיבות 
לא בוצעו בשיטתיות הפעולות שפורטו לעיל בנוגע לצור" בגיבוש תמונת המצב ההסברתית , כ 

איוש תק  מקצועי לנושא זאת בשל התמשכות התהליכי! ל. בקרב קהלי היעד דוברי השפה הערבית
כי במסגרת ההכנות , ע! זאת יצוי ). בנושא זה ראו להל (ההסברה בערבית במטה ההסברה הלאומי 

דוברי! מקצועיי!  במטה ההסברה הלאומי רשימת נקבעה"  יצוקהעופרת"שקדמו למבצע 
 . לתקשורת בשפה הערביתולראיונות לתדרוכי! ומסבירי! חיצוניי!
למשרד מבקר  הלאומימסר מנהל מטה ההסברה ,  לממצאי ביקורת המעקב2009בהתייחסותו מיולי 

 בכל לוחות הזמני! לעמוד באפשרות הכי התארכות תהלי" הקמת המטה פגע, בי  השאר, המדינה
 הביקורת היו כל המערכות תקופתכי במהל" , עוד מסר. הגדירה הממשלה בהחלטתהשוהמשימות 

:  משמעותית בנושא התשתיתלהתקדמותו בפועל אפשרות עסוקות בשני אירועי! מרכזיי! שמנע
 ,"לחימה"בו התמקדו כל הגורמי! א" ורק בש ,)ואחריוהתקופות שלפניו ו" ( יצוקהעופרת"מבצע 
שבעקבותיה  התחלפו כל האישי!  ,18 לכנסת ה הבחירות    והשני; בתחו! ההסברתיכולל

מאז ינואר , בפועל. וקפא תקציב המדינה ג! ה, במקביל.המדינההרלוונטיי! לקידו! הנושא בדרג 
 עדיי התקציב ) מועד ההתייחסות לטיוטת הדוח של משרד מבקר המדינה (2009תחילת יולי  ועד 2009

 ברשותנוכח המצב , זאת ועוד. לקד! יוזמות תשתיתיות כלשה היה  ובהיעדרו לא נית  ,לא אושר
 .נראתה בתקופה זו כבלתי אפשרית בתחו! ההסברה בשפה הערביתכל התקדמות ממשית  ,השידור

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È˙ÈÈÚ·‰ ·ˆÓ‰ ˙Â‰Ó ˙‡ ÌÈ ˘Ó Ì È‡ ÏÈÚÏ„ ÌÈ¯·Ò‰‰ ÈÎ , ÈÎÂ
 ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ È¯˜ÈÚ2007 Â˘ÓÂÓ Ì¯Ë ˙ÂÈ·¯Ú ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰¯·Ò‰Ï Ú‚Â · 

‡˘Â ‰ ˙ÂÈ ÂÈÁ ˙Â¯ÓÏ.  
· . ÍÈÏ‰˙ ˘ÂÈ‡  Ô˜˙"Ï‰ Ó ‰¯·Ò‰ ÌÂÁ˙  ˙È˙Ï˘ÓÓ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÈ·¯Ú "‰ËÓ· ‰¯·Ò‰‰ 

ÈÓÂ‡Ï‰ 
ראש הממשלה הדרכה ורווחה של משרד ,  תחו! משאבי אנושראש הציג 2007כבר באוקטובר 

 הצעת משרדו להוסי& למנהל מטה ההסברה הלאומי את )!" נש להל  (לנציבות שירות המדינה 
 העבירה 2007 בנובמבר". אוכלוסיות ערביותל תחו! הסברה מנהל"ארבעה תקני! מקצועיי! ובה! 

שר יכפי שא,  המבנה הארגוני של מטה ההסברה הלאומיסיכו! את ראש הממשלה למשרד !"נש
".  תחו! הסברה ממשלתית לאוכלוסיות ערביותמנהל" ג! תק  לובמסגרתו, נציב שירות המדינה
 משרה זו מופקד על העברת המסרי! ההסברתיי! בתחומי! נושא: "כלהל התפקיד הוגדר ש! 

באמצעות ערוצי התקשורת הישראליי! וה   ה  , והאזרחיי! לאוכלוסייה הערביתהביטחוניי!
 ראש הממשלה במשרד פרס! תחו! משאבי אנוש 2008במאי ".  ערוצי התקשורת הזרי!באמצעות

. תפקיד זה ל פומביפורס! מכרז, מתאי!משלא נמצא מועמד , 2008וביולי  ,מכרז פנימי למשרה זו
.  מועמדותו לאחר בחירתואתאול! הוא התחרט וביטל ,  למשרה אמנ! מועמדבמכרז זה נבחר

  .טר! נמצא מועמד אחר לאיוש המשרה, 2009מאי  ,במועד סיו! הביקורת
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˘ÂÈ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ÍÂ¯‡‰ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ÁÎÂ  ÈÎ
‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Ó‰ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ „¯˘Ó˘ · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˘ÈÁÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯‰˘ÂÈ‡ . 
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‚ . ˙Â Î‰ ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ‰¯·Ò‰Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ ˙¯‚ÒÓ·Úˆ·ÓÏ ˙Â Î‰‰  È‡·ˆ ·Á¯  
‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯· ÔÙÂ‡Â Ô˘ÂÓÈÓ 

אשר נועד לשפר את , " מנהלי!תרגיל"קיי! פורו! ההסברה הלאומי  2008בתחילת ספטמבר 
 לתרגיל בסיכו!.  נרחב ברצועת עזהמבצעלקראת אפשרות של הלאומי מוכנות מער" ההסברה 

 כי מזוהי! פערי! , בי  היתר,צוי ,  שהוציא מנהל מטה ההסברה הלאומי,מסו& אותו חודש
וכי , "ערבית דוברי לקהלי!" ביכולת ההסברה במספר תחומי! עיקריי! ובראש! משמעותיי!

גיבוש ,  ממוקדי!דיוני! להקדיש לכ" תשומת לב מיוחדת של הדרג המדיני באמצעות מומל'"
 מול הממשלה וגורמי! שוט&מטה ההסברה יקד! נושאי! אלו באופ  .  משאבי!נהלי! והקצאת

בהכוונת , ממוקד ומיוחד, זכה לטיפול ממלכתי כוללהאמור בביקורת לא נמצא שהלקח ". נוספי!
 ". יצוקהעופרת "למבצע בשלושת החודשי! שקדמו ,מטה ההסברה הלאומי

,  היתרבי , צוי , "2008 דצמבר  ו!  בדרהסלמה" שכותרתה , של מטה ההסברה הלאומיבמצגת
 לו1 גיבוש ";" וערביתזרותשפות ] הדוברי! [  מרואייני! פנימיי! וחיצוניי! לו1"הצור" להכי  

 לערביי ישראל ואיתור ערוצי תקשורת נגישי! להעברת הסברהמיקוד ; מתדרכי! ומסרי! מיוחדי!
לצור" מימוש טה ההסברה הלאומי  משער" ,עיקר התיאו!" עופרת יצוקה"במהל" מבצע ". מסרי!

 יומיות בי  מטה ההסברה הלאומי לבי  גורמי ועידה באמצעות שיחות נעשה ,התכנית דלעיל
  . ההסברה השוני!

„ . ˙¯„‚‰ È‚Èˆ · ÏÂÙÈËÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯Â˘˜˙‰ı¯‡· ‰¯Ê‰ ˙È·¯Ú‰  
משרד ראש שב )!"לע  להל  (ללשכת העיתונות הממשלתית כי , צוי  2007 משנת בביקורת

לרבות נציגי , טיפול בכתבי! הזרי! באר'ל האחריות הישירה רשמינותרה באופ  הממשלה 
הגבירו גופי ההסברה , !"חלשות מעמדה של לעי נוכח הכי,  עוד צוי .התקשורת הערבית

בשל המצב . כל אחד על פי צרכיו הוא,  מול כתבי! אלההישירותאת פעולותיה! הממלכתיי! 
לתיאו! ולטיפול השוט& בנציגי העיתונות , בהירות בכל הקשור להכוונה אי המתואר לעיל חלה

 חלוקת האחריות ואופ  שיתו& הפעולה של כלל גורמי ההסברה במישור חיוני לרבות, הזרה באר'
 .  חירו! בפרטובעתזה בכלל 
שר  החו' יעמיק את הטיפול השוט& והקמשרד"כי ,  היתרבי ,  נאמר2007 הממשלה מיולי בהחלטת

א! בדר" קבע וא! לתקופה ( תקשורת ערביי! השוהי! בישראל וכלישהוא מקיי! ע! עיתונאי! 
 ". כלל התקשורת הזרהמולבמסגרת פעולתו , )קצובה

¯¯·˙‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ‡ÏÂ Â ÈÚ· ¯˙Â  ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚÂ‰˘ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ
Ï‡¯˘È· ‰¯Ê‰ ˙¯Â˘˜˙‰ È‚Èˆ · ÏÂÙÈË‰ ÔÂ‚¯‡· ,Èˆ  ˙Â·¯Ï˙È·¯Ú‰ ˙¯Â˘˜˙‰ È‚ . ÔÓ

ÈÂ‡¯‰ , ı¯‡· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ·˙Î· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÚÙÈ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ˘
‡˘Â · ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÂÓÂ‡È˙ÏÂ .  

‰ . ÌÂ‡È˙‰ ÌÂÁ˙· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜Â ˙¯Â˘˜˙‰‰ˆ ¯·Â„ ˙·ÈËÁ ÔÈ· ˙È·¯Ú· "Ï ‰ËÓ ÔÈ·Ï 
 Úˆ·Ó ˙‡¯˜Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ  "ÂÎÏ‰Ó·Â 

ל "דובר צהשבחטיבת ) ל" תב להל  (לאומית   בי תקשורת תחו! של 2008 חירו! משנת והלבנ
 העבודה שלו ע! מטה ההסברה אופ  ג! מפורט, " לתקשורת ערביתדסק" ג! שכולל, )'"דו  להל  (

 יתכ  מצבועל פי הערכת ,  הדדיי!עדכוני! יתקיימובעת הצור" "כי , בי  השאר, נאמר ש!. הלאומי
 '" דובחטיבת"  לתקשורת ערביתדסק"הראש ".  הלאומיההסברה במטה ל" תבנציגשל שילובו 

גורמי! ל" כי ," יצוקהעופרת"טר! מבצע , 2008לנציגי משרד מבקר המדינה בנובמבר מסר 
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 הפעלה משותפת לשעת חירו! מול כלי תכנית אי הממלכתיי! העוסקי! בהסברה בשפה הערבית 

 . "לאומיי! ערביי! תקשורת בי 
 מפגשי! " תיאו! באמצעותנער"  יצוקהעופרת "מבצעכי במהל" , עולה '" חטיבת דוכימסממ

בהתא! לאמור , '" נציג בכיר של חטיבת דובהשתתפותושיחות ועידה של פורו! ההסברה הלאומי 
 ההסברה לקהלי היעד ולכלי בהקשרינושאי! לדיו  ג! , בי  היתר, ובה! עלו, בנוהל החירו! דלעיל

 בנושא ההסברה '"על פעילות חטיבת דו(כולל הפצת מסרי! מעודכני! , בשפה הערביתהתקשורת 
בהמש" בפרק על ההסברה בערבית ג!  ראו   " יצוקהעופרת"בשפה הערבית לקראת ובמהל" מבצע 

  ).במשרד החו'
Â . ˙ÂÏÈÚÙ ‰¯·Ò‰‰ ˙È·¯Ú· ˙‡¯˜Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ 

 Úˆ·Ó"˙¯ÙÂÚ È‰˜Âˆ "ÂÎÏ‰Ó·Â 
 משרד הביטחו  בשפה הערבית מול כלי התקשורת שלהסברתית  את עיקר הפעילות הדוברותית

 ביטחוניה ערבי! באג& לענייני והיוע' ש" קציני מתפעשו"  יצוקהעופרת" במהל" מבצע הערביי!
 . הביטחו שבמשרד מדיני

כי , 2009ינה במרס לנציגי משרד מבקר המד מסר ש" מתפדובר .ש"מתפ דובר פעילות ) 1
 ש" במתפהדוברותו ,ש"ואיומימוש ההסברה הלאומית לתושבי עזה ל אי  אחריות כוללת ש"למתפ
עופרת "מבצע ל קוד! כי, ש עולה"ממסמכי דובר מתפ. ש" א" ורק את פעולות מתפלהסבירנועדה 
  למאמ'כנספח" הלאומי ההסברה פקודת תקשורת שא& הועברה למטה ש"הוכנה במתפ" יצוקה

 מטה ההסברה הלאומי והופצו לכלל הדוברי! במסרי הוטמעו ש" מסרי מתפוכי, "ההסברתי הכולל
 אי " ש,ש"מתפ דובר במסמכי נאמרמשרדי במהל" המבצע  הבי בנושא התיאו! . באר' ובעול!

