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   מער  ההסברה
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

. נערכה ביקורת על היערכות גורמי ההסברה הממלכתיי  בנושאי חו  וביטחו 
נבדקו סוגיות יסוד הקשורות בעיצוב תפיסת ההסברה ובהגדרת יעדי ההסברה 

ובתיאו  ; בתכנונה הכולל ובארגונה, בהכוונה מרוכזת של ההסברה; ומטרותיה
כ  נבדקו השתתפות המודיעי  במאמ  . השוני ושילוב הפעלת גורמי ההסברה 
והמאמ  ההסברתי בסמו" ללכידתה של אוניית , ההסברה בנושאי חו  וביטחו 

, הביקורת נעשתה בגופי ההסברה של משרד ראש הממשלה". קארי  איי"הנשק 
במשרד לביטחו  פני  ובמשטרת , ל"בצה, במשרד הביטחו , במשרד החו 

ו במועצה לביטחו  לאומי ובלשכת הפרסו  בדיקות השלמה נערכ. ישראל
   . הממשלתית

  בהיערכות גורמי ההסברה היבטי 
  וביטחו חו בנושאי 

 תקציר
 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על היערכות 2002 ינואר   2001בחודשי  אוגוסט 

בדגש על מענה מערכתי כולל , גורמי ההסברה הממלכתיי  בנושאי חו  וביטחו 
הביקורת הקיפה את גופי . התיאו  והשילוב ביניה , התכנו , ונהבהיבטי ההכו

במשרד , ל"בצה, במשרד הביטחו , במשרד החו , ההסברה במשרד ראש הממשלה
 .לביטחו  פני  ובמשטרת ישראל

הביקורת התמקדה בבדיקת ההסברה כאחד מהכלי  החשובי  ביותר המשרתי  את 
אמי של מאבק מזוי  מתמש  ע  על רקע תהלי  דינ, מדיניות החו  והביטחו 

בעיקר לנוכח לוחמת , לאומית מורכבת הדורש התמודדות הסברתית בי , הפלסטיני 
 .התעמולה הפלסטינית ומול מאמצי תעמולה ערביי  אחרי 

כי מתמשכי  וא# מעצימי  בתנאי העימות המזוי  הליקויי  , בביקורת נמצא
שאופיינו בחוסר ,  שני החמורי  שמה  סבלה ההסברה הממלכתית זה עשרות

 .שלמה וברורה לנושאי חו  וביטחו  ברמה הלאומית) קונספציה(בתפיסת הסברה 
, ונוכח כשלי  בתיאו  בי  גופי ההסברה הממלכתיי , על מנחה ומתא  בהיעדר גור 

לא צלחו המאמצי  החוזרי  ונשני  במרוצת השני  לתת מענה הול  לסוגיית 
שנתמנתה , ג  תפקידי השרה.  ראש הממשלהההנחיה והתיאו  הכולל במשרד



 א53דוח שנתי  10

 file: chap101 05/09/2002  הרצה שלישית

. לא מומשו,  לרכז את הטיפול בגופי ההסברה במשרד ראש הממשלה2001באוגוסט 
כי משרד ראש הממשלה ומשרד החו  סיכמו ביניה  את ממשקי העבודה , לא נמצא

ובעיקר לאור לקחי  שהפיק בעניי  חיוני זה כבר , ההסברתיי  שהציע משרד החו 
 הצעת משרד החו  יושמה בחלקה 2002כי עד ינואר , התברר, בפועל. 2001בפברואר 

כי לא הוגדרה חלוקת האחריות בי  היוע  לתקשורת זרה , בנוס# לזאת עלה. בלבד
ובינו לבי  משרד ) מ"לע(במשרד ראש הממשלה לבי  לשכת העיתונות הממשלתית 

 .החו  בנוגע לטיפול בנציגי התקשורת הזרה
מ במשרד ראש הממשלה למימוש תפקידיה "הפעלתה של לעצומצמה במידה רבה 
כ  בנוגע לטיפול בנציגי . ללא בחינה יסודית של משמעות הדבר, שלשמ  היא הוקמה

בשל העברת תקני  ממנה לאג# , מ" חלה נסיגה באחריות לע התקשורת הזרה באר  
, ובשל הרחבת פעילות  של גופי  במשרד החו , התקשורת במשרד ראש הממשלה

מ "שינוי הגדרת אחריותה של לע וכ  ג  באי; ל ובמשטרת ישראל בנושא"בצה
שעה שמשרד החו  הוא שיז  את הפעלת , להקמת מרכז תקשורת בעיתות חירו 

יש , לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח האמור לעיל. מרכז התקשורת בעימות המזוי 
 .מ במער  ההסברה הלאומי"לבחו  מחדש את תפקידיה של לע

 על האחריות לריכוז התיאו  של הפורו  להסברת חו  1999טת הממשלה משנת החל
אינה מגדירה למשרד החו  את הסמכות הדרושה לו , באמצעות נציג משרד החו 

שיתו# הפעולה בי  משרד החו  לבי  . לייש  הלכה למעשה את אחריותו להסברת חו 
י  בעלי התפקידי  בגופי ב, א  נוצר, גורמי ההסברה האחרי  הותנה רק ברצו  הטוב

 . ההסברה ועל פי סדרי העדיפויות שכל גו# קבע לעצמו
מער  ההסברה של משרד החו  לא נער  בעוד מועד לאפשרות של עימות מזוי  מול 

ונוכח צרכי  , ונמצא חוסר בהכנת תכניות פעולה להסברת חו  בכלל, הפלסטיני 
ג  חלק ניכר מתהליכי . פרטשעשויי  להידרש בדחיפות בגזרות עימות רגישות ב

כגו  תהלי  תיאו  , שריכז משרד החו , עבודה משותפי  שוני  במישור הסברת חו 
משרד החו  א# לא הוגדר כמנחה מקצועי ראשי . לא התבצעו, מער  להסברת חו 
הפ  המקצועי של עבודת ההסברה לא טופל , כתוצאה מכ . לתחו  הסברת חו 

וממילא אי  הנחיה , ד ידע מקצועי מוגדר להסברת חו  לא פותח מוק בראייה כוללת 
 . מקצועית להסברת חו  לכל הגורמי  הממלכתיי  העוסקי  בכ  במדינת ישראל

 המכוו  בצורה תהלי ללא , לא ממוסד באופ פעולות ההסברה במשרד הביטחו  בוצעו 
 לקהלי היעד והתאמת מדיניי   סדורה ושיטתית את מסרי ההסברה הביטחוניי 

 .  החו משרדתיאו  סדור ושיטתי ע  במישור זה ובלי שבוצע , השוני 
אול  , ל להתכונ  לעימות מזוי "ל את צה" הנחה הרמטכ2000בהערכת המצב לשנת 

בביקורת נמצאו . לי לעימות זה כנדרש"ל לא הכי  את המענה ההסברתי הצה"צה
ל או " של דובר צהשילוב חלקי; ליקויי  במישור התורתי לנושאי הדוברות וההסברה

נציגיו כקציני המטה המקצועיי  המופקדי  על נושאי התקשורת וההסברה בנוהלי 
והכנה לקויה של המענה במישור ; חוסר בנספחי תקשורת בפקודות מיבצע; קרב