 רוחבי של כלל העוסקי! ועדכו  משותפת הכי מטה ההסברה הלאומי הצליח לייצר שפ, ספק
הוק   שיחות ועידה יומיות או אדהתקיימולרוב . תגובות לאירועי! חריגי!במסרי! וב, בהסברה

 ".  מנת לתת מענה לאתגרי! ההסברתיי!על, במטה
 ראש . ראיונות בשפה הערבית30 בכ" יצוקה עופרת" השתתפו במהל" מבצע ש" מתפגורמי

עופרת "מבצע  תחילת מיו!בערבית מדוברת  התראיי , ל יואב מרדכי"תא ,ש"המינהל האזרחי באיו
 תו" העברת המסרי! ,'"בתיאו! מלא מול חטיבת דו, ל"צהלכלי התקשורת הערביי! כנציג " יצוקה

כי , 2009לנציגי משרד מבקר המדינה באפריל  מסר ש" ראש המינהל האזרחי במתפ.שהיא אישרה
 עלייתו  בלי שעודכ  טר!,דוברי! ממלכתיי! נוספי!, לצדו,  לשידורעלו" יצוקה עופרת"בעת מבצע 

 . לשידור בדברי קודמיו
 מסכ! של היוע' לענייני בדוח .מדיני הביטחוני היוע' לענייני ערבי! של האג& פעילות ) 2

כי מאז תחילת ,  נאמר2009מינואר ,  חכ!דודמר , מדיני שבמשרד הביטחו   הביטחוניבאג&ערבי! 
,  הספרותית הערביתפהבש לאמצעי התקשורת הערביי! ראיונות סדירהמבצע הוא קיי! באופ  

לנציגי משרד מבקר המדינה  ערבי! מסר לענייני היוע' .ובה! הוצגו עמדותיה של מערכת הביטחו 
 שינוי לטובה באופ  התיאו! בתחו! ההסברה חל" יצוקה עופרת" כי בתקופת מבצע ,2009במרס 

,  היוע' הוסי&. זה שאופיי  בתקופת מלחמת לבנו  השנייהבמישור לעומת חוסר התיאו! ,בערבית
,  לעול! הערביההסברהאחראית לעיצוב מדיניות ה לראשונה מסגרת התקיימהמבצע ה במהל"כי 

  .  כל המשכיותללא,  מאחר שהיא נערכה רק לצור" המבצע,אול! לטעמו לא במידה מספקת
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Ê . ˙ÂÏÈÚÙ ÌÚ ÌÂ‡È˙Â Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó Ï˘ ˙È·¯Ú· ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ ˙‡¯˜Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ 
 Úˆ·Ó"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ  "ÂÎÏ‰Ó·Â 

כי בתקופת מלחמת לבנו  השנייה , עלה 20079 הקודמת של משרד מבקר המדינה משנת בביקורת
מסר ,  רפי יפהמשנהניצב , דובר המשטרה. ערביתמקצועי בשפה הלא פעל מטע! המשטרה דובר 

 המופקד על גור!כי טר! מונה במער" המשטרתי ,  לנציגי משרד מבקר המדינה2009באפריל 
 והבנה לחשיבות מודעותא& שבשני! האחרונות קיימת , זאת. וברות וההסברה בשפה הערביתהד

 . איוש תפקיד זה
 במת  עסקה "עופרת יצוקה " במהל" מבצעהערביתעיקר פעילות המשטרה בזירה התקשורתית 

 עופרת"מבצע  לקראת . הציבוריהסדר שמירה עלל למניעת מהומות במגזר הערבי והרתעתימענה 
 התקשורתאשר מיפה וניתח את כלל כלי , מונה קצי  בדרגת סג  ניצב כדובר לשפה הערבית" היצוק

 בשפה הערבית בשטחי ההסברה לנושא תכנית הוכנהו בשפה הערבית הפועלי! במגזר הערבי באר'
 בשפה מקצועיכי הפער בדובר ,  מסר לנציגי משרד מבקר המדינהדובר המשטרה. מדינת ישראל

וכי דובר  ,לאומיי! מול כלי התקשורת הערביי! הבי במהל" המבצע ע! נוספת הערבית הומחש פ
לאומיי! בשפה   הערביי! הבי התקשורת מול כלי  בתקופה זוהמשטרה לתקשורת זרה פעל

 . האנגלית
 המבצע לפני.  המבצע ובמהלכולפנידובר המשטרה השתת& כחבר קבוע בפורו! ההסברה הלאומי 

 במהל". סברה של המשטרה עבודת הכנה מול מטה ההסברה הלאומי הדוברות וההבמער"נעשתה 
 ההסברה נושא ובמהלכ  עלה ג! , הלאומיההסברההמבצע נערכו שיחות ועידה בראשות מטה 

 . זהלא נער" אז דיו  מיוחד בנושא , לדברי דובר המשטרהאול! , בשפה הערבית
 מער""כי ,  לממצאי הביקורת2009בהתייחסותה מיוני  המדינה מבקרלמשרד מסרה משטרת ישראל 

.  מ  הטעמי! שעלו בדוחבארגו דובר המשטרה הכיר זה מכבר בצור" הקריטי של דובר ערבית 
בימי! אלו .  המשרד לביטחו  הפני!על ידיפורס! ברשומות תק  דובר ערבית לאחר שאושר , לפיכ"

  ".זהמראייני! במער" הדוברות מועמדי! לתפקיד 
Á . ·Â˘Ó‰ ÈˆÓ‡Ó ÏÚ  ‰¯·Ò‰ ˙È·¯Ú· 

 של המדינה ההסברה פעולות על משוב גור! ממלכתי המקיי! פעולות לקבלת אי כי , בביקורת עלה
 ערב הגובלות במדינת במדינות,  וברצועת עזהש"בשפה הערבית לדוברי השפה הערבית באיו

 בערבית והשפעותיה במהל" מבצע ההסברהלרבות על תוצאות , ישראל ובכלל העול! הערבי
 .ובעקבותיו"  יצוקהרתעופ"

„¯˘Ó ÚÈ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÏÚÌ¯Â‚ ¯„ÚÈ‰ È˙ÎÏÓÓ  ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙ ÂÂÎÂÓ ˙ÏÂÎÈ ÏÚ· 
ÌÈÏÎÌÈÈÚÂˆ˜Ó  ,Í¯ÂÚ ¯˘‡˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ‰¯·Ò‰‰ ÈˆÓ‡Ó ÏÚ È˙ËÈ˘Â ÚÂ·˜ ·Â˘Ó  .Â¯„ ˘
‡ÂÙ‡ , ¯ÒÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÔÁ·È ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ˘‰Ê.  

Ë . Ú· ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ¯Â·È„‰ ÔÂ ‚Ò Úˆ·Ó ÍÏ‰Ó· ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎÏ ˙Â ÂÈ‡¯ ˙"‰˜ÂˆÈ ˙¯ÙÂÚ" 
 שהופיעו בכלי התקשורת , בשפה הערביתדוברי! ע! נציגי משרד מבקר המדינה מו שקייבשיחות

הוצגו שתי עמדות מנוגדות בנוגע לסגנו  השפה הערבית , "יצוקה עופרת"הערביי! במהל" מבצע 
כי ,  טענו,ש"ה! ראש המינהל האזרחי במתפ וב, חלק מהדוברי!: זובתקשורתבה יש להתראיי  ש

__________________ 
 .478' ש  בעמ, 1' ראו הערת שוליי  מס  9
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 ערבית לתקשורתובה! ממלא מקו! ראש המחלקה , אחרי!; " מדוברתערבית" בלהתראיי ככלל יש 

  שמאז תו!מאחרכי , התברר". ספרותית ערבית"כי יש להתראיי  א" ורק ב,  גרסו,במשרד החו'
תחקיר לתחו! ההסברה  במטה ההסברה הלאומי ע ועד מועד סיו! הביקורת טר! נער"המבצ

  . לובנה וסוכמה,  נבחנהג! סוגיה זאת טר!ממילא , )להל ראו בנושא זה  (בערבית
È . ˙Â˘Ó ¯È˜Á˙ Û Úˆ·ÓÓ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓÏ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ì˘Ï"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ  "ÌÂÁ˙· 

˙È·¯Ú· ‰¯·Ò‰‰ 
י שכיה  ומ, "עופרת יצוקה"בתקופת מבצע פני! ה לביטחו  השרשהיה , כ אבי דיכטר"ח ) 1

בי  ,  המדינהמבקרלנציגי משרד  2009סו& מאי מסר ב,  ראש שירות הביטחו  הכלליבתפקידבעברו 
הוא התראיי  ,  לבנו  השנייהמלחמתכמו ג! בתקופת , " יצוקהעופרת"כי במהל" מבצע , השאר

כלקח מפעילותו .  מדוברתבערבית" אלערביה"ו" זירה'אלג"ובראש  , ברשתות טלוויזיה ערביות
 את עצמה בשפה להסביר"  אדיר וקריטיצור" "ישראלכי מאחר שלמדינת ,  דיכטרכ"חדלעיל ציי  

יש לקבוע תפיסה ,  הערבי ולדוברי השפה הערבית בישראללעול!, ש"עזה ואיוהערבית לערביי 
לבנות את אמינות התקשורת ;  מקצועיי! וליצור קבוצת איכותערביתצרי" לאתר דוברי ; כוללת

, לחבר כראוי את המסבירי! לחומר המצול! שנאס&;  זמ  בעת שגרהלאור"ערבית הממלכתית ב
 .  הסברה ממלכתי בשפה הערביתל" חמחירו!ולהפעיל בעת 

 את גורמי ההסברה לקיי! תחקיר  הלאומיההסברה הנחה מנהל מטה 2009מפברואר במכתב  ) 2
 עופרת"ת במבצע  ההסברה הממלכתימתיאו!משות& בראשותו לש! הפקת לקחי! משותפי! 

לש! כ" ג! נקבע ש! צוות מיוחד שיעסוק בתחומי . בערביתלרבות תיאו! ההסברה , "יצוקה
הסברה לקהלי! ערביי! ומוסלמיי! באר' ומחו' ,  לערביי ישראלהסברה"בובה! , ההסברה בערבית

בית  בתחו! ההסברה בערמקצועיי! זה אמורי! להשתת& נציגי! בצוותכי , ש!עוד נאמר . "לישראל
 .ממשרד החו' וממשרד הביטחו , ל"מחטיבת דובר צה

 פעילותכי , למנהל מטה ההסברה הלאומי,  אבי בניהול"תא, ל" כתב דובר צה2009בסו& מרס 
 שקבעואלו מתבצעי! על פי לוח זמני! השונות  ברמות ל" במבצע נכללת בתחקירי צה'"חטיבת דו

 את לדחותכי הוא שב על הצעתו ,  ציי  ש!ל"הדובר צ.  חודש אפריללפני ולא יסתיימו ,ל"הרמטכ
 ג! במשרד החו' הסתיי! טר! 2009 עד סו& מאי . לסו& חודש אפרילהתחקיר המשות&מועד 

בראשות , "יצוקה עופרת"תחקיר להפקת לקחי! מפעולות המחלקה לתקשורת ערבית במבצע 
 הלאומימטה ההסברה התחקיר בראשות  .וטר! נקבע מועד לסיומו,  תקשורת במשרד החו'ל"סמנכ

 .2009עד סו& מאי  טר! התקיי!
 ,2009ביולי  למשרד מבקר המדינה הלאומי מסר מנהל מטה ההסברה בהתייחסותו לממצאי הביקורת

מדיני   של פורו! ההסברה הביטחונילקחי! ערכנו מפגש הפקת 2009 ביוני 30 ב"כי , בי  השאר
 ארגוני ההסברה החו' ממשלתיי! וע! דוברי ע!קיימנו כמה מפגשי! . ועתה אנו מבצעי! השלמות

 ".לבסו& נוציא מסמ" כולל.  הממשלה בנושא העור&דובריבנוס& נקיי! מפגש ע! . הרשויות בדרו!
 לקחי! הפקת"כי , 2009מר יוסי גל ביולי  משרד החו' ל"מסר מנכבהתייחסותו לממצאי הביקורת 

  מההסתיי, קה לתקשורת ערביתכולל זו של המחל, 'יצוקה עופרת'באג& תקשורת ממבצע 
 ". מטה ההסברה הלאומיי" הרחבה יותר המובלת עהלקחי! כחלק מהפקת 21.6.09 ב
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„¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÓÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ , Í¯ÚÓ ÌÂ‡È˙ ÈÓÂÁ˙·˘‰¯·Ò‰‰ ‰Ù˘· ÈÓÂ‡Ï‰ 
˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ Â¯˙Â  ˙È·¯Ú‰ ·Â˘Á ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ Ô˙Â‡ ¯˜Á˙Ï ‰È‰Ï Úˆ·Ó ÌÂÈÒ „ÚÂÓ

"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ  ." ÔÈ·‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙Â Ó  : ‰¯·Ò‰Ï ‰¯È˘È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯„‚‰˙È˙ÎÏÓÓ‰ 
‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯ È·˘Â˙ÏÂÈ‡Â "˘ ; ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙ÚÏ Ï‡¯˘È ÏÂ˜ È¯Â„È˘ ˙ÓˆÂÚ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ¯ÈÁ

 ˙È·¯Ú·˙ÚÂˆ¯·‰ÊÚ  ;ı¯‡· ˙È·¯Ú· ‰¯Ê‰ ˙¯Â˘˜˙· ÏÂÙÈË‰ ÊÂÎÈ¯ ÔÙÂ‡ ;Â ˙ÂÈ‚ÂÒ
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó˙È·¯Ú‰ ˙¯Â˘˜˙· ‰ÚÙÂ‰‰ ÌÂÁ˙· ,¯Ú· ‰· ˙Â‡Ë·˙‰ ÔÂ‚Î  Â‡ ˙È˙Â¯ÙÒ ˙È·
 ˙È·¯Ú·˙¯·Â„Ó .˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï‰¯·Ò‰‰ Úˆ·ÓÓ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ 

"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ ", ˙Â·¯Ï˙È·¯Ú· ‰¯·Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ,Ô˙È ‰ ÏÎÎ ¯ˆ˜ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ·  , ˙Â·È˘Á
‰·¯ .˙‡Ê ,ÌÂ˘Ó ¯‡Â È· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ˙È‡·ˆ‰ ‰Î¯ÚÓ‰ Ì Ó‡˘ 2009 , ˙ÈÊÁ· ‰Î¯ÚÓ‰ Í‡

˙È˙¯·Ò‰‰ , ˙Â·¯Ï‰Ù˘·Ú‰ ˙È·¯,Úˆ·Ó‰ ˙Â·˜Ú· ‰ÓˆÚ˙‰ Û‡Â ‰ÊÂÚ ‡ÂÏÓ· ˙Î˘Ó   ,
 ‰Ó¯· ‰Ê ¯Â˘ÈÓ· ‰ÈÁ˜ÏÂ˙ÈÓÂ‡Ï‰ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ıÓ‡Ó ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÈÚÂ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú .  ÂÓÎ

 Úˆ·ÓÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ"‰˜ÂˆÈ ˙¯ÙÂÚ " ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ ÔÁ·È
Á Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ Ì‚ ÈÓÂ‡Ï‰"¯ËÎÈ„ È·‡ Î .  

✩  
ÈÈÂ˜ÈÏ‰ „ˆÏ ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï˘ ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰Ê ˜¯Ù· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ Ì

˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ‰¯·Ò‰‰ , ÔÈÈˆÓ„¯˘Ó ‰ËÓ Ï‰ Ó ÈˆÓ‡Ó ˙‡ ·ÂÈÁÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó 
ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ , Ô„¯È ¯ÓÈ‡˜È˙Â , Ê‡Ó ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ‰¯·Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜Ï

 ¯‡Â¯·Ù· Â„È˜Ù˙· ÏÁ‰2008 ,ÔÈ‡Ó ˘È ‰ËÓ‰ ˙Ó˜‰Ï „·· „· .˙‡Ê ,ÌÂÈ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÍÂ˙-
 ÌÈ¯‚˙‡ ÏÂÓ ˙ÈÓÂÈÌÈÈ˙¯·Ò‰ÌÈ˘˜Â ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÈÓÂ‡Ï  ; Ï˘ ‰·¯‰ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·Ï ÒÁÈÈ˙‰·

 ¯Â„È˘ÈÏ‡¯˘È˙È·¯Ú ‰Ù˘·  ;‰ ÁÎÂ Â ¯Â‚ÈÙ‰¯ÎÈ   ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Ó ‡˘Â  ˙·ˆ‰· ÏÁ˘
 ‰¯·Ò‰· ÏÂÙÈËÏ ‰¯ÈÎ·˙È·¯Ú·ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ· .  

  בערבית במשרד החו הסברה . 2
 ג! על ההסברה הממלכתית כ"אחראי בתו" , חו' של המדינהההמופקד על הסברת  , החו'משרד

 של ביקורת המעקב נבדקו זהבפרק . ישראלמדינת לקהלי היעד דוברי השפה הערבית מחו' לתחומי 
לרבות ההכנות ,  הקודמתהביקורתהפעולות שנעשו במשרד החו' לקידו! ההסברה בערבית מאז 

  . ומימוש  במהלכו" וקהיצ עופרת"מבצע לבמישור זה 
‡ . ˙¯„‚‰ ‰¯·Ò‰‰ ˘ÂÓÈÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙È·¯Ú· ‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯· ÌÈ ÈËÒÏÙ‰ ÌÈ·˘Â˙Ï ÂÈ‡·Â"˘ 

של מדינת ישראל חו' ההסברת האחריות המלאה והכוללת ל, 2007על פי החלטת הממשלה מיולי 
ית ג! באחריותו של משרד החו' ההסברה בערב תנכלל, על פי הגדרה זו. תישאר בידי משרד החו'

 בשני! האחרונות בח כי משרד החו' לא , נמצא. ש" היעד הפלסטיני! ברצועת עזה ובאיוקהליל
 הערבית לתושבי רצועת בשפה אחריותו הישירה לקיו! הסברה הדרכי! למימושבאופ  ממוקד את 

החו' אחריותו של משרד  ובמהלכו " יצוקהעופרת" לקראת מבצע  ג! כי, התבררעוד. ש"עזה ואיו
בתחומי! שהוא , ש"מטה מתפבעיקר  בפועל עסקו בכ" וכי, ור זה לא מומשה כהווייתהבמיש

ג! מטה  .בפיקוד הדרו! ובפיקוד המרכז ונציגיה '"דו חטיבת בסיוע,  ההומניטאריבפ אחראי לה! 
 .ההסברה הלאומי לא בח  לגופה סוגיה זו מאז הקמתו



 א60דוח שנתי  230
למשרד מבקר , מר יוסי גל, רד החו'משל "מנכ מסר  לממצאי הביקורת2009בהתייחסותו מיולי 

 בערבית כי כיוו  שאי  למדינת ישראל נציגות בקרב הפלסטיני! ובשל כ" שאמצעי השידור ,המדינה
ע!  . זהלציבורקיי! קושי בהעברה ישירה של מסרי! , של מדינת ישראל אינ! עוני! על הצרכי!

 שיקולי המסר לציבור ידי על הפעילות שבוצעה באמצעי! המוגבלי! הקיימי! הוכוונה ג! ,זאת
משרד ל "מנכעוד מסר . הפלסטיני כולל מול התקשורת הערבית הזרה המגיעה לציבור ,הפלסטיני

 ,ידי גורמי! רבי! עלכי מגבלה נוספת טמונה בעובדה שהמגעי! ע! הפלסטיני! מתקיימי! , החו'
 .ל"גורמי! בצהמשרד הביטחו  ו, כגו  לשכת ראש הממשלה

, עמוס גלעד) 'מילב(אלו& , ש" וממלא מקו! המתפהביטחו  במשרד מדיני חוניביטה המטה ראש
 חייבי!ש "ואיו ת עזה רצועלתושביכי , בי  השאר,  לנציגי משרד מבקר המדינה2009במאי מסר 

 ראש שבמשרדבמטה ההסברה הלאומי  להיות מסרי! שמעובדי! ומשוקללי! בראייה לאומית
 .דת המטה ולחלק גזרות אחריות אשר צרי" להוביל את עבו,הממשלה
„¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯ÈÚÓ ,ÏÚ ÈÎ  Í¯ÚÓÏ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ¯È„‚‰Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ

 ‰¯·Ò‰‰ÈÓÂ‡Ï‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡  ˙‡ÛÂ‚Â ÛÂ‚ ÏÎ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ , ˘ÂÓÈÓÏ
 ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÈ È„Ó˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯· ÌÈ ÈËÒÏÙ‰ ÌÈ·˘Â˙Ï Ú‚Â · ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· 

ÂÈ‡·Â"˘ .Í˘Ó‰· ,¯·Â˜ÚÈ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ˘ ÈÂ‡ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯Á‡ 
 ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ÈÙ ÏÚ ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ÂÚ·˜ ˘ÂÊ ˙È ÂÈÁ ‰¯·Ò‰ ˘ÂÓÈÓÏ Ì‰Ï .  

· . ˜ÂÊÈÁıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È·¯Ú ˙¯Â˘˜˙Ï ‰˜ÏÁÓ‰  
ערבית באג& התקשורת וההסברה שלו ה לתקשורת מחלקה פתח משרד החו' את 2003 באוגוסט

 להסברהוכעבור זמ  מה ג! הושק אתר אינטרנט רשמי של המשרד , ל שני עובדי! מצומצ! שבהיק&
 ערביתכי יכולותיה של המחלקה לתקשורת , עלה 2007משנת  הקודמת בביקורת. בשפה הערבית

 הראוי שמשרד החו' יבח  שוב מ "כי , משרד מבקר המדינה המלי' ש!. דרושלבעת חירו! לא ענו 
 ".רגיעההערבית באג& התקשורת וההסברה בעתות חירו! ובעת  צורכי מחלקת העיתונות את

 בערבית ההסברה תקני! למחלקת יתווספו" כי ,בי  השאר , נאמר2007 הממשלה מיולי בהחלטת
 שמפעיל האינטרנטבאג& ההסברה והתקשורת במשרד החו' ויוקצו משאבי! נוספי! לשדרוג אתרי 

תסוכ! בי  נציגי , כאמורהתקני! והמשאבי! תוספת . משרד החו' בשפה הערבית ובשפה הפרסית
משרד החו' ומשרד . המדינהונציבות שירות , משרד האוצר, משרד החו', משרד ראש הממשלה

 ."2007האוצר יפעלו בכדי לייש! נושאי! אלה במהל" שנת 
לראש אג& משאבי ,  ערבית דאזתקשורתסג  מנהל מחלקת  2007בתחילת דצמבר כתב ממכתב ש

משרד האוצר , משרד ראש הממשלהכי עד מועד זה לא סיכמו , עולה,  במשרד החו'והדרכהאנוש 
סג  מנהל המחלקה פירט במכתבו את . את תוספת התקני! והמשאבי! כאמור לעילומשרד החו' 

 ושני יועצי! חיצוניי! החו' שלושה מה! אנשי משרד   העובדי! במחלקהשת תפקידיה! של חמ
כי במתכונת זאת לא תוכל המחלקה לעמוד , וציי , בית ובפרסיתשתחזקו את אתרי האינטרנט בער

מנהלת מחלקת תקשורת  עדכנה 2008בסו& מרס . במשימה של העמקת הטיפול בתקשורת הערבית
כי לא חל שינוי במצב , מר אביב שיראו  , תקשורת והסברה במשרד החו'ל"את סמנכ  דאזערבית

 . זה
 הוחמר מצב מצבת כוח האד! במחלקה לתקשורת 2009כי עד מרס ,  המעקב התבררבביקורת

אשר , מנהל המחלקה לתקשורת ערביתלממלא מקו! מונה  2008 בדצמבר .ערבית של משרד החו'
סיי! את תפקידו ועזב את הוא  2009בפברואר . " יצוקהעופרת" מבצע במהל"תפקיד מילא את ה
עד שישוב' (כמינוי זמני בעל תפקיד  ממלא את מקו! מנהל המחלקה 2009ממרס ; משרד החו'
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 ועוד שני יועצי!  של משרד החו' ונותרו במחלקה עובד אחד בלבד,) אחר במשרד החו'לתפקיד
 .המתחזקי! את אתרי האינטרנט בערבית ובפרסית, חיצוניי!

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ˙È·¯Ú ˙¯Â˘˜˙Ï  ‡Ï  ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ‰¯·‚Â˙
 ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰2007 .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ‡Ï ‡Ï˘ ˜¯˙ÂÏÂÎÈ· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ‰˜ÏÁÓ‰  , ‰ÏÁ Û‡ ‡Ï‡

˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰‚ÈÒ  ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ ˜˙‰ ˘ÂÈ‡ ÔÙÂ‡· ‰„È¯ÈÓ ‰‡ˆÂ˙Î . ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ 
 Ï˘ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÏÚÙ‰Ï‰˜ÏÁÓÂÊ  ,‰˘ÂÓÈÓÏ ˘Â¯„‰ ˙‡ Ì„˜‰· ˘ÈÁ‰ÏÂ ÌÎÒÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 

  תקני כוחכי ,בי  השאר , נאמר לממצאי הביקורתהחו'  משרדל" של מנכ2009בהתייחסותו מיולי 
זו הסיבה .  המדינהשירות משרד האוצר ונציבות : כמו,אד! במשרד החו' תלויי! בגורמי! חיצוניי!