 . התיעוד החזותי הקרבי לצורכי ההסברה
ור זה הליקויי  במיש. נמצאו ליקויי  חמורי  בשיתו# הפעולה בי  גורמי ההסברה

היעדר תהלי  סדור וקבוע של ; סדור ושיטתי, נוגעי  לחוסר בעדכו  הדדי רצו#
אשר לא מצאו את ביטוי  בביצוע תחקירי  משותפי  של , תהליכי למידה משותפי 

ל לצור  הפקת לקחי  מהעשייה ההסברתית "משרד החו  וחטיבת דובר צה
  להל  (צעי התקשורת הפעלת אמצעי מעקב אחר הנאמר באמ; המשותפת ומתרגילי 
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השני במשרד ,  האחד במשרד ראש הממשלה בידי שלושה גופי  נפרדי  ) תקשוב
שעה שריכוז משות# ומתוא  של ,  ללא תיאו  ביניה  ל "החו  והשלישי בצה

 . הפעלת  היה מוביל למיצוי מיטבי של כלל יכולותיה 
יכר ג  בזבוז ובכ  נ, פיזור המאמ  ההסברתי הבלתי מתוא  גור  לכפילויות

כי לא נערכה אי פע  בחינה תקציבית כוללת של , התברר. במשאבי  הקיימי 
ותו  כדי עדכו  תיעדופו של , הוצאות המדינה להסברה הממלכתית ביחס לכלל צרכיה

 .כל צור  וצור  בהתאמה
ראוי לבחו  ברמה הלאומית את סוגיית האיו  של לוחמת התעמולה הערבית כאיו  

ההתמודדות נוכח לוחמת התעמולה .  דרכי ההתמודדות מול תעמולה זוואת, אסטרטגי
הערבית לא לוותה במאמ  מודיעיני יסודי ושיטתי במישורי איסו# המידע והמחקר 

 .לרבות סיוע מיטבי למאמ  ההסברה, הבסיסי והשוט#
חל , על א# חשיבות  הרבה של פעולות ההסברה לאוכלוסייה דוברת השפה הערבית

שבא לידי ביטוי חרי# במיוחד ע  פרו  , ני זה כשל הסברתי מתמש במישור חיו
העימות המזוי  ובמהלכו נחשפה האוכלוסייה דוברת השפה הערבית באורח רצו# 
, לתעמולה ולהסתה של הרשות הפלסטינית ושל גורמי התעמולה הערביי  האחרי 

יבות כי שתי ס, בביקורת עלה. בלי שהוצב מול  מאמ  הסברתי ישראלי הול 
היעדר גו# ממלכתי בעל סמכויות . א:   עיקריות עומדות בשורש כשל הסברתי זה

חוסר באמצעי שידור ישראליי  . ב.   הדרושות לריכוז הטיפול בהסברה לעול  הערבי
 .לעול  הערבי

מצביע משרד מבקר המדינה על הצור  החיוני והדחו# לתת , נוכח כל האמור לעיל
לקבוע תפיסת הסברה כוללת לנושאי חו  : י חו  וביטחו פתרו  יסודי להסברה בנושא

הארגו  והמשאבי  הדרושי  , ולגזור בהתאמה את המבנה, וביטחו  ברמה הלאומית
העל האמור להנחות ולייצג את מער  ההסברה ליד שולח    את גור  ובראש  

  . ביטחוני הממשלה והקבינט המדיני
♦  

 מבוא
 , לקובעי המדיניותולהבהיר החו  והביטחו  נועדו להציג  ההסברה של ישראל בתחומיפעולות
לאומית והאזורית את עמדותיה המדיניות   ולציבור הרחב בזירות הבי הקהל דעת למעצבי

ההסברה .  הללו לציבור בישראלבתחומי  להסביר את עמדות ישראל וכ ,  המדינהשלוהביטחוניות 
 . המבוקשי היעדי  להשיג את ביטחוני שנועד לסייע למאמ  המדיני, הינה כלי עזר חשוב

לאומית  הבי בסביבה התקשורתית והשימוש  צו הפיתוח שחל  מאז מלחמת המפר  הואבעשור
 בגידול , ובכמות השידורי  ובלוויי בכבלי המתבטא במגוו  שידורי הטלוויזיה דבר , והלאומית

. עולמית של האינטרנט הכלל ובפיתוח מהיר ובהרחבת תפוצתו ,ניכר ברשתות הרדיו הארציות
האזורית ,  מרכזי כגור  שמשפיע על עיצוב דעת הקהל העולמיתמקו התקשורת הולכת ותופסת 

 . והפנימית
לרבות במשברי   ,מדיניות השפעתה של התקשורת בכלל ושל הטלוויזיה בפרט על ניהול עוצמתל

 נודעת ,לפיכ . נה משמעות אסטרטגית ממדרגה ראשו,ובעימותי  אלימי  ברמות הסלמה שונות
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לאומיי  והלאומיי  של   בהקשר לדימוייה הבי , ורבה למאמ  ההסברתי הממלכתיהולכתחשיבות 
 חשובלמרכיב מאמ  ההסברה הול  והופ  ,  בהתא  לכ . באמצעות תקשורת ההמוני ,המדינה

 על 2001בדצמבר  הצביע  ראש המועצה לביטחו  לאומי. הלאומי של ישראלהביטחו בתפיסת 
 המרכזיי  שיש להפעיל במשולב במסגרת המאמצי כעל אחד מחמשת , מאמ  הלאומי ההסברתיה

 ").והסברתימשפטי , כלכלי, ביטחוני, מדיני("הלוחמה בטרור 
אחרי  בשדה ערביי   גורמי מול תעמולת וההתמודדות מול לוחמת התעמולה הפלסטינית 

) ול לוחמת התעמולה של החיזבאללהכגו  ההתמודדות מ(ערבית  המערכה התקשורתית הישראלית
שהתקיימה ,  הוועידה העולמית למאבק בגזענות "  דרב ועידת"בכגו  (לאומיות  או בוועידות בי 

 קיימי  והוסיפו אתגרי  ואילוצי  ואילוצי העצימו אתגרי  ) בדרו  אפריקהש בדרב  2001 בשנת
בי   על רקע של דימוי מאבק  הוחרפהצבאיות עוצמות הבעייתיות התדמיתית שבהפעלת :חדשי 
 זמ  רב יחסית ת הדורש, אמינות ההסברה הישראליתעלהקפדה בהתחדדה הבעייתיות ; חלשלחזק 

 ;היריב נוכח מסע תעמולה זריז של ,בהשוואה למהירות התגובה הנדרשת, נתוני אימות הלצור  
כ  שהיא מאפשרת המעניקה לה יתרו  ב, התעצ  האתגר ההסברתי נוכח יוזמת הטרור הפלסטינית

בולט הצור  בארגו  ובניהול פעילות הסברה ברמה מקצועית ; לה להיער  מבחינה הסברתית מראש
המתמשכי  לאור  זמ  ) לפי הקשר הדברי , מצבי משבר או חירו    להל  (בתנאי חירו גבוהה ו

  . ומציאות תקשורתית המשתנה לעתי  כהר  עי רבי מול קהלי יעד , רב
 :  כלהל ,ערוכי ת היו גורמי ההסברה הממשלתיי  בנושאי חו  וביטחו   הביקורמועדב
„ . א ¯ ˘ Ó ˘ ‡ ¯  ‰ Ï ˘ Ó Ó  השרה ציפי לבני לתא  את גורמי מונתה 2001 באוגוסט   ‰