 להגדלת תקני נוגע ב2007העיקרית שבעטיה לא נית  היה לממש את החלטת הממשלה מיולי 
ל מצוקת  לא התאפשרה בשהמשרדג! תזוזה פנימית בתו" . העובדי! במחלקה לתקשורת ערבית

 . ובמחלקות אחרות במשרדבאגפי!הנדרשת ג! ,  ומגבלת השפה הערבית בפרט,ח האד! בכללוכ
נוספי! ייעודיי!  בשני עובדי! 2010  שנתבתחילת  ערבית תתוגברלתקשורתהמחלקה , ע! זאת

  .הערבילתחו! ההסברה לעול! 
‚ . ˙ÂÏÂÚÙ ˙È·¯Ú ˙¯Â˘˜˙Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰¯·Ò‰ · „¯˘ÓıÂÁ‰Úˆ·Ó ÍÏ‰Ó· " ˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ " 

 פורו! ההסברה שקיי! ,"מנהלי!תרגיל " הלאומי לההסברה שהוציא מטה ,2008מספטמבר בסיכו! 
 לקהלי ייחודיי! להכי  מסרי! חשוב"כי , בי  השאר, נאמר ,לקראת אפשרות של מבצע ברצועת עזה

" צוקה יעופרת" מבצע במהל"כי , התברר". יעד שוני! ולא להסתפק רק ברשימת מסרי! אחידה
 מסרי! ייחודיי! בשפה הערבית לקהלי היעד הוכנו משרד החו' רשימת מסרי! אחידה ולא הכי 

 חטיבתהעבירה , כי בשונה ממשרד החו', התברר עוד . השונותערב ובמדינות ש"באיו, ברצועת עזה
הדבר . לכול! מסרי! שוני! לקהלי היעד השוני! בעול! הערבי לצד המסר האחיד שנועד '"דו

 והתאמת! לכלי התקשורת , היעד השוני!לקהליל "דובר צה על ידי התאמת מסרי העל שקבע נעשה
, המסרי! הועברו לכלי התקשורת בהתא! להיכרות אית!.  הערביבעול!הרלוונטיי! לכל קהל יעד 

 .  ולתפוצת!לחשיבות!
 כי, השארבי  , 2009ל החו' למשרד מבקר המדינה ביולי "בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר מנכ

] משרד החו'[ ח"משה י"ע"  יצוקהעופרת" ההסברה שהוכנו מבעוד מועד והופצו במהל" מסרי"
 לציבור ח" משהזהנגישותה של מדינת ישראל ובכלל . ! בעיקר! לכלל קהלי היעד בעול!ידעמיו

 י" היעד הערביי! עלקהליבשל כ" הותאמו המסרי! . וקהלי היעד בעול! הערבי הינה מצומצמת
 העבודה ע! נציגי התקשורת ובמהל"רי! עצמ! באר' ובנציגויות בעול! הערבי לפני הדוב

 . "הערבית
ממלא מקו! ראש ו,  הביקוש לראיונות בתקשורת הערביתמאודגבר " עופרת יצוקה"במהל" מבצע 

יומי ושוט& ע!  !תו" תיאו! יו,  בערבית ספרותית ראיונות200  כ העניק לתקשורת ערביתהמחלקה
"  לתקשורת ערביתדסק" דובר משרד החו' וע! ראש ע!, ש הממשלה לתקשורת זרהדובר רא
 לתקשורת המחלקהתפקידו של ממלא מקו! ראש  במסמ" לסיכו!. '" שבחטיבת דול" תבבתחו!
אי  הבנה ] החו'של משרד [ הבכירי! ביותר בדרגי!"כי , בי  השאר, נכתב 2009 מפברואר ערבית

  . " ע! הפלסטיני!מ"המוהערבית וההשפעה העצומה שיש לה על אמיתית לגבי חשיבות התקשורת 
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„ . ÌÂ‡È˙‰ ÔÈ·Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜Â Â„ ˙·ÈËÁ"ı ˙‡¯˜Ï ˙È·¯Ú· ‰¯·Ò‰‰ ÌÂÁ˙· 

 Úˆ·Ó"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ  "ÂÎÏ‰Ó·Â 
 ואה ," תקשורת ערביתדסק"ג! את כאמור  הכולל ,'"דו בחטיבתש ל" מיעדי תחו! תבאחד

 בכל ל"במטרה לספק תמונה אמינה של צה,  כלי התקשורת העולמיי!ע!&  על קשר רצישמירה"
 אג& לבי  '" פורס! נוהל עבודה משות& בי  חטיבת דו2008 במאי". ל" לצההקשורותפניותיה! 

 הגומלי  בי  שני הגופי! בנושא יחסיאת , בי  היתר, אשר מפרט, התקשורת של משרד החו'
 2008מיולי  '"במסמ" של חטיבת דו. התקשורת הערבית בתחו!לרבות , לאומית התקשורת הבי 

 . במשרד החו',על פי הצור", '"ת דוחטיבשב ל" תחו! תבנציגג! סוכ! נושא שהייתו של 
כי בתקופה , עולהל משרד החו' לממצאי הביקורת "' ומהתייחסות מנכ"ממסמכי חטיבת דו

 והתיאו! הקשר ו והשתפרוהדקהת"  יצוקהעופרת" מלחמת לבנו  השנייה ועד למועד מבצע שלאחר
במהל" מבצע .  החו'במשרד לבי  המחלקה לתקשורת ערבית '" של חטיבת דול"בי  תחו! תב

ראשונה נציג של תחו! שבמסגרתו הוצב ל, גורמי! אלה בי  פעולה שיתו& התקיי!"  יצוקהעופרת"
 .' במשרד החו'"ל מחטיבת דו"תב

 התקשורת דוברי הערבית כלימול ' "ל חטיבת דוש הפעילותנעשתה "  יצוקהעופרת"במהל" מבצע 
 התקשורת לכלי דוברי ערבית ל" בצהקציני!ראיונות של : באר' ובעול! באמצעות שלושה ערוצי!

; וחומרי הסברה לפרשני! ולמערכות תקשורת בערבית! העברת מסרי; ) ראיונות330 כ (הערביי!
 דסק"הכי ראש , יצוי . בור הערבי לאינטרנט והעברת מסרי! יזומי! לציוידאוהעלאת קטעי 

 ראיונות בכלי 290 בכהופיע בתקופת המבצע , סר  אביחי אדרעי, '" דובחטיבת"  ערביתלתקשורת
 להסברהניכרת תרומתו   וממסמכי הביקורת, בערבית ספרותיתהתקשורת הערביי! באר' ובעול!

 .הממלכתית בשפה הערבית בתקופה זו
שמילא את התפקיד בתקופת מבצע ,  ערבית של משרד החו' מקו! מנהל המחלקה לתקשורתממלא

 בערבית '"דו של ההסברה"כי ,  לנציגי משרד מבקר המדינה2009מסר במרס , "עופרת יצוקה"
 נתפס בעול! הוא.  מאוד תלוי באד! המסביר וכעת יש ש! קצי  מצוי זהאבל ,  מאודטובההייתה 

אי  דור המש" ,  הוא עובד לבדאבל  מדי! הערבי כדובר ממשלת ישראל בגלל המדי! ולמרות ה
 ".וחייבי! ליצור המשכיות

¯˘˜‰·¯ÚÂÈ ‰Ê  , ˙ÈÈ‚ÂÒ ÈÎ˙ÂÚÓ˘Ó‰Úˆ·Ó‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ„Ó ˘·ÂÏ ¯·Â„ ˙ÚÙÂ‰ Ï˘ , ÒÙ˙ ‰ 
 ‚ˆÈÈÓÎ ÌÈÈ·¯Ú „ÚÈ ÈÏ‰˜ ·¯˜·˙‡‰ˆ ˙‡ ˜¯ ‡ÏÂ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó "Ï , ¯Â„ ˙¯˘Î‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÂ

˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ÌÈ¯·Â„Ï Í˘Ó‰ ,Ì¯ËÂ Á·  ÂÓ „Ú  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „Ú ¯È˜Á˙ ˙¯‚ÒÓ·
˙Â˘ÓÛ ˙Â˘‡¯· ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚Ï Ï‰ Ó ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ ÈÓÂ‡Ï‰. 

 בתחו! הפקת ערכת הסברה לקהלי נעשה '" פעולה נוס& בי  משרד החו' לבי  חטיבת דושיתו&
 שנאגרו"  תומכי מסרחומרי!" לקראת תו! המבצע ' העבירה למשרד החו'"ת דוחטיב. היעד

 עותקי! של ערכת 600 וכ) חומר רקע למבצע, סרטי!, תמונות( במהלכו שהצטברומראש או 
, ב" בארהי!לאומי  היעד הבי יחומרי הסברה אלה כוונו מלכתחילה לקהל. האנגליתהסברה בשפה 

 .  ובדרו! מזרח אסיה ולא לקהלי היעד הערביי!באירופה
 כי ,2009 ביולי נה החו' למשרד מבקר המדימשרדל "בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר מנכ

 ערכה שכללה עזרי! ויזואליי! בעיקרה בתו! המבצע הייתה '" חטיבת דושהכינהערכת ההסברה "
 '" היה שהערכה תוכ  על ידי חטיבת דונכו  ולכ  לדעת המשרד , שמקורותיה צבאיי!'תומכי מסר'

משאבי!  מה ג! שה. במטה ההסברה הלאומינוספי!ותועבר לשימוש! של משרד החו' וגורמי! 
לעומת הזמ  שהיה נדרש לו ,  בזמ  קצר הרבה יותרהערכה אפשרו את הפקת ל"שעומדי! לרשות צה

 ." ההסברה הלאומיבמטההופקה ערכה זו במשרד החו' או 
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„¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ¯Á‡Ó ÈÎ˘ ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ˙ÂÈ¯Á‡ Ï˘ ıÂÁ ˙¯·Ò‰Ï ‰¯È˘È 
 Ï‡¯˘È ˙ È„Ó¯Á‡ÓÂÈÎ‰˘ ‰¯·Ò‰‰ ˙Î¯Ú˘ ‰   ˙·ÈËÁÂ„"ıÈ‰ ‰˙È¯·Ò‰Ï ˙„ÚÂÈÓ ˙ 

 ‰È˙Â„ÓÚÏ˘È·‰ ‰¯ÈÊ· Ï‡¯˘È ˙ È„Ó Ô-˙ÈÓÂ‡Ï ,È¯‰ ÏÚ˘ ‰È‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÈ·Â‰Ï ˙‡ 
 ˙ Î‰ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈ Î˙‰Â ÌÈ‡˘Â ‰˙‡Ê‰ ‰Î¯Ú·  ,ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ Î˙ ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ˙„ÈÓ· 
Í¯Âˆ‰,ÂÊ ‰Ù˘· „ÚÈ‰ ÈÏ‰˜Ï Ì‚ ÌÓÈ‡˙‰ÏÂ ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘Ï Ì‚ ÌÓ‚¯˙Ï . „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ 

Ó‰ ¯˜·Ó‰ È„ ,ÈÎ ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ˙È·¯Ú ˙¯Â˘˜˙Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Â˘ÏÁÈ‰ ÁÎÂ  , ‰‡·˘ ÈÙÎ
 Ì‚ ÈÂËÈ·ÏÍÏ‰Ó· Úˆ·Ó "˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ " ,Â„ ˙·ÈËÁ ‰ÎÈ˘Ó‰"ı, Ï„ÁÓ ˙¯È¯·Î , ‡ÏÓÏ

 È‡˘Â · ÏÏÁ˙¯·Ò‰ıÂÁ ,˘  Ì‰ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·ıÂÁ‰ „¯˘Ó.   
  בערבית של מדינת ישראל השידור אמצעי

 בי  תפקידיה כי, קובע, ) חוק רשות השידור להל  ( 1965 ה" התשכ,בחוק רשות השידור) 3(3 סעי&
 ערבית ושידורי! הדוברת שידורי! בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסייה לקיי!"של הרשות 

רשות השידור ".  המדינהשלבהתא! למגמות היסוד , לקידו! ההבנה והשלו! ע! המדינות השכנות
 ישראל והטלוויזיה הישראלית קולשל ' רשת ד: תמפעילה שני גופי שידור המשדרי! בערבי

 פרק נכלל 200210 המדינה בשנת מבקרכבר בביקורת שער" משרד . 33המשדרת בערו' , בערבית
 גופיובו הוצבע על צמצו! חמור ביכולות של , שידור בשפה הערבית של רשות השידורבנוגע ל

. הערביתלוסייה דוברת השפה בהיק& ובעוצמה לשדר לאוכ, השידור של הרשות בערבית בתוכ 
 .  ערבבמדינותעל א& צורכי ההסברה המתעצמי! ובהשוואה לפיתוח המוא' של התקשורת , זאת

 שוב תמונת המצב העגומה בתחו! עלתה 200711 שער" משרד מבקר המדינה בשנת בביקורת
, שללמ, כ". 2002 משנת עוד מאז הביקורת ההחמירא& ש, השידורי! של מדינת ישראל בערבית

אינ! ,  עוברי! את גבולות מדינת ישראלאינ! הרדיו בערבית כמעט שידורי ":בי  השאר, נאמר ש!
 עובדי! בהספק מופחת כתוצאה מזקנה המשדרי!... שובי! הערביי!ינקלטי! היטב בחלק מהי

הטלוויזיה בערבית משדרת ארבע שעות ביו! ... הסביבהוהמשדר הגדול נסגר בהוראת שרי איכות 
משרד מבקר ". כשעה וחצי בממוצע כל יו!,  בצפו  האר'אחד בלוויי  אירופי ובמשדר ומופצת

 רשות השידור לבחו  את הצור" בשידור ג! לעול! הערבי בשוק רווי חובת"ש! על  המדינה העיר
  ".להיער" בהתא!, וערוצי!תקשורת 

  אמצעי השידור של רשות השידור בשפה הערביתסוגיית . 1
‡ . È„¯‰ È¯Â„È˘˙È·¯Ú· Â 

במצב שידורי הרדיו בערבית מאז הביקורות  לא חל שיפור משמעותי כי ,בביקורת המעקב נמצא
בערבית כמעט לחלוטי  מעל גלי '  דברשתהסיבה העיקרית להיעדרו של קול ישראל . הקודמות
 הנעוצ,  מכ" במדינות ערב השכנותפחות בישראל ועוד  לושיעורי ההאזנה הנמוכי!להאתר ו

 י! רבימשדרשני '  את רשת דו שימש2005עד שנת .  הטכניות של עוצמת השידורי!במגבלות
באותה שנה קיבלה ממשלת . "צור "ישוב יליד ה)  קילוואט1,200בעוצמה כוללת של ( עוצמה

א" בד בבד , איכות הסביבההגנה על  הנוגעות לבעיות בשל אלה י!ישראל החלטה להשבית משדר
שני . להמש" השידורי! בשפה הערבית באמצעות משדר חזק אחר הולמתנקבעה שו! חלופה לא 

__________________ 
 .28 27' ש  עמ, 2' ראו הערת שוליי  מס 10
 .1' ראו הערת שוליי  מס 11
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בקושי מצליחי! ,  האחד בצפו  האר' והשני בדרומה  רשות השידור בשימושהמשדרי! שנותרו 

לא כל שכ  לאזורי , השפה הערבית בישראל לאזורי האוכלוסייה הדוברת את השידורלהגיע בטווח 
 יכולת ההסברה תבכ" נפגע. למדינות רחוקות מה  ערב השכנות ומדינותל, רצועת עזהל, ש"איו

 ולקהלי היעד , ודרו! לבנו  בפרטש" איובמרחבי, ברצועת עזההלאומית של המדינה לקהלי היעד 
 .  מעבר לה! בכללוא&במצרי! , בירד , בסוריה, בכל לבנו 

משרד  ל,מר מוטי שקלאר, השידור רשות ל"מסר מנכ לממצאי הביקורת 2009בהתייחסותו מיולי 
שני  לפני כשנה הופעלו .'י! של רשת דדר המשמער" השידור הרחיבה את רשותכי , מבקר המדינה

משדר :  באזורי ריכוז אוכלוסייה דוברת ערביתהשידורי!משדרי רדיו אשר נועדו לאפשר קליטת 
 חודשי! לתחנת כשלושה והוא יועתק בעוד בצפו הותק  , בעוצמה התחלתית נמוכה מאוד, אחד

הותק  , בעוצמה התחלתית נמוכה מאוד, המשדר השני. אחר בצפו ! חדשה המוקמת באזור משדרי
 באזור  בעוצמה התחלתית נמוכה מאודנוס& יופעל משדר 2009  שנתלקראת סו&, כמו כ . בדרו!

כי ,  הוסי& רשות השידורל"מנכ. ש"באיו'  ברשתמיועד לאפשר קליטת שידורי והוא , אחר בדרו!
, "צור "ליד היישוב ' העוצמה של רשת ד  שני המשדרי! רביהסרת ישראל על תממשלמאז הורתה 

 מתנהלי! דיוני! להקצאת וכי,  הממשלה על מקור מימו  להקמת משדרי! חלופיי!הצביעהלא 
   .חלופיתקרקע 

· . È¯Â„È˘ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰˙È·¯Ú·  
טלוויזיה בערבית להרחיב את שידורי ה) 593' החלטה מס(החליטה ממשלת ישראל  2001באוגוסט 
וכ  ) לא מקודד ושנית  לקליטה חופשית, קרי( פתוח לוויינישיועברו באמצעות שידור , ובאנגלית

בהחלטת . בישראל) D.B.S שידורי  בעגה המקצועית ( בלוויי  ישירי!באמצעות הכבלי! ושידורי! 
אזרחי מדינת  הוא שיוק!" התיכו  המזרח ערו'"כי קהל היעד לצפייה ב, הממשלה דלעיל נאמר

פעמי בס"   קבעה בהחלטתה דאז תקציב חדהממשלה. התיכו  ישראל ואוכלוסיית מדינות המזרח
ושמקור! בחלוקה שווה בי  משרדי ראש ,  לוויי מקטעישיועדו לחכירת , ח" מיליו  ש5של 

 .הביטחו  והחו', האוצר, הממשלה
כי , לנציגי משרד מבקר המדינה 2009מסר במרס ,  שלמה גנורמר, מנהל הטלוויזיה בערבית דאז

 נעשתה 2002ה של תחנת שידור טלוויזיה ממלכתית בשפה הערבית באמצעות לוויי  ביוני פעלתה
התחזוקה , התכני!, בלי שקד! לכ" תכנו  מדוקדק ומפורט שנת  מענה הול! להיק& השידורי!

 שעות 24 במש" כזהתקינה וסדירה של שידור מורכב , ושאר היבטי! הנוגעי! להפעלה מורכבת
והיעדר כמות נאותה וראויה של , אד! מקצועי מתאי! היעדר כוח,  תקציבמצוקת ,לדבריו. ביממה
 תהלי"כשלוש שני! לאחר לידתו ולאחר , 2005 שידור בשפה הערבית גרמו לכ" שבשנת חומרי

  הועברותתקציביומסיבות הוא הוסי& כי  .33מוזגו שידורי ערו' זה ע! שידורי ערו' , גסיסה ארו"
מאותה העת ואיל" . 12"עמוס "ללוויי " HOTBIRD 3 " האירופאיהשידורי! מהלוויי  2006בשנת 
 רחבה של קהלי יעד דוברי לתפוצהלהגיע  הישראלית בשפה הערבית הטלוויזיה שידורי חדלו

 . השפה הערבית בעול!
˙¯Â˜È··ˆÓ  ‡Ï ‰Î¯Ú ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ Ï ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯· ‰˜È„·  ÁÂ˙È

 Ï˘ Â˙¯Ò‰Â Â˙Ó˜‰ ÈÎÈÏ‰˙ıÂ¯Ú" Á¯ÊÓ‰-ÔÂÎÈ˙‰" ÌÈ ˘· 2002-2005 ,ÏÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰
ÍÎÓ .„¯˘Ó ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰˙ÂÈ ÂÈÁ˙˜Ù‰ Ï˘ ÈÁ˜Ï ‰Ï‡ Ì ‰ËÏÁ‰ ÏÎÏ ÒÈÒ·Î 

 ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ï·˜˙˙˘„È˙Ú·. 
__________________ 

מאירופה ) "FOOT PRINT"" (חתימה"י  באמצעות הלוויי  האירופאי נותבו לתפוצה שכללה השידור  12
 . כלומר למרבית המדינות דוברות ערבית, ועד מרכז אסיה
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 ניסיונות לקד  את הטיפול באמצעי השידור בערבית . 2
נאמר בנוגע  )1936' החלטה מס (2007ה לאומי מיולי  הממשלה על הקמת מער" הסברבהחלטת

 השידור להציע רשות  על השר הממונה עללהטיל": " השידור הישראלי! לעול! הערביאמצעי"ל
 משמעותי של ולשדרוגבערבית   יו! הצעה להגדלת טווח השידור של קול ישראל30לממשלה תו" 

 תכנית להרחבה תוצג"כי , ש!סוכ! כמו כ  ". טווח השידור של שידורי הטלוויזיה בערבית
 ".ערביתבשפה המשמעותית של רשות השידור בטלוויזיה 

 רשות השידור שידורי "שכותרתו רשות השידור נייר מטה ל" הוציאה לשכת מנכ2007באוגוסט 
, מבנה ארגוני, תכני!, מטרות( תחומי הרשות במכלולכי במסגרת הרפורמה ,  בו נאמר."בערבית

וכי הפתרו  להחדרת ,  המענה בתחו! השידור בערביתג!נכלל ) נהלות כספיתוהת, הסכמי שכר
מזרח הה  בארצות השכנות וה  במרחב , ה  באר', הערביתהשידור הישראלי בקרב האוכלוסייה 

, של השידורי!הגברת!  ו העשרת התכני!, בטלוויזיההשידורהארכת שעות : התיכו  הוא משולב
. ה  במדינת ישראל וה  מעבר לגבול, הטלוויזיהל הרדיו ושל  שיפור מערכי ההפצה ש  ובעיקר

 .שלוש בפריסה על פני שנתיי!, ח" מיליו  ש100 כההוצאה הנדרשת להשגת מטרות אלה היא 
 השידורי! בשפה לשיקו! דנה הממשלה ברפורמה ברשות השידור ובתכנית 2007בספטמבר 

 להחלטת בהמש" יכ, ד זה נאמר ממוע2373' בהחלטת הממשלה מס. הערבית ברשות השידור
השידור יפנה לרשות השידור על ] רשות[ חוק ביצועהשר הממונה על  . 1" :  2007מיולי הממשלה 

בדבר ) החוק    ולהל ,1965 ה" התשכ, השידוררשותלחוק ) (3(3מנת שתפעל לקיו! הוראות סעי& 
באר' , וברת הערבית אפקטיבית לאוכלוסייה דטכנולוגיהקיו! שידורי! ברמה נאותה ורמת 

 30 ביצוע החוק יפנה לרשות השידור כדי שתגבש תו" עלהשר הממונה  . 2    .ובמדינות השכנות
 לעיל בשפה הערבית ברדיו 1 כאמור בסעי& שידורי!יו! תכנית להוצאת! אל הפועל של 

יציגה לאחר אישור התכנית על ידי מליאת רשות השידור . ביממה שעות שידור 24עד , ובטלוויזיה
 של האמצעי! הדרושי! לביצועה במסגרת תקציב רשות השידור פירוטוכ  יציג , השר לממשלה

 ". הציבוריבשידורובמסגרת הרפורמה 
 בנוגע לשיקו! השידורי! לתקשורת ישיבת הממשלה דלעיל הוציא מזכיר הממשלה הודעה בתו!

ייצגי! עמדה שונה אודות מדינת שידורי! אמיני! המ: "בי  השאר,  ובה נאמר,בערבית ברשות השידור
והיעדר! או , ה! בעלי חשיבות אסטרטגית,  על ידי התחנות הערביות הזרותהמשודרתישראל מזו 

, כפועל יוצא מכ".  שלה! במצב הקיי! פוגעי! במעמדה של מדינת ישראלהאפקטיביותחוסר 
 מיו! 1936' החלטה מס( שניהלה הממשלה בנושא הצור" במער" ההסברה החדש לדיו ובהמש" 

שיאפשרו לרשות למלא את ,  שינוי המצב הקיי! ונקיטת צעדי! ובטכנולוגיה הולמתמתבקש, )8.7.07
 ".לחוק) 3(3לפי סעי& ,  בכל הקשור לשידורי! לאוכלוסייה דוברת הערביתתפקידה

 לשר, מר רוני בראו ,  דאז האוצרלשר, מר משה גביש,  דאז רשות השידורר" פנה יו2007באוקטובר 
ולשר , מר יצחק הרצוג, חוק רשות השידורביצוע  על  דאזהממונה שכיה  ג! כשר, הרווחה

"  בערביתשידורי!"בנוגע ל,  ב  אליעזרבנימי מר ,  דאזלמיעוטי! ועדת השרי! ר"התשתיות ויו
בי  , נאמר, בהחלטה זאת.  בנושא זה2007וציר& החלטה של מליאת רשות השידור מאוקטובר 

, מצד אחד] בתחו! השידורי! בערבית ברדיו ובטלוויזיה קרי [אמצעי! בתחו! זה בהיעדר : "השאר
כי יש חשיבות , סבורה הרשות, וחשיפה הולכת וגוברת למאות ערוצי! שחלק! עויני! מצד שני

 20% המהווה למעלה מ האוכלוסייה הערבית. עצומה לשדרוג מער" השידורי! בערבית
". ר ציבורי הול! בשפתה שישק& את צורכיה ואת תרבותהמאוכלוסיית ישראל אינה מקבלת שידו