ני יועצי ש, 1999במסגרת אג  תקשורת שהוק  בשנת אשר כללו ,  ראש הממשלהבמשרדההסברה 
.  ויוע  לתקשורת זרה, תקשורת פני תפקידושעיקר , וע  התקשורת של ראש הממשלהי  תקשורת 

שתפקידיה , )מ" לע להל  (לשכת העתונות הממשלתית למשרד ראש הממשלה ג  כפופה 
 . התקשורת ולקיי  את הקשר ע  כתבי החו אמצעי להביא את דבר הממשלה בפני  העיקריי  

יי  לתמו  את שעשו,  כלולי  במשרד ראש הממשלה שני גופי  נוספי דלעיל לגורמי  בנוס 
 ראש במשרדפועלת כיחידת סמ  ה) ל"מל  להל  (המועצה לביטחו  לאומי ) 1   :מער  ההסברה

 זו הוטל במסגרת. מופקדת על גיבוש תפיסה ומדיניות בסוגיות של ביטחו  לאומיאשר , הממשלה
פעל שהינה מ, )מ"לפ  להל  ( לשכת הפרסו  הממשלתית  )2;   עליה לבחו  ג  את נושא ההסברה

פועלת כמשרד פרסו  והפקה למשרדי אשר ,  ראש הממשלה ולמשרד האוצרלמשרדעסקי משות  
מוסדות ציבור וגופי  , חברות ממשלתיות, רשויות סטטוטוריותכגו   (גופי  נוספי הממשלה ול

 ).הממשלההנתמכי  בידי 
„ . ב ¯ ˘ Óı Â Á ‰ רה  האג  לתקשורת וקשרי ציבור של המשרד מופקד על פעולות ההסב   

פעילות מול קהלי יעד זרי  ומקיי   האג  את נציגויות ישראל בעול  מפעילבמסגרת זו . ל"בחו
  .באר התקשורת הזרה ו כגו  הנציגויות הזרות ,באר 

„ . ג ¯ ˘ Ó‰ ˆ Â  Ô Â Á Ë È · ‰  "Ï    יני התקשורת י על ענמופקד שר הביטחו  לתקשורת יוע
משרד עיקר ב הקשורי  בנושאי רת דובר משרד הביטחו  עוסק בהסב. וההסברה הנוגעי  לשר

 .ל" הציבור של צהוקשריההסברה ,  מופקדת על הדוברותל"חטיבת דובר צה. עצמו
„ . ד ¯ ˘ Ó ‰Ï ‡ ¯ ˘ È  ˙ ¯ Ë ˘ Ó Â  Ì È  Ù  Ô Â Á Ë È · Ï  פני  השר לביטחו  יוע     

 עוסק פני דובר המשרד לביטחו  . לתקשורת מופקד על ענייני התקשורת וההסברה הנוגעי  לשר
 מקיימתשבאמצעותו היא , למשטרת ישראל מער  דוברות. במשרד עצמובעיקר   בנושאי  הקשורי

 . ישראל משטרת של להסביר את מדיניותה ופעולותיה   העיקרי ו ותפקיד,את קשריה ע  התקשורת
È  .ה Ù Â ‚ Ô È Ú È „ Â Ó  È Î Ó Â ˙‰ ¯ · Ò ‰ המשמש כזרוע , )ד"ממ( המרכז למחקר מדיני    

 לתמו  מבחינה מודיעינית בפעולות הסברת חו  אמור,  משרד החו שלמודיעינית  המחקרית
 אמור לסייע למאמ  ההסברה הלאומי באמצעות איסו  ומחקר אודות  "אמ. שעליה  מופקד משרדו
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ע  המסייעי  להסברה בנושאי חו  וביטחו  נמנה ג  שירות הביטחו  הכללי . הערביתהתעמולה 
 . שלא נבדק בביקורת זו, )כ"שב(

 גורמי ות ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על היערכ2002 ינואר   2001 אוגוסט בחודשי 
 הקשורות בעיצוב יסוד נבדקו סוגיות ביקורתה  במהל.  חו  וביטחו בנושאיההסברה הממלכתיי  

 נה הכוללבתכנו, בהכוונה מרוכזת של ההסברה; יה ומטרות ההסברה יעדיובהגדרת הסברה התתפיס
 כ  נבדקו השתתפות המודיעי  במאמ  . השוני ההסברה גורמי הפעלת ובתיאו  ושילוב ;נהבארגוו

". קארי  איי"ההסברה בנושאי חו  וביטחו  והמאמ  ההסברתי בסמו  ללכידתה של אוניית הנשק 
, משרד הביטחו ב, משרד החו ב, י ההסברה של משרד ראש הממשלהופה בגשת נעהביקורת

 . מ"ל ובלפ"נערכו במלת השלמה בדיקו. משטרת ישראלבמשרד לביטחו  פני  וב, ל"צהב
 לוחמת התעמולה והעימות מול תהלי  דינאמי של התמודדות הסברתית התקיי  הביקורתבעת 

והבליט את החשיבות , 2000 אשר פר  בספטמבר ) העימות המזוי  להל  (המזוי  ע  הפלסטיני  
 2002אי ומיוני בתשובות הגופי  המבוקרי  למשרד מבקר המדינה ממ. הקריטית של הסברת חו 

, " מג חומת" במהל  מיבצע אשר הופקו,  פעולות שה  נקטו ליישו  לקחי  הסברתיי פורטוג  
 . 2002 באפריל שנער 

החליטה שלא להניח על , בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
בהתא  לסעי  ,  ביטחו  המדינהשולח  הכנסת ולא לפרס  קטעי  אחדי  מפרק זה לש  שמירה על

   ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17
 סוגיות יסוד בהיערכות מער  ההסברה ברמה הלאומית

 על מנחה ומתא  למער  ההסברה הלאומי היעדר גור . 1
 ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ÏÂˆÈÙÓ ÂÚ· ˘ ˙ÂÈÚ·· ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰ ‰˙˜Ï ‰ È„Ó‰ ÌÂ˜ Ê‡Ó

ÚÈ‰ÓÂ ÌÈ Â˘‰Ì‰È È· ˜ÈÙÒÓ ÌÂ‡È˙ ¯„ ,˙ÈÊÎ¯Ó ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ ÂÂÎ‰· ¯ÒÂÁ ÁÎÂ  . ÏÂÙÈË‰
ÌÈÈ Â‚¯‡ ÌÈÈÂ È˘Ï ˙Â ÂÈÒÈ ·Â ˙ÂÚˆ‰· ÔÈÈÙ‡˙‰ ‡˘Â · ,Â˘ÓÂÓ ‡Ï Ì˜ÏÁ ¯˘‡ , Ì˜ÏÁ

‰ËÚÂÓ ‰˙ÈÈ‰ Ì˙ÏÚÂ˙Â „·Ï· ‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙Ï ÂÓ˘ÂÈ , ÔÂ‚¯‡ Ï˘ Ï·‚ÂÓ ÔÓÊÏ ˙Â Â¯˙Ù·Â
È‡·ˆÂ ÌÈÈ È„Ó ÌÈ¯·˘Ó ˙Ú· ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓÌÈ .ÌÏÂ‡ , ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· Ì‡Â˙ÓÂ ·ÏÂ˘Ó ‰¯·Ò‰ Í¯ÚÓ· Í¯ÂˆÏ ¯Â„ÒÂ ÚÂ·˜ ‰ ÚÓ Ô˙È  . 
ועדות שונות . כמקור לכשלי , לאור  השני  הוגדר ריבוי רשויות ההסברה ללא גור  מתא 