 במעמד שידורי הרדיו והטלוויזיה ההידרדרותכי חשוב לראות את , מר גביש הוסי& במכתבו
 ולפיכ" לא , לכל גיבוי תקציביזכתה לא 2007וכי החלטת הממשלה מספטמבר , הישראלית בערבית

 .מצב כי תהיה אפשרות בזמ  הנראה לעי  לשפר את ההנרא
 ועדת המשנה לענייני חו' והסברה של ועדת החו' והביטחו  של הכנסת ר" פנתה יו2008במרס 

 השידורי! בשפה בנושא, מר אהוד אולמרט, לראש הממשלה דאז,  עמירה דות )'מיל(ל "תא ,דאז
תכנית נקבע שתגובש  2007ספטמבר מ הממשלה החלטתכי ב, בי  השאר, במכתבה ציינה. הערבית



 א60דוח שנתי  236
 היא ביקשה, לפיכ".  אמצעי! לביצועצורפוא" להחלטה לא ,  בשפה הערביתשידורי!לשיקו! ה

נציג , ממשרד החו', ממשרד האוצר, נציגי! ממשרד ראש הממשלהלהקי! לאלתר צוות שיכלול 
 ח חודשיי! דובתו"אשר יגיש , רשות השידורמונציגות על ביצוע חוק רשות השידור השר הממונה 

 אמצעי! טכנולוגיי! והקצאת ,תקציבי! על הפתרו  לכלול ;ורי! בערביתובו פתרו  לבעיית השיד
 . כוח אד!
ל "תא, ר ועדת המשנה"ליו,  דינוררענ מר ,  משרד ראש הממשלה דאזל" השיב מנכ2008באפריל 

. כי השידורי! בערבית מהווי! מטרה חשובה,  שותפי! להבחנהאנו: " כלהל ,עמירה דות ) 'מיל(
לאחר .  של טיפול בכלל נושאי רשות השידור במטרה לייצב את הרשותעיצומובמשרד האוצר מצוי 

אינני , כפועל יוצא מכ".  ועל בסיסו ניגש לעסוק ג! בנושא השידורי! בערביתזהטיפול תשתית 
 ".  עתה על הקמת צוות לטיפול בנושא השידורי! בערביתלעתממלי' 
ביצוע חוק על דאז  הממונה לשר, ותיקאימר ירד  ,  פנה מנהל מטה ההסברה הלאומי2008ביוני 

 ," תפקוד רשות השידור  ערביות לאוכלוסיות הסברה"בנושא , מר יצחק הרצוג, רשות השידור
 ההסברהראש מטה . לקידו! הנושא בהתא! להחלטת הממשלהבנוגע חוות דעתו  את ביקשו

רד מבקר המדינה לנציגי משמסרו  ומנהל מטה ההסברה הלאומי, מר יעקב גלנטי, דאזהלאומי 
ולפיה קוד! כל צרי" לדו  , את עמדתוהלאומי מסר למטה ההסברה הרצוג  השרכי  ,2008בדצמבר 

 .הרשותבעתידה של 
 רשות ר"ויו, מר יצחק הרצוג, השידוררשות ביצוע חוק  השר הממונה דאז על נפגשו 2009בפברואר 

 השר הרצוג. א השידורי! בערבית בנושמשרד מבקר המדינה נציגי ע! ,מר משה גביש, השידור דאז
 אשהי" זירה'אלג" איננו מקיימי! תחרות אמיתית מול תחנת כי, בי  השאר, ציי  במהל" הפגישה

 והזכיר ,כי חיוני להקי! מער" של שידור בלוויי  ובאינטרנט לעול! הערביו ,מאודכלי דרמטי 
 התייחסהשר ג! ". ישראלית' זירה'אלג'" לשיפור הנושא ובה  הצעה להקי! תחנת קודמותהצעות 

 ישראל מדינתוציי  שאפילו בתחומי , לבעיית השידורי! בשפה הערבית ברדיו ולקשיי! בקליטת!
אי  סיכוי שיהיה שידור , לדבריו. לא כל שכ  בארצות ערב, יש קושי בקליטה איכותית של השידורי!

 .ידור ברשות השהמקיפהאלא א! כ  הממשלה תאשר את הרפורמה , הול! בערבית
 אינה עונה כיו! הרשות"כי ,  השארבי , מסר באותה פגישה,  מר משה גביש, דאז רשות השידורר"יו

רביה 'לא נשמעת בבקה אל ע' רשת ד... בערביתעל דרישות חוק רשות השידור בנוגע לשידור 
סיכוי א! לא תהיה רפורמה יש , ]לשינוי[ תהיה רפורמה יש סיכוי א!", לדבריו". ובאופ  גרוע בעזה

 ". ייסגר1שאפילו ערו' 
כי לאור , לנציגי משרד מבקר המדינה  בפועלבערבית מסר סג  מנהל הטלוויזיה 2009במרס 

 בתכנית שידורי! בשפה 2009יש כוונה להתחיל בחודש מאי ,  השידורברשותההסכמי! החדשי! 
, רות חדשותוהתכניות יכללו מהדו,  שעות שידור מש" שבעה ימי! בשבוע24 שתכלול, הערבית
 רשות ל"בעניי  זה מסר מנכ.  וישנות ושידורי! חוזרי! מש" כל שעות היממהחדשותהפקות 
זה שידורי!  ח כי אמנ! לו, לממצאי הביקורת2009בהתייחסותו מיולי  ,מר מוטי שקלאר, השידור

מורכב לוח ,  עקב מצבה הפיננסי של הרשותאול!",  שידורשעותוכולל יותר , הורחב לאחרונה
 ". אקטואליה ושידורי! חוזרי! רבי!משידורישידורי! בעיקר ה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ËÏÁ‰Î Ó "ÏÊ‡„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó  ,¯Â È„ Ô Ú¯ ¯Ó ,
 ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ‡Ï˘¯Â„È˘‰Ï ÏÈ·˜Ó· ˙È·¯Ú· È˙ÎÏÓÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ 

¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯· , ˜¯ ‡Ï‡"¯Á‡Ï ÏÂÙÈËÂÒÈÒ· ÏÚÂ ‰Ê ˙È˙˘˙ " ,Â˙„ÓÚ‰  Ê‡„ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘
 ÏÚ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ·¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ,‚Âˆ¯‰ ˜ÁˆÈ ¯Ó , ¯Â„È˘‰ ‡˘Â  ÈÎÈ˙ÎÏÓÓ‰ ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· 

¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯· ˙ÏÏÂÎ‰ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙‡ ¯˘‡˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÏÙÂËÈ, È‡ ÔÏÂÚ ˙Â 
 ‡˘Â · ˙Ú·ÂÓ‰ ˙ÂÙÈÁ„‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜·˙ÂËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰  ÈÏÂÈÓ2007 ÂÓ ¯·ÓËÙÒ2007, 

Â ˜Ê ‰ ÌÚÍ˘Ó˙Ó‰ ÌÂÁ˙· ‰Ê È ÂÈÁ ,·‰ ÏÚ ˘‚„˘Â¯„Â· ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯·  . 



 237 ממצאי מעקב

 כניסתי ע!": בי  השאר,  נאמרלממצאי הביקורת 2009 מיולי השר יצחק הרצוגבהתייחסות 
 שלכי רשות השידור נמצאת על עברי פי פחת וכי היא בעצ! נמצאת במצב ,  הובהר לילכהונתי

 נושא ובכלל!נושאי! רבי! . ל להציל אותהברור שהיה צור" קוד! כ, אי לכ"... חדלות פירעו 
 ברשות לכת הזה חייב לקד! רפורמה מרחיקת  הסטיכיהמצב. השידורי! בערבית היו מוקפאי!

 כמו פרטנישלא נית  היה לקד! נושא , מאליו יוב ... השידור בכל הרמות כתנאי להבראתה
 לנושא ממלכתי גור!של או ללא מימו  מיוחד / קידו! המכלול כולו וללא, השידורי! בערבית

 ר"ביחד ע! יו,  מאמצי! אדירי!הקדשתי 2008בכל מהל" שנת , אשר על כ ... ]ההדגשה במקור[
. את לדר" חדשהצלהגיע להסכמות על הרפורמה ול... הרשותמר משה גביש והנהלת , רשות השידור

שמהווי! את .. .הסכמי פרישה) אחרי הבחירות וערב כינו  הממשלה (2009נחתמו במר' ... לבסו&
כדי לממ  את התכנית שלה ...  הוא הסכמי שכר חדשי! וגיוס הו  נוס&הבאהשלב . הבסיס לרפורמה
כי מסתמ  סו& , למשרדכ! כפי שפורט בטיוטה  הסיבה שבגינה מסרה הרשותזאת. ביחד ע! האוצר
 ." לכיוו  גיבוש תכנית מערכתית כוללת בתחו! השידורי! בערביתהמנהרהסו& אור בקצה 

 מיולי  למשרד מבקר המדינהמסר בהתייחסותו, מר רענ  דינור,  דאזהממשלה משרד ראש ל"מנכ
קיימתי מעקב אחר קידומה של הרפורמה ] ראש הממשלה[ מ" רהל"כמנכ ":בי  השאר, 2009

 סוגיית השידורי!  הסכ! הבראה ושינויי! מבניי! ,  שעניינ  תיקו  החקיקהסוגיותברשות לרבות 
 הציבוריאינה ניתנת להפרדה בדר" כל שהיא משאלת התנהלותו של השידור , ג! היו!אז , בערבית
 מהשידור כחלקא! רוצי! לקד! באופ  ראוי השידורי! בערבית ,  לגופו של עניי ...בכללותו
אלא לייש! ולקד! , דות '  גבי"עאי  צור" בוועדה נוספת או צוות בי  משרדי כפי שהוצע , הציבורי

 ".]2008אפריל [ מצב הענייני! במועד בו השבתי לחברת הכנסת    השידור ברשותהרפורמה
למשרד מבקר המדינה בהתייחסותו , מר מוטי שקלאר, השידור רשות ל" מסר מנכ2009ביולי 

 להעמיד את התקציבי! הנדרשי! הנוכחי השידור אינה יכולה במצבה רשות" כי ,ממצאי הביקורתל
בהיותו השר הממונה ,  שהשיב השר הרצוגכפי... ידור בערביתעל מנת לשפר את פעילות אמצעי הש

 ראשית   נ  דינורעמר ר, הממשלה דאז  משרד ראשל"מנכצוע חוק רשות השידור וכפי שציי  יבעל 
לא תוכל רשות השידור לשפר , לא הרפורמהל, כאמור...  השידורברשותלכל יש לבצע הרפורמה 

 ". הערביתבשפהולהרחיב את שידוריה 
¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „ ‰˘˜‰ ‰˜ÂˆÓÏ ¯Ú ˙·¯- ÌÈ ˘‰˘¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ‰ Â˙  ‰· , ˙Â·¯Ï

‰ÈÊÈÂÂÏË·Â ÂÈ„¯· ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ¯Â„È˘‰ ÈÓÂÁ˙·, ÏÂ ÏÏÎ· ‰ÙÈ˜Ó ‰Ó¯ÂÙ¯ ˘ÓÓÏ Í¯Âˆ
‰È˙Â¯‚ÒÓ , ÌÂ„È˜Ï ‡È·È˘ÏÂÙÈË‰ ˘Â¯„‰ ÏÎ· ÁÂÂË‰ ÍÂ¯‡ È„ÂÒÈ‰  Ì‚ ÌÂÁ˙· ¯ÂÙÈ˘Ï

˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ¯Â„È˘‰ .ÌÏÂ‡È‰ ‰¯·Ò‰‰˘ ˙ÂÈ‰  ÈÓÂ‡Ï‰ ıÓ‡Ó· ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰Ó ‡
˙È È„Ó‰ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ˙‚˘‰Ï ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú·-˙È ÂÁËÈ· , ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰Ï˘ ˙ÂÈ‰Â

‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á Ï˜˘Ó ÂÊ ‰Ù˘· ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯Â„È˘‰ ÈÚˆÓ‡ÏÂ ˙È·¯Ú· , Ô˙È  ‡Ï
ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ¯ˆÂ ˘ ·ˆÓ‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ,‰¯Â‡ÎÏ ¯È˙Ù È˙Ï· ‡Â‰˘ .ÔÎ ÏÚ , „ˆÏÂÙÈË‰Ï 

ÏÈÚÏ„ ÁÂÂË‰ ÍÂ¯‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆÓ , ˙È·¯Ú· ¯Â„È˘‰ ÈÚˆÓ‡Ï „ÁÈÈÏ ÈÂ‡¯˘
ÌÂ¯ÈÁ ˙ÚÏ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ˙Â Â¯˙Ù ‰ÈÊÈÂÂÏË·Â ÂÈ„¯· , ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÏÏÂÎ‰ ˙Â Â¯˙Ù· ‰È ˙‰ ‡ÏÏ

¯Â„È˘‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯È‰ ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯‰ÏÈÚÙÓÂ ‰ ÈÎÓ ‰˙È 
È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ,¯Â„È˘‰ ˙ÓˆÂÚ·Ì‰È Î˙·Â ÌÈ , ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· Ï‡¯˘È ˙ È„Ó È¯Â„È˘ ˙‡

ÂÈ„¯· „ÚÈ‰ ÈÏ‰˜Ï ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘‰ È¯·Â„ , Úˆ·Ó ˙‡¯˜Ï"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ " , ÂÎÏ‰Ó·
ÂÈ˙Â·˜Ú·Â . 

ÍÎÈÙÏ,¯˘Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓÓ ˙ÂˆÂÙ˙‰Â ‰¯·Ò‰‰  ,ÔÈÈË˘Ï„‡ Ï‡ÂÈ ÈÏÂÈ ¯Ó ,
¯˘‰ „È˜Ù˙· Ì‚ Ô‰ÎÓ ¯˘‡ ‰ ÂÓÓ‰¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ  , ˙Â˘¯ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï

 ¯Â„È˘‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· ˘·‚ÏÂ Á˙ ÏÌÂ¯ÈÁ‰ ‰Ù˘· ¯Â„È˘‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ 
˙È·¯Ú‰, ˘¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙· ˘¯„È‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‡È‰ Ì‰Ï , Ì‡È·‰ÏÂÌ„˜‰·  ¯ÊÂÁ ÔÂÈ„Ï

·‰Ï˘ÓÓ, ‰Ê ‡˘Â · ÌÈ˘È ÔÂ¯˙Ù Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ. 
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ÚÓ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó Ï˘ ˙È·¯Ú· ¯Â„È˘‰ ÈÚˆÓ‡ ‡˘Â · ‰Ê ˜¯Ù ÌÂÎÈÒÏ ¯È„¯˘Ó ¯˜·Ó 
 ‰Ù˘· ‰ È„Ó‰ È¯Â„È˘Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Í˘Ó˙Ó‰ Ï„ÁÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰˙È·¯Ú‰ ÌÈ·˘Â˙Ï 

‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯· ÌÈ ÈËÒÏÙ‰·Â ÂÈ‡"˘ ˙Â Î˘‰ ·¯Ú ˙Â È„Ó È·˘Â˙Ï ÔÎÂ ÏÏÎÏÂÈ·¯Ú‰ ÌÏÂÚ‰  .
 ‰ÏÂÓÚ˙Ï ‰¯·Ò‰‰ ˙ÈÊÁ· ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈÙÂ˘Á ÂÏÏ‰ ÌÈ·Â˘Á‰ „ÚÈ‰ ÈÏ‰˜˙Î˘Ó˙Ó Ï˘ 

Î ·Á¯Ó· ˙ÂÈ·¯Ú‰ ˙Â Á˙‰ È¯Â„È˘ÂÏÂ , ‰˘ÚÓÏ ˙ÏÚÂÙ ‰ È‡ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó˘ ‰Ú˘˙ÈÊÁ· 
ÂÈ„¯·Â ‰ÈÊÈÂÂÏË· ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· È˙ÎÏÓÓ‰ ¯Â„È˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÊ ˙ÈËÈ¯˜ . ÈÈ·¯Ú Ì‚Ï‡¯˘È 

ÈË ‡ ˙ ÂÂÎÂÓ ‰ÏÂÓÚ˙Ï ÌÈÙÂ˘Á- ˙ÂÈ·¯Ú ‰ÈÊÈÂÂÏË ˙Â˙˘¯ È¯Â„È˘· ˙ÈÏ‡¯˘ÈÔÈÈÂÂÏ· ,
 ˙ Á˙ Ô˘‡¯·Â"‚Ï‡'‰¯ÈÊ" ,‰ÏÏ‡·ÊÁÂ Ò‡ÓÁ‰ È¯Â„È˘Ï Ì‚ ÂÓÎ .ËÈ· ÈÂÛÈ¯Á ˘ÁÓÂ‰ ÍÎÏ 

 Úˆ·Ó ÍÏ‰Ó· Ì‚"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ  "˙ÚÂˆ¯·ÂÈ˙Â·˜Ú·Â ‰ÊÚ . È ÂÈÁ‡ÂÙ‡  , ‰Ï˘ÓÓ‰˘
 ˙ÂÚˆÓ‡·ÌÈ„¯˘Ó‰ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ‡˘Â ‰ ÏÚ  ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ , ˘‡¯ „¯˘Ó Ì˘‡¯·Â

‰Ï˘ÓÓ‰ ,˘ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ Â˙¯‚ÒÓ·ÈÓÂ‡Ï‰ ,˙ÂˆÂÙ˙‰Â ‰¯·Ò‰‰ „¯˘ÓÂ, È ÂÏÚÙ˙˜ÒÙ‰Ï 
˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙Ï·Ò  È˙Ï·‰ ˙·ÁÒ‰ ÌÏÂÚÏ Ô‰ ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ¯Â„È˘‰ Ï˘ ÈÁ¯Î‰‰ ¯ÂÙÈ

È·¯Ú‰ , ‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯ È·˘Â˙Ï Ô‰ÂÂÈ‡"˘Ï‡¯˘È· ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘‰ È¯·Â„Ï Ô‰Â  . 
ממצאי הביקורת  ל2009מיולי , אדלשטיי יואל  יולי מר ,ההסברה והתפוצות שרו של התייחסותב

נו  ההסברה לקהלי יעד  המבקר בעניי  הליקויי! בתכהערות המשרד רוש! לעצמו את  .1 "  :צוי 
ומתוק& , שר ההסברה והתפוצותכ י בכוונת .2   . הערבי בפרטלעול!דוברי ערבית בכלל והשידור 

 הסחבת להפסקת' שיביא מהל" ליזו! ולהוביל , ביצוע חוק רשות השידורעלשר הממונה סמכותי כ
רד ההסברה מש . 3.  ' הערביתבשפההבלתי נסבלת בכל הנוגע לשיפור ההכרחי של השידור 

לרבות דיו  חוזר  , הגורמי! הרלוונטיי!בפניוהתפוצות יבח  את נושא ההסברה לעול! הערבי ויציגו 
בהינת  המשאבי! ,  את ההסברה בערביתלקד!משרד ההסברה והתפוצות יפעל   .4   .בממשלה
    ).ההדגשה במקור" ( המדינהמתקציבאו בכפו& לקבלת תקציבי! נאותי! , הנחוצי!

   בשפה הערביתהתקשוב
לש! ,  להיערכות מיוחדתההסברה את גופי י! האירועי! המהיר ורציפות! התקשורתית מחייבקצב

 בצורה מקצועית ורציפה והישראליתמעקב אחר תוכ  שידורי אמצעי התקשורת האלקטרונית הזרה 
, ותמגמ, כוונות: כגו ,  מגוו מידעהתקשוב מאפשר למערכת ההסברה לאסו& ).  תקשוב להל  (

 רצי& אחר ב התקשוב כוללי! ג! מעקמאמצי. דיווחי! והערכה על המצב ההסברתי בכל נקודת זמ 
 200213 משרד מבקר המדינה בשנת שער"בביקורת . המשודר באמצעי התקשורת בשפה הערבית

מצב , שגופי ההסברה מפעילי! מערכי תקשוב כל אחד לעצמו,  משרד מבקר המדינה על כ"העיר
. מתוא!בווהמלי' למצות את יכולות גופי התקשוב במשות& , ות ולבזבוז במשאבי! לכפילויהגור!

כי לא חל שינוי במצב ארגו  ,  התבררבנושא 200714בביקורת נוספת של משרד מבקר המדינה בשנת 
 ללא דיחוי מרכז תקשוב לאומי להקי!" המדינה המלי' ש! מבקרומשרד ,  כמתואר לעיל,התקשוב

 ". הלאומי במישור חשוב זה ויחסו" משאבי! רבי!מאמ'האשר ימצה כהלכה את 
__________________ 

 . 19 18' עמ, ש   13
 . 475 474' עמ, ש   14
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 ריכוז כל מרכזי התקשוב הקיימי! את לבחו  ":בי  השאר,  נאמר2007 הממשלה מיולי בהחלטת
שישמש מרכז תקשוב לאומי לכלל , בלבדבמשרדי הממשלה וגופי הביצוע תחת מרכז תקשוב אחד 

 יהיה אחראי על מרכז התקשוב רהההסבמטה . הגורמי! העוסקי! בהסברה של מדינת ישראל
 ראש המטה פרויקטור בתחו! הארגו  ימנה, ע! מינויו של ראש מטה ההסברה הלאומי... הלאומי

 ". בחינת המלצה זולש! חודשי! תכנית עבודה 6שיגבש תו" , והתקשורת
, ובגופי! השוני! נותרו מרכזי תקשוב נפרדי! ,כי טר! חל השינוי המיוחל,  עלההמעקב בביקורת

 הממשלה מתבצע תקשוב ראשבמשרד  .  א  : כלהל ,שמאפיי  ג! את התקשוב בשפה הערביתמצב 
  ; תוצרי! הדדיתבהעברתשמתבטא ,  תו" שיתו& פעולה ע! משרד החו',ג! בשפה הערבית

המפעילה מרכז תקשוב , זהבאמצעות חברה פרטית ששכר לצור" , משרד החו' מקיי! תקשוב . ב
  במשרד הביטחו  מקבל דובר המשרד . ג;  '"שימוש משרד החו' וחטיבת דו לתוצריו את הומעביר
התקשוב במשטרת ישראל אינו כולל ניטור .  ד;ערביתמהשפה ה תקשוב מתורגמי! תוצרי ש"ממתפ
 רקופעולה כזו התבצעה כמאמ' מיוחד ,  אחר המתפרס! לצורכי ההסברה שלה בשפה הערביתקבוע

  ." יצוקהעופרת"במהל" מבצע 
אשר לה  ,ה יחידל" בצהפועלת, לעיל דרכי התקשוב בגופי ההסברה בשפה הערבית כמתואר דלצ

, בטלוויזיה,  ברדיו  אמצעי תקשורת ההמוני! מכלל כוללת לאיסו& מידע ממקורות גלויי! אחריות
 במסגרת עמותת הפועל ," המידע למודיעי  וטרורמרכז"ג! . בעיתונות ובכתבי עת, באינטרנט

 המפורסמי! ,תוצריוו,  בשפה הערביתלתקשורת תקשוב מקיי!, ת המודיעי המרכז למורש
 . הלאומי משרתי! ג! את גורמי מער" ההסברה ,באינטרנט
Ï‰ Ó ¯ÒÓ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ¯·Óˆ„·2008 , ˙‡ ‰Á ‰ ÈÎ

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ·Â˘˜˙‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ÌÈÈ˜Ï ‡˘Â · ‰˜È„· Ù˜˙‰ ¯ÂÊÈ ·Â˘
 ÌÈÎ¯„‰ÂÂ·ÂÏÈ˘Ï ,ÏÈÚÏ„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ¯„‚ÂÓÎ. „¯˘Ó ÌÈÈ˜Ï ıÈÏÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó 

 ÏÈÚÏ„ ‰˜È„·‰ ˙¯‚ÒÓ·‰ ÈÁ·˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ·Â˘˜˙‰ ‡˘Â Ï Ì‚ ˙„ÁÂÈÓ  , ·Â˘Á ˜ÏÁÎ
Û˙Â˘Ó‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ·Â˘˜˙‰ ıÓ‡ÓÓ ,ÍÎ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ ÏÎ ˙‡ ˙¯˘ÈÂ ‰ÎÏ‰Î ‰ˆÂÓÈ˘  ,

Â˘˜˙ ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÂÎÈ ÔÈ‡ Ì˜ÏÁÏ˘ ·ÚÂ·˜ÂÊ ‰Ù˘· . ˜Â„·Ï ÈÂ‡¯ ˙‡Ê ˙¯‚ÒÓ· 
‰ˆ· ˙Â˘Ú ‰ ˙È·¯Ú· ·Â˘˜˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì‚ ·Ï˘Ï Ô˙È  „ˆÈÎ"·Â Ï" Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó

¯Â¯ËÂ ÔÈÚÈ„ÂÓÏ ."   
  רשת האינטרנט בערבית בהסברה
בי  ,  נאמרובו ," במרחב האינטרנטההסברה" נכלל ג! פרק בנושא 2007 הממשלה מיולי בהחלטת

 צור" להגביר את ההימצאות הפיזית של גורמי ההסברה ברשת קיי!ינלאומי  הבמישור"כי ב, השאר
אשר יכלול את ,  פורו! אינטרנט בראשות ראש מטה ההסברה הלאומייוק!"לש! כ" ". האינטרנט

במטרה לפעול יחד בזירה האינטרנטית בצורה ,  הממשלתיי! והביטחוניי!ההסברהכל גורמי 
 הלאומי ההסברה מטה ראש"כי ,  נאמר ש!עוד ".בתחו! תענה על האתגר הקיי! אשר, מתואמת

 הנעשי! המאמצי!אשר יתא! את ההסברה ברשת האינטרנט יחד ע! , ימנה נציג קבוע מטעמו
 האינטרנט כאמור פורו!נציג זה יפעל למימוש החלטות . ל"בתחו! זה במשרד החו' ובדובר צה

אשר תאמוד את , ההסברהראש מטה  יו! ממינוי 60 תיער" עבודת מטה תו" ,בנוס& לכ". לעיל
,  מדינת ישראלשלהמשאבי! הדרושי! להוספת שפות זרות לאתרי! ממשלתיי! או רשמיי! 