 ההסברה הצביעו על ליקויי  בתיאו  ובשילוב בי  גופי, שהוקמו במרוצת השני  לבחינת ההסברה
שההסברה היא , גור  בעל סמכות מקצועית וציבורית; על מרכזי ועל הצור  בקיומו של גור 

 שיש בידו להבטיח תכנו  וקביעת מדיניות הסברה כלל, והמגובה בצוות מקצועי, בתחו  אחריותו
: ובה , שלא האריכו ימי , כמענה לבעיה נעשו ניסיונות שוני . ממשלתית וביצועה הלכה למעשה

אול  הניסיו  לרכז בידיו את כל סמכויות ההסברה במדינה לא ,  הוק  משרד הסברה1974בשנת 
ועדה " הוקמה בסמיכות למשרד החו  1978בשנת ; והמשרד בוטל כשנה לאחר הקמתו, צלח

 .  ג  היא לא האריכה ימי  " ציבורית מייעצת להסברת חו 
הקמת רשות : ה , שו לתקופות קצרותשהועלו במרוצת השני  וחלק  א  מומ, הצעות נוספות

ל משרד ראש "משרדית בראשות מנכ ועדת תיאו  בי ; הסברה בסמיכות למשרד ראש הממשלה
שר או סג  ; לי  לענייני הסברה"ועדת שרי  או ועדת מנכ; הממשלה או מנהל לשכת ראש הממשלה

 משלה אג  ההסברה במשרד ראש המ; שר מתא  לכל גופי ההסברה במשרד ראש הממשלה
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רוב ההצעות . וממונה מקצועי חיצוני על מער  ההסברה מטע  ראש הממשלה; על מתא  כגור 
 . ואלה שיושמו לא האריכו ימי , לא מומשו

, כ . משברי  מדיניי  וצבאיי  הובילו לפתרונות לזמ  מוגבל של ארגו  מער  ההסברה הלאומי
, בפועל את ההסברה ברמה הלאומיתל "ריכז צה) 1991 מארס  ינואר (במלחמת המפר  , למשל

ל להסברה ולהנחיית "ל שימש כעוזר הרמטכ"ודובר צה, בסיוע כלל גופי ההסברה הממלכתיי 
שהחל באוקטובר , על משימת הסברת החו  של תהלי  השלו ; האוכלוסייה להתגוננות בעור 

ד בכלל אשר ער  לש  כ  רפורמה במבנה המשר, הופקד משרד החו , )ועידת מדריד (1991
היערכויות אלה של מער  ההסברה הלאומי אמנ  סיפקו מענה . 1ובתחו  מער  הסברת החו  בפרט

דבר שבא לידי ביטוי ג  , אול  ה  ממחישות את חוסר המענה הסדור להסברה ממלכתית, נקודתי
שפר  , בהיעדר הכנה כוללת ומתואמת של מער  הסברת חו  לעימות מזוי  אפשרי ע  הפלסטיני 

 ). כפי שיפורט בהמש  (2000על בשלהי ספטמבר בפו
ל על מהלכי  שבה  "בתחקירי  שער  צה. ל בלבנו "גופי ההסברה סייעו ג  להסברת פעולות צה

" ענבי זע "ו) 1993משנת " (די  וחשבו "כגו  , ל לליווי מיבצעי "חברו גופי ההסברה לדובר צה
ליקויי  אלו מצאו את ביטוי  ג  . פי ההסברהעלו שוב ליקויי  הקשורי  בשילוב גו, )1996משנת (

שהייתה נחוצה לליווי הסברתי של , בהקשר להתארגנות ההסברתית המשותפת לכל גופי ההסברה
 . 2000ל מדרו  לבנו  במאי "יציאת צה

שפורסמה בדוח (ג  בביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה על פעולות ההסברה במשרד החו  
כי אי  פורו  קבוע ,  הועלה בנוגע לתיאו  מאמ  ההסברה הממלכתי)189' עמ, 49' שנתי מס

קיבלה ועדת השרי  לענייני , בעקבות ביקורת זו. שתפקידו לתא  בי  כל זרועות ההסברה המרכזיות
על אופ  , 1999שקיבלה תוק  של החלטת ממשלה באפריל ,  החלטה1999ביקורת המדינה במארס 

להקי  פורו  קבוע לתיאו  פעולות הסברה ממשלתיות . א: " כלהל, ל"תיאו  פעולות הסברה בחו
היוע  להסברה , נציגי לשכת העיתונות הממשלתית, נציגי משרד החו : בפורו  ישתתפו. ל"בחו

נציג משרד החו  ירכז את . ל"דובר משרד הביטחו  ודובר צה, ולתקשורת במשרד ראש הממשלה
קביעת סדרי , תכנו  הסברה,  בהצבת יעדי הסברה,בי  היתר, הפורו  יעסוק. ב. פעולות הפורו 

 ...". העדיפויות ומעקב אחר הביצוע
‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· , ÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂ ÏÈÚÏ„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ê‡Ó ÈÎ

 ¯·ÓËÙÒ·2000) ÈˆÁÂ ‰ ˘Î (ÔÈ·‰ ‰¯·Ò‰‰ ÌÂ¯ÂÙ Ò Î˙‰-ÌÈÈÓÚÙ ˜¯ È„¯˘Ó , Â˙¯‚ÒÓ·Â
ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ‡˘Â  ˜¯ ÂÏÚÂ‰ ,¯ÈÁ·‰ ÔÂ‚ÎÔÂÈÊÈÂÂ¯È‡‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â˘‡¯Ï ˙Â , ÌÂ¯ÂÙ‰ ÌÏÂ‡

‰ Â Î˙·Â ‰¯·Ò‰‰ È„ÚÈ ˙ÚÈ·˜· ˜ÒÚ ‡Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ . ¯·Ó·Â ·2000 
Î ÓÒ‰ ËÈÏÁ‰"ÌÂ¯ÂÙ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ˙¯Â˘˜˙Ï Ï , ¯„ÚÈ‰ Ï˘·

ÂÈÙ˙˙˘ÓÓ ˜ÏÁ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ,È¯Á‡ ÌÈÓÂ¯ÂÙ ¯ÙÒÓ ˙Ó˜‰ ÏÚ ËÏÁÂ‰ ÂÓÂ˜Ó·ÂÌ ,
 È˙ÂÚÓ˘Ó ÈÂ È˘ ÂÏÏÂÁ ‡Ï Ì‰ Ì‚˘)Í˘Ó‰· Â‡¯ .( 

לבעיות בהסברה נית  שוב ביטוי  ,2001במסמ  שהוציא מנהל לשכת ראש הממשלה באוקטובר , כ 
ריבוי גופי  . א:   "מסמ  זה עומד על הבעיות כלהל . על חלק  נגזרות מהיעדר גור ש, הלאומית

 .  לא הגדרה מדויקת של תפקידי  וסמכויותללא תיאו  או בתיאו  חלקי ול, שעוסקי  בהסברה
,  לפני אירועי  חשובי  המידע הדרוש למערכת ההסברה אינו מתקבל בצורה מסודרת ושוטפת . ב