  ". לעבודה זו ימלי' מטה ההסברה על תגבור השפותובהתא!
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מתורג! ,  כמו כ .בקביעות אתר אינטרנט המיועד להסברה בשפה הערביתמשרד החו' מפעיל 

ג! רשות השידור מפעילה אתר באינטרנט . טבאינטרנ ראש הממשלהד בקביעות לערבית אתר משר
, בי  היתר, על הפוטנציאל הגדול הגלו! באינטרנט ככלי להסברה נית  ללמוד. בשפה הערבית

. 2009 מפברואר לנציגי משרד מבקר המדינה, גבישמר משה ,  דאז רשות השידורר"יומדברי 
,  הטלוויזיה בערבית שבאינטרנטבשידוריורדיו רי הבשידו דרמטית התפתחות ברשות חלה, לדבריו

 כניסות לאתר האינטרנט של רשות השידור 250,000  כנרשמו"  יצוקהעופרת"במהל" מבצע וכי 
 . קבועי! מנויי! 11,000 וסומנו בו כ

עוד לפני "כי , 2009מיולי   למשרד מבקר המדינה מסר בהתייחסותומנהל מטה ההסברה הלאומי
א" עד עתה לא גויס , ]במטה ההסברה הלאומי[ על מינוי מומחה לנושא האינטרנט כשנתיי! הוסכ!

 ". איש וההלי" הבירוקראטי עדיי  נמש"
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÁÎÂ  ÈÎ ÌˆÚ˙ÓÂ ÍÏÂ‰‰ Í¯Âˆ ‰Ù˘· ‰¯·Ò‰ÏÂ ÏÏÎ· ‰¯·Ò‰Ï

Ë ¯Ë È‡‰ ˙˘¯· Ë¯Ù· ˙È·¯Ú‰ , ˘‡¯ „È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ
È‡ ÌÂÁ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ· Ë ¯Ë  , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÂÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î

‰Ê ÌÂÁ˙· .   
  בשפה הערבית מקצועיי  דוברי הכשרת

פועלי! דר" קבע , אשר נקבעו להפעלה בעת חירו!, לצד רשימת מסבירי! חיצוניי! בשפה הערבית
פקידי! שוני! הקשורי! משיחות ע! בעלי ת. בשירות המדינה דוברי! מקצועיי! מטעמה בשפה זו

, "מס" עוברי!"בדוברי! ישראליי! מקצועיי! ההמיעוט  סוגייתכי , להסברה בשפה הערבית עולה
 התרבות אתבעלי השכלה רחבה והיכרות טובה , שולטי! בשפה הערבית הספרותית והמדוברת

י טר! ער" כי מטה ההסברה הלאומ, התברר. בתחו! זהפער מרכזי היא , נהגיה המגווני!מהערבית ו
. הלאומית  ברמהבהתא! לנדרש ה של דוברי! בשפה הערביתבהכשרהצור"  שלבחינה מקיפה 

מתקשי! , למספר מצומצ! של עובדי! כאלה, כל אחד לעצמו, גורמי ההסברה הזקוקי!, בפועל
 .  לתת מענה הכשרתי מקצועי לצור" קריטי זהמאוד

! בנוגע לאפשרויות הכשרה משותפת  המבוקריהגופי!נציגי משרד מבקר המדינה ע! בדיקת 
העלתה מגוו  של ,  היעדר בית אולפנה כזהנוכח, לדוברי! בשירות המדינה בשפה הערבית

 שתשלי! את '"דו בשיתו& ע! חטיבת ש" של המתפלערבית ס"לקיימו בביה. א:  ובה ,אפשרויות
ימת בדר" כלל שבו מתקי, לרכזו במרכז ההדרכה של רשות השידור. ב;  התקשורתיבפ ההכשרה 

בכל ,  בשנה הדרכה לעובדי! מ  המניי  ולמועמדי! חדשי! ברדיו ובטלוויזיה בערביתשנהמדי 
 . מצלמה ומיקרופו מולהופעה בתקשורת בשפה הערבית ל לקריינות והקשור

„¯˘Ó ‰¯˘Î‰ ÌÈÈ˜Ï ·Â˘Á‰ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÈ¯·Â„Ï ÈÙÂ‚· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó 
„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ Â˘‰ ‰¯·Ò‰‰˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ‰ È, ˙Â ÓÂÈÓ ‰˙¯ˆÂ˙˘ ˙·Ï˘Ó‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÈ· 

‰Ù˘‰ , ˙¯Î‰Â ‰˙Â·¯˙Ó˙È˙Â¯·Â„‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ÔÈ·Ï ‰È‚‰ - ˙È˙¯·Ò‰"¯Â·ÚÏ ÍÒÓ ." ÔÓ
ÈÂ‡¯‰ ,‡ÂÙ‡ , ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÁ·È ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ˘ÏÚÍ¯Âˆ ÚÂ·˜Ï ‰Ó‚Ó· ÂÈ„„ˆ ÏÎ  ,

Ì„˜‰· Â˘ÂÓÈÓÏ ‰˙Â‡  ˙Ù˙Â˘Ó ‰È ÒÎ‡Â ˙¯‚ÒÓ.   



 241 ממצאי מעקב

  והמלצותסיכו 
„¯˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÂ Ï„ÁÓ ÏÚ ıÂÁ‰ 

·¯ ÈÓÂ‡Ï-˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘‰ È¯·Â„ „ÚÈ‰ ÈÏ‰˜Ï ‰¯·Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ ˘ .Ï˘Î ‰Ê È˙Î¯ÚÓ 
 Úˆ·ÓÏ ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙· Ì‚ ˙‡˘ ¯˙È· ˘ÁÓÂ‰"˙¯ÙÂÚ‰˜ÂˆÈ " ,ÂÎÏ‰Ó·ÂÈ˙Â·˜Ú·Â  . 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ, ‰ËÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯·Ò‰‰ÓÂ‡Ï‰ È, ˙ËÏÁ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÏÂÚÙÏ 
‰Ï˘ÓÓ‰  ÈÏÂÈÓ2007 ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚Ï Ú‚Â · ‰¯·Ò‰˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÓÂ‡Ï  .˙‡Ê ,

 ÌÂÁ˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙·‰Ê , ˙ÂˆÂÙ˙‰Â ‰¯·Ò‰‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙Â·¯Ï
ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ·Ï ‰ËÓ‰ ÌÚÂ) ÏÓ"Ï( .˙‡Ê ÏÎ , ÏÈÚÙ‰Ï ‰¯ËÓ·˙‡ ‰Ù˘‰ È¯·Â„Ï ‰¯·Ò‰‰ 

ÎÎ ˙È·¯Ú‰‰·Á¯ ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ· ÈÓÂ‡Ï ÈÏ , ÌÈÒ¯Ë È‡ ˙¯˘Ó‰ÌÈÈ È„Ó ,ÌÈÈ ÂÁËÈ· , ÌÈÈÏÎÏÎ
ÌÈÈ˙¯·ÁÂ-ÌÈ˜ÂÓÚ ÌÈÈ˙Â·¯˙ . ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ ÏÚ ÍÎ Ì˘ÏÈÓÂ‡Ï‰ ÌÂ¯ÂÙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï 

˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ‰¯·Ò‰· ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ , ÂÚ·˜ ˘˙ËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ 
ÏÈÚÏ„ ,˘· ÈÓÂ‡Ï ‰¯·Ò‰ Í¯ÚÓ ‰˘ÚÓÏ ÌÈ˜‰Ï Ì‚ ÍÎ·Â˙È·¯Ú‰ ‰Ù . ÌÎÒÏ ˘È˙‡ ˙ÂÏÈÚÙ 

˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ , ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎÏ ˙Ù˙Â˘ÓÂ ˙Ó‡Â˙Ó
ÌÈ„˜ÙÂÓ‰˙È·¯Ú· ‰¯·Ò‰‰ ÏÚ ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ  , ‰ËÓÏ ˙ÂÙÈÁ„· ˙Âˆ˜‰Ï ˘È ÍÎ Ì˘ÏÂ

 ‰Ê˙ÏÂÎÈ‰ÎÏ‰Î ˙‡Ê ˘ÓÓÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó  . 
È·¯Ú· Ï‡¯˘È ˙ È„Ó È¯Â„È˘· ‰¯ÂÓÁ‰ ˙Â¯„¯„È‰‰ Í˘Ó‰ ÁÎÂ  ˙‰ÈÊÈÂÂÏË·ÂÈ„¯·Â  , ¯ÈÚÓ

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÍÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ , ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ- Ì˘‡¯·Â 
„¯˘Ó˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯  , ¯Ó

‚Âˆ¯‰ ˜ÁˆÈ - ÍÎ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰˘ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰  2007 ¯·ÓËÙÒÓÂ 2007  ÌÈ¯Â„È˘‰ ÌÂÁ˙·
 ‰Ù˘· ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ˙È·¯Ú‰ „Ú Â˘ÓÂÓ Ì¯ËÌÂÈÒ „ÚÂÓ˙¯Â˜È·‰  .˙Ú„Ï ¯˜·Ó „¯˘Ó 

‰ È„Ó‰ , ¯ÂÒ‡ÌÈÏ˘‰Ï‰ ÚÓ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ô˙ ÈÈ ‡Ï Â·˘ ·ˆÓ ÌÚ ÌÏÂ‰  ˙ÈÊÁ· 
˙È˙¯Â˘˜˙‰- ‰È˙Â„ÓÚÂ ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ˙¯·Ò‰Ï ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈ¯Â„È˘· ˙È˙¯·Ò‰Ï˘ ‰ È„Ó‰ 

˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· „ÚÈ‰ ÈÏ‰˜Ï ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú ÏÚ ˘‚„· .·¯ Ï„ÁÓ‰ Í˘Ó‰-ÌÈ ˘‰ Ï˘ ¯„ÚÈ‰ 
 Ì‚ ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘‰ È¯·Â„ „ÚÈ‰ ÈÏ‰˜Ï È˙ÎÏÓÓ ÈÏ‡¯˘È ¯Â„È˘ÍÏ‰Ó· Úˆ·Ó "˙¯ÙÂÚ 

‰˜ÂˆÈ "˙ÚÂˆ¯· ‰ÊÚ ,‰Ê È ÂÈÁ Í¯Âˆ ˙‡˘ ¯˙È· ˘ÈÁÓÓ. 
ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÓÂ‡Ï‰ ıÓ‡Ó· ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰Ó ‡È‰ ‰¯·Ò‰‰˘

˙È È„Ó‰ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ˙‚˘‰Ï ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú·-˙È ÂÁËÈ· .‰Ï ˙È·¯Ú· ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò
 ÈÂ‡¯ Ì˙ÂÈ ÂÈÁ ¯Â‡ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á Ï˜˘Ó ÂÊ ‰Ù˘· ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯Â„È˘‰ ÈÚˆÓ‡ÏÂ

ÌÂ¯ÈÁ ˙ÚÏ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ˙Â Â¯˙Ù Ì‰Ï „ÁÈÈÏ , ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÏÏÂÎ‰ ˙Â Â¯˙Ù· ‰È ˙‰ ‡ÏÏ
¯Â„È˘‰ .ÍÎÈÙÏ , ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰- ÍÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· , „Á‡ ÏÎÂÓÂÁ˙· ,

˘Ó Ì˘‡¯·Â‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰ËÓ Â˙¯‚ÒÓ· , ‰¯·Ò‰‰ „¯˘ÓÂ
˙ÂˆÂÙ˙‰Â -Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯˘‰ ¯˘‡  , ÈÏÂÈ ¯Ó Ï‡ÂÈÔÈÈË˘Ï„‡ , ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘Î Ì‚ ˘Ó˘Ó
 ÚÂˆÈ· ÏÚ˜ÂÁ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯  - ÏÚÙÂ ¯ÂÙÈ˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙Ï·Ò  È˙Ï·‰ ˙·ÁÒ‰ ˙˜ÒÙ‰Ï Ï

 Ï˘ ÈÁ¯Î‰‰¯Â„È˘‰È·¯Ú‰ ÌÏÂÚÏ Ô‰ ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘·  ,˘Â˙Ï Ô‰ÂÈ‡Â ‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯ È·"˘ Ô‰Â 
 È¯·Â„Ï‰Ù˘‰Ï‡¯˘È· ˙È·¯Ú‰ .  



  