אי  מערכת . ג.  לפיכ  מתקשה המערכת לגבש מסרי  אחידי . תו  כדי התרחשות  ואחר סיומ 
אי  טיפול מרכזי בכתבי  . ד.  אלשל מסרי  אחידי  שמחייבי  את כל הדוברי  מטע  מדינת ישר

__________________ 
 . 304' עמ, 45' שפורס  בדוח שנתי מס, "הסברת תהלי  השלו "ראו ג  דוח של מבקר המדינה בנושא  1
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 כארגוני  יהודיי  ופרו, ממשלתיי  אי  טיפול מסודר בגופי  חו . ה.  הזרי  הנמצאי  באר 
  ". מיעוט בייזו  אירועי תקשורת והסברה. ו.  ישראליי 

✩  
Ì¯Â‚ ¯„ÚÈ‰- ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ‰ÂÂÈ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ ÏÎ ÔÈ· Ì‡˙ÓÂ ‰Á Ó ÏÚ

‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏ˘ÎÏ‰¯·Ò‰ .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˙˙Ï ÌÈ ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· ‰ ˘ Â ¯ÊÂÁ‰ ıÓ‡Ó‰ ÈÎ
ÁÏˆ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ ÌÏÂ‰ ‰ ÚÓ , ÒÒ·ÏÂ Ô ÂÎÏ ˙Â ÂÈÒÈ ‰ ÂÏ˘Î Â

ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È „˜ÂÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· .ÌÈ˘Â¯„ ‰ÊÎ „˜ÂÓÏ , Ú„È‰ ÁÂ˙ÈÙ Í˘Ó‰ Ì˘Ï
ÈÚÂˆ˜Ó‰-È˙¯·Ò‰ :ÚÂˆÈ·‰ È„˜ÂÓÏ ‰˜Â„‰ ˙ÂÎÈÓÒ ;‡ ÔÂ¯ÎÈÊ¯·ËˆÓ ÈÚÂˆ˜ÓÂ È Â‚¯ ;

Â˘ÂÈ‡·Â È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó· ˙Â·ÈˆÈ .˙ÂÚÈ·˜Â ˙ÂÙÈˆ¯ ¯„ÚÈ‰Ó Ì‚ Ì¯‚  ‰Ê ¯ÒÂÁ , ÌÈÚ·Â ‰
ÍÎÓ , ÔÎÂ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰¯È‰Ó ‰ÙÂÏÁ˙ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó·˘

˙È˙¯·Ò‰‰ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÒÈÙ˙ ÌÈ¯˜·Ï ˙Â˘„Á Â· ‰˙ ˙˘‰ , ˙ÂÏ˘ÓÓ‰ È·Î¯‰Ó ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ
 ˙Â Â˘‰) ÏÚ Â‡¯‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ‰¯·Ò‰‰ ˜¯Ù· Í˘Ó‰· ‰·Á¯‰· ÍÎ .( ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Í¯„· ¯È‰· È Â‚¯‡ ÔÂ¯˙ÙÏ ‡È·‰ÏÂ ÂÊ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰È‚ÂÒ ÔÂÁ·Ï ˘Â¯„
‰¯·Ò‰‰ ÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ÌÂ‡È˙Â ·ÂÏÈ˘ ÁÈË·˙˘ .  

 תיאו  פעילות ההסברה בי  גורמי ההסברה . 2
‡. ˘Ó ÔÈ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÔÈ· ıÂÁ‰ ˙¯·Ò‰ ÌÂ‡È˙ıÂÁ‰ „¯ 

 לתקשורת במשרד החו  ליוע  לתקשורת זרה במשרד ראש ל" הוציא הסמנכ2001 בפברואר
לבי  משרד ראש שבינו לממשקי העבודה של משרד החו   סיכו  הלקחי  המרכזיי  אתהממשלה 
 להנחיל לדרג  )1  (: ולהל  עיקריה ,  במהל  העימות המזוי  עד לאותו המועדשהופקו, הממשלה
במונחי שנשל  על כ   שבשקלול ההיבט ההסברתי והמחיר חיוניהצבאי את הצור  הרג לד והמדיני
 חיוני לפיכ . טר  קבלת ההחלטה ובמהל  תכנונה, לכל פעולה מדינית וצבאית, הישראליהדימוי 
 להעניק  )2(  .של משרד החו וקשרי ציבור  התקשורת ההחלטות נציג מאג  קבלתפורו  בלשת  

  .האחרי כויות הנחוצות מול גורמי ההסברה למשרד החו  את הסמ
לאור  , של משרד החו  למשרד ראש הממשלהלתקשורת ל" הסמנכהוסי  והדגיש 2001 באפריל

הצעת מתווה לתיאו  פעולות הסברת חו  , לקחי  שהופקו במהל  העימות המזוי  עד לאותו מועד
; גיבוש מסר אחיד: ה היוהעקרונות המנחי  להצע.  ראש הממשלה לבי  משרד החו משרדבי  

 אמינותהקפדה על מהירות תגובה תקשורתית גבוהה ככל הנית  ועל ;  דוברי  קבועבמאגרשימוש 
Ì  )1:   (באמצעותעקרונות אלה ימומשו בהתא  למוצע . הדיווח Â ¯ Â Ù ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˘ ‡ ¯  

ı Â Á ‰  ¯ ˘ Â   2 (. על הסברתית  מדיניותתיקבע בוש(  Ì Â ¯ Â Ù ˙ Î ˘ Ï  ˘ ‡ ¯ ˘ ‡ ¯  
Î  Ó Â  ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰"Ï „ ¯ ˘ Ó  ı Â Á  הסברת במסרי"  קו אסטרטגייישור"ל ותיאו ל   ‰

Ì  )3 (. חו ה Â ¯ Â ÙÈ ‚ Ë ¯ Ë Ò ‡  ı Â Á  ˙ ¯ · Ò ‰ ,  לצור בהתא  שיתכנס אחת לשבוע או    
Ì  )4 (. כל גורמי המערכת הרלוונטי בפורו  ישתתפו  .אותו ינחה שר החו ו Â ¯ Â Ù ¯ Ò Ó  

È Ó Â È  ˙ ¯ Â ˘ ˜  לתקשורת של משרד ל"הסמנכפי הצור  בי    טלפוני יומי ומפגשי  עלקשר   ˙
 שיחת ועידה טלפונית ע  כמו ג  , בלשכת ראש הממשלה לדיו  על המסר היומימקבילוהחו  לבי  

שהוצעו בנוס  לארבעת הפורומי  דלעיל .  ולהפצת לתיאו  המסרי גורמי ההסברה האחרי  
של משרד   לתקשורתל"הסמנכ בראשות ,"הסברה ק"חפ"פורו  שכונה וק  לפי הצעת המתווה ה

 . תיאו  המסר האחיד ברמת דרגי העבודה של דוברי המשרדי  השוני  :העיקרי שתפקידו ,החו 
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בפועל הצעת כי , התברר. בביקורת לא נמצא שהצעת משרד החו  סוכמה ע  משרד ראש הממשלה
 הסברת פורו  בעיקר סדירפעל באורח , ל"הנמכלל הפורומי  . משרד החו  יושמה בחלקה בלבד

 יז  דיו  יסודי ע  גופי ההסברה האחרי  לאשמשרד החו  , עוד נמצא). בהמש ראו (טרטגי חו  אס
 . צרי  לפעול במשולב בתרחישי  שוני ההסברהלש  בירור וקבלת החלטה מוסכמת כיצד מער  

,  פורמליות למשרד החו סמכויותעדר יכי בה,  מסר משרד החו  למשרד מבקר המדינה2002במאי 
 .השוני  בפורומי  לקאת הגופי  האחרי  ליטול חלא נית  לחייב 

Î¯ÂÓ‡, ˙ËÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ ˘Ó 1999  ˙‡ ‰ÏÈËÓ ÊÂÎÈ¯Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ÌÂ‡È˙ ˙¯·Ò‰Ï ÌÂ¯ÂÙ‰ 
 ıÂÁÏÚıÂÁ‰ „¯˘Ó ‚Èˆ  .  ‡È‰ ÌÏÂ‡Ó ‰ È‡‰¯È„‚ „¯˘ÓÏ ıÂÁ‰ ‰ ˙‡‰ ˙ÂÎÓÒ‰˘Â¯„ ÂÏ 

 ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ì˘ÈÈÏ˙‡ıÂÁ ˙¯·Ò‰Ï Â˙ÂÈ¯Á‡  . 
בעיתות וקשרי ציבור שבמשרד החו  תקשורת ל אג ההיערכות בדבר  2002 פנימי מינואר בנוהל

ודיוני  " סיעור מוחות"לאפשר , "הסברת חו  אסטרטגי פורו "כי מטרת , בי  היתר ,חירו  נקבע
 ;לש  עיצוב היעדי  האסטרטגי  של הסברת החו , מעמיקי  ברמת מקבלי ההחלטות הבכירי 
 את לראשונה משרד החו  ל" כינס מנכ5.4.01 ב. ור הפורו  יתכנס אחת לשבוע או בהתא  לצ

 מפגשי  של 10 נערכו כ, 2002ינואר ,  למועד סיו  הביקורתועד ,"אסטרטגיהסברת חו   פורו "
 .פורו  זה

ממשרד , ממשרד החו , ממשרד ראש הממשלה בעלי תפקידי  50  ל25בפורו  השתתפו בי  
למלא פורו  בהיק  ובהרכב שכזה אינו יכול  כי, תבררה.  וממשרד התיירותל"מצה, הביטחו 
של שר  ועדכו ווח ילש  דרק  אלא,  להסברת חו אסטרטגיהלגיבוש לליבו  ו כצוות חשיבה תפקידו

ובהכוונת השר את חברי הפורו  , החו  על האירועי  שהתרחשו במהל  התקופה שעד למפגש
 . בנוגע למסרי הסברה

,  פורומי  נוספי שני לכנס שר החו  הנחה, 2001 לבאפרישנער  ,  הראשו  של הפורו במפגש
משרדי   תיאו  בי פורו  ) 1  (:  לגיבוש אסטרטגיה הסברתיתה הדרושהבילש  מילוי הצור  בחש

במשרד אחת לשבוע  שיתכנס,  גורמי הסברה בכירי 13בהשתתפות , בכיר לאסטרטגיה הסברתית
 יטלו חלק ג  אנשי  ה בו, חו להסברת צוותי ייעו  אסטרטגי )  2  (. ל"החו  בראשות המנכ
כי שני הפורומי  הנוספי  לא , התבררבר  . כגו  מהאקדמיה וממשרדי פרסו , ממערכות חיצוניות

 . פעלו
ÌÂÎÈÒ· ,"ÌÂ¯ÂÙ  ıÂÁ ˙¯·Ò‰È‚Ë¯ËÒ‡" ˘ÓÈ˘ ÏÚÂÙ·  ¯˜ÈÚ·„ÏÂ ÔÂÎ„ÚÏ ÌÂ¯ÂÙÎÈÁÂÂ, ‡ÏÂ 

ıÂÁ ˙¯·Ò‰Ï ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ˘Â·È‚· ˜ÒÚ, ‰Â ÌÈÓÂ¯ÂÙÂ„ÚÂ ˘ÚÏ  ‰È‚Ë¯ËÒ‡ ˘Â·È‚· ˜ÂÒ
ÂÏÚÙ ‡Ï ˙È˙¯·Ò‰ .Ô˙È  Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,ÔÎ ÏÚ , Í¯ÂˆÏ ‰ ÚÓÌÈÈ˜Ï ÍÈÏ‰˙ 

¯Â„Ò‰ ÂÎ„ÚÏÂ ‰˘Â·È‚Ï È˙ËÈ˘Â ıÂÁ‰ ˙¯·Ò‰ Ï˘ .   
·. ‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ıÂÁ‰ ˙¯·Ò‰ ‡˘Â · ‰„Â·Ú‰ È˜˘ÓÓ" Ï 

שיתו  , בהסברת החו  הממלכתית מחייבי  תיאו צבאי  מרכזיותו ומורכבותו של הפ  הביטחוני
באמצעות , ל"של משרד החו  ע  מערכת הביטחו  בכלל וע  צה, פעולה ושילוב הדוקי  במיוחד

זקוק משרד החו  למידע , כדי לתכנ  ולבצע פעולות להסברת חו . בפרט, ל"חטיבת דובר צה
רת תחומי אחריות ובקביעת נוהלי  פעולה תקי  מותנה בהגדשיתו . ביטחוני וצבאי רצו  ושיטתי

 .  משותפי  מחייבי עבודה
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˙¯Â˜È··‡ˆÓ   ,ÎÈ ‡Ï ÈÓÂÁ˙ Â¯„‚Â‰ ‰ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡
‰ˆÂ"Ï ˙¯·Ò‰ ¯Â˘ÈÓ· ‰ıÂÁ,  Ì‰È È· ÂÓÎÂÒ ‡ÏÂ ÂÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÙ˙Â˘Ó ‰„Â·Ú ÈÏ‰ .˙ÙÂ˜˙· 

˙¯Â˜È·‰ , ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ÔÈ·ÈÒ· ÏÚ ¯˜ÈÚ· Úˆ·˙‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙È˘È‡ ‰ÓÊÂÈ Ï˘ Ò È‡ÏÓÓ Ï˘ 
ÌÈ„È˜Ù˙ .È‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î- ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰‰ ˙ÂÈ¯Á‡ÈÏ‰Â Â ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÙ˙Â˘Ó ‰„Â·Ú 
ÌÈÙÂ‚‰ ,˙Â·¯ ˙ÂÏ˜˙ ÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ ÍÏ‰Ó· ÂÏÁ ,ÂÚ‚Ù˘ ˙ È„Ó Ï˘ ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ· 

ÂÁ· Ï‡¯˘È"Ï .˙Â‡Ó‚Â„‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ‰ Ô‰ ˙Â·¯ . Ô‰Ó ˙Á‡ Ë¯ÂÙ˙
Í˘Ó‰·‰·  Â‡Ï ¯˘˜È ˜˘ ‰ ˙È"ÔÈ¯‡˜ ÈÈ‡" . 

, משותפת לכלול ג  למידה אמור ל"צהושל  החו משרד גופי ההסברה של  שבי שיתו  הפעולה 
בביקורת . ומתרגול משות מהעשייה ההסברתית המשותפת והפקת לקחי   ," משותפתשפה"גיבוש 
יימו כל אחד לעצמו ל ק"כי האג  לתקשורת וקשרי ציבור של משרד החו  וחטיבת דובר צה, נמצא

א  לא ערכו תחקירי  משותפי  לצור  הפקת לקחי  הסברתיי  , תחקירי  לאירועי  שוני 
 . משותפי 

הרי שקיימת חשיבות , העוסקי  בתרחישי  אסטרטגיי ליי  "צהמשחקי מלחמה ל ותרגילי אשר ל
 להוביל השתתפות שאמורה, להשתתפותו של האג  לתקשורת וקשרי ציבור של משרד החו  בה 

לא , למעט תרגיל אחדכי , התברר. מצטברתעל בסיס הפקת לקחי  להידוק שיתו  הפעולה ההדדי 
 שהתקיימו מרכזיי  ליי "מטכ בתרגילי  האג  לתקשורת וקשרי ציבור של משרד החו שולב 

 זה שעסק בדילמות ההסברה על רקע כגו , ליי "צהבשני  האחרונות וג  לא במשחקי מלחמה 
לדעת משרד .  המזוי העימות בנושא 2000 שנתובמשחקי מלחמה שנערכו מאז ,   לבנו פינוי דרו

השתלבות אג  התקשורת וקשרי ציבור ממשרד החו  באופ  סדור ושיטתי בתרגילי  , מבקר המדינה
  .עשוי לתרו  לשיפור הסברת החו  של המדינה, ובמשחקי מלחמה מרכזיי 

 של משרד החו  במידע חיוני תלותו לדעתוכי , המדינה מסר משרד החו  למשרד מבקר 2002 במאי
 . חו  של מדינת ישראלהת הסברת י לב בעיהוא, הנמצא בידי מערכת הביטחו 

כי המשרד משולב בפורמי  ,  מסר משרד הביטחו 2002בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
ועידה לתיאו  המסרי  בכל בוקר מתקיימת שיחת , לדוגמה. הרלוונטיי  לגיבוש ההסברה הלאומית

נציג דוברות משרד ראש , ל"נציג דובר צה, ל ההסברה במשרד החו "היומיי  בהשתתפות סמנכ
יוע  התקשורת ג  משולב בפורו  ההסברה בראשות . הממשלה ויוע  התקשורת לשר הביטחו 

, דוכ  מקיי  תיאו  ע  גורמי ההסברה במשר)  " אמ להל  (ראש אג  המיבצעי  שבמטה הכללי 
 כי התיאו  הבי , ע  זאת צוי . בעיקר ע  דובר מתא  הפעולות בשטחי  ודובר משרד הביטחו 

שאינה תלויה במצב , ובהחלט יש מקו  למסד מתכונת תיאו  קבועה, גופי עדיי  טעו  שיפור
 . הביטחוני היומיומי

ל "וברות צהל אחראי על ד"כי דובר צה, ל" ציי  צה2002בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
, ככזה. מתאר הסברה שמוביל משרד החו /והוא עשוי להיות מתוא  במסגרת קו, והסברת פעולתו

בנוגע . 'ביצוע דוברות וכו, ובכלל זה בהכנת חומרי , ל אינו פועל עבור משרד החו "דובר צה
ואי  אינ  ר, ל"ובכלל זה חטיבת דובר צה, ל"צה, לצורכי משרד החו  בתחו  הסברת חו  בחירו 

ג  מת  עדיפות למשרד החו  על פני גורמי התקשורת . לעבודת משרד החו " קבלני משנה"עצמ  
כי , ל ג  נאמר"בתשובת צה. ל שגויה בתנאי הזירה והאילוצי "בהעברת מידע נראית לדובר צה

הצבת , כפי שהוצע לו בעבר, מוצע שהוא ישקול, ל"מאחר שמשרד החו  זקוק למידע שמקורו בצה
בדיו  היסודי . א:   ל ישמחו ליטול חלק"ל ודובר צה"וכי צה, ל"שר מטעמו בחטיבת דובר צהאיש ק

בעניי  קיו  תהליכי חשיבה לתכנו  . ב.   כיצד מער  ההסברה צרי  לפעול שעל משרד החו  ליזו  
 .בהכנת תכנית פעולה להסברת חו  על ידי משרד החו . ג.  תכניות להסברת חו 
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˙Ó˘ ÈÒÈÒ·‰ ÈÂ˜ÈÏ‰· ‡Ë·‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ  ÔÈ·˙·ÈËÁ ‰ˆ ¯·Â„"Ï ÔÈ·Ï ‰ Û‚‡
Ï ˙¯Â˘˜˙ ¯Â·Èˆ È¯˘˜ÂıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó˙Ó . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ÚÈ·ˆÓ

 ˙·ÂÁ ÏÚÈ ˘ ˙ÂÙÈÁ„· Ô˜˙Ï ÌÈÙÂ‚‰  ˙ÂÈ„ÂÒÈ·Â·ˆÓ‰ ˙‡ ,˘ ÍÎ ˙„Â·Ú˙¯·Ò‰ ‰ Ï˘ ıÂÁ
Ï‡¯˘ÈÌ‡Â˙˙  ‰¯È‰· ‰¯Âˆ·Â ˜ÈÂ„Ó· È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÚˆÂ·˙Â.   

‚.  ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÈ˙¯·Ò‰ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈ Î˙ 
מפורטות  תכניותהאג  לתקשורת וקשרי ציבור של משרד החו  לא הכי  כי , נמצא בביקורת

בשיתו  כל גופי ההסברה תרחישי  שוני  להסברת חו  לאירועי  מרכזיי  יזומי  או כתגובה ל
לאירועי  יזומי  או כתגובה לתרחישי   הוא וצרכיועל פי הבנתו  שכל גו  פעל,  יצאכ  .הרלוונטי 

. אלא א  לעתי  נגר  נזק הסברתי למדינת ישראל, מאמ  לא רק שלא רוכז מכ וכתוצאה , שוני 
 גורמי  לחייבכי למשרדו אי  סמכות , משרד החו  למשרד מבקר המדינה, כאמור,  מסר2002 במאי

 . אחרי  להשתת  בישיבותיו
 ל" כגו  יציאת צה,אירועי  חשובי ב חזר ככשל מתמש מרכזיי  תכניות פעולה לאירועי  ב חוסרה

 מסר משרד 2002 במאי . משרד החו  תכנית הסברת חו בראשות הוכנה לאשבמסגרתה , מלבנו 
 לא שותפה במהל  של היציאה מלבנו  ו שלההסברהכי מערכת , החו  למשרד מבקר המדינה

 החו  שקלול של המימד ההסברתי בתהלי  כמו כ  לא נעשה במשרד. ל"צהובהיערכות החדשה של 
כתוצאה מכ  לא יכול היה משרד החו  .  היציאה מלבנו  וההיערכות מחדשעלקבלת ההחלטות 
  .  מלבנו  בעיתוי שבו התרחש הדברל" ליציאת צההסברתיתלהיער  מבחינה 

✩  
ÌÂ‡È˙·Â ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ 

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ .˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÏ˜˙ ÂÓ¯‚  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,
ÌÈÓ‡Â˙Ó ˙ÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ „ÈÁ‡ ¯ÒÓ ¯„ÚÈ‰·Â , ÈˆÓ‡Ó· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰„ÈÓ· ¯·„‰ Ì‚Ù

‰¯·Ò‰‰ . Ï˘ È„ÂÒÈ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙‰ È‡˘Â · ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰‰ ,ÚÂˆÈ·‰ ·Ï˘· Ô‰Â ÔÂ Î˙‰ ·Ï˘· Ô‰ ,

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÎ ÔÈ· .  
 התקשוב בגופי ההסברה . 3

 התקשורת ניצול אמצעי  כדיתו , קצב האירועי  התקשורתיי  המהיר במהל  העימות המזוי 
 להיערכותחייבו את גופי ההסברה במדינת ישראל , לתעמולה ולהסתה מצד הרשות הפלסטינית

 בצורה , הזרה והישראליתלש  מעקב אחר תוכ  שידורי אמצעי התקשורת האלקטרונית, מיוחדת
: כגו , מגוו למערכת ההסברה לאסו  מידע  מאפשרהתקשוב  ). תקשוב להל  ( ורציפהמקצועית 

 .  זמ נקודת בכל ההסברתי המצב עלמגמות ודיווחי  והערכה , כוונות
מער  , כל אחד לעצמו, ל" משרד החו  וצה,משרד ראש הממשלההביקורת הפעילו בתקופת 
, מר אהוד ברק,  החליט ראש הממשלה ושר הביטחו  דאז1999בסו  שנת , למשל, כ . תקשוב

 לש  מעקב אחר דיווחי התקשורת הישראלית )ת"חמ  להל  (חדר מצב תקשורת להקי  במשרדו 
 בבניי  1999קטובר  שהוק  באות"החמ.  רשתות זרות הנוגעי  לראש הממשלהדיווחיוג  אחר 
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 2001בשנת  . ומוצבי האזנה וצפייה לרדיו ולטלוויזיהשליטה חדרכולל , משרד ראש הממשלה
 אישרה ועדת 2001ביוני . הוחלט במשרד החו  להתקשר ע  חברה פרטית לתפעול מער  תקשוב

 במשרד ראש הממשלה ת"החמכי , ביקורת נמצאב. ומער  התקשוב הוק , המכרזי  את ההתקשרות
 ג  תקשובוהוא משמש כגו  , הרחיב את פעילותו בהשוואה לרעיו  המקורי שעל פיו הוא הוק 

 מקדימה ע  משרד בחינהללא תה  נעשת"הרחבת פעולותיו של החמ. עבור משרדי ממשלה נוספי 
באמצעות גו  ,  חו בתקשורת שאפשר ונית  היה לענות על הצור  בדיווח על הנאמר שעה, החו 

  .ולמנוע כפילות, רד החו  העוסק בכ התקשוב של מש
כל גו  הקי  לעצמו . ההסברהרכי התקשוב המשותפי  לכל גופי וכי לא נער  מיפוי לצ, עוד נמצא

, כ  יצא. את האחרי  ליידע בלי ,או רכש שירותי תקשוב מחברה פרטית, מער  תקשוב עצמאי
 שריכוז מאמ  משות  שעה ,זהי  בתחו  התקשוב לצרכי   משאבי שגופי ההסברה השקיעו

כי גופי , התבררעוד .  המענה לכול  וחוס  במשאבי את כל גופי ההסברה היה משפר שלבנושא 
שגופי ,  אחר ערוצי תקשורת חשובי ו עקבהתקשוב וחלק מגופי , אחר אות  ערוצי והתקשוב עקב

 מסרו וני בגופי  שנושא התקשוב לחלק מבעלי התפקידי  האחראי  . אחרי  אינ  מכסי תקשוב 
 פיתוחהתמקצעות ולהמש  , מיצוי מיטבי משות , סכו יכי לצורכי ח, לנציגי משרד מבקר המדינה
 תחת קורת התקשובמ  הראוי לבחו  את האפשרות לריכוז כלל משאבי , ידע מקצועי חיוני משות 

 .אחתגג 
˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ˘¯„ Û˙Â˘Ó ıÓ‡Ó ÊÎ¯Ï ·Â˘˜˙‰ ÌÂÁ˙· ,Î ˙‡ ˙¯˘Ï È„Î Ï

ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ ,ÍÂ˙ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÂÎÈ‰ ÏÏÎ ÈÂˆÈÓÂ ÌÈ·‡˘Ó· ÔÂÎÒÈÁ 
Ì‡Â˙ÓÂ Û˙Â˘Ó . 

¯ÂÊÈÙ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ Ì‡Â˙Ó È˙Ï·‰ È˙¯·Ò‰‰ ıÓ‡Ó‰ ÓÁÂ„‰Ê  , ˙ÂÈÂÏÈÙÎÏ Ì¯Â‚ÏÂ ÊÂ·Ê·
ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ·‡˘Ó·, ‰¯·Ò‰‰ ÈÎ¯ÂˆÏ È·ËÈÓ‰ ÌÈÂˆÈÓ Ú‚Ù  ÍÎ·Â .¯¯·˙‰ , È‡ ‰Î¯Ú  ‡Ï ÈÎ

‰ ÈÁ· ÌÚÙ ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÎ¯ˆ ÏÏÎÏ ÒÁÈ· ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ 
ÙÂ„ÚÈ˙ ÔÂÎ„Ú ÍÂ˙ÂÂ È·Èˆ˜˙‰Í¯ÂˆÂ Í¯Âˆ ÏÎ Ï˘ ,‰Ó‡˙‰·  .   

  במשרד ראש הממשלהההסברה
במסמ   מוגדרי  אינ  של משרד ראש הממשלה בתחו  ההסברה בנושאי חו  וביטחו  תפקידיו
נית  לאפיי  שלושה תפקידי  מחומר הביקורת . ייבשאמור לשמש כמסד נורמטיבי מח, כלשהו

; הסברתית קביעת מסרי  ומדיניות על: בתחו  ההסברהלמלא משרד ראש הממשלה שאמור 
 חשיבות בעליבנושאי  , הנחיה ותיאו  פעולות ההסברה בי  משרדי הממשלה העוסקי  בהסברה

משרד ראש הממשלה  באמצעות אג  התקשורת בההסברההשתתפות במאמ  ו;  הלאומיתברמה
   .מ"עהלובאמצעות 

 הממשלה מער  ההסברה והתקשורת במשרד ראש ארגו . 1
 היו מספר ניסיונות לארג  מחדש את מער  התקשורת וההסברה במשרד ראש 2001   1999בשני  

. ולשפר את תיאו  פעולות ההסברה בינו לבי  גופי ההסברה הממלכתיי  האחרי , הממשלה
 : להל  הפירוט. לחוניסיונות אלה לא צ
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 אג  התקשורת במשרד ראש הממשלה הוא חלק מתהלי  של שינוי ני הנוכחי שלארגוה מבנהה
 גופי כל את לארג  מחדש ונועד, הממשלה הקודמת בתקופת 1999 בשנת אשר החל ,ארגוני

  .תקשורת אג   ההסברה והתקשורת במשרד במסגרת אחת 
 ראש הממשלה כלל במשרד מכלול התקשורת וההסברה בארגו  1999שבוצעו בשנת אחד השינויי  

 מסמ  המגדיר את תפקידו של היוע  נמצא בביקורת לא . לתקשורת זרהיוע  תפקיד הוספת
של  ובינו לבי  האג  לתקשורת ולקשרי ציבור מ"לעאת חלוקת האחריות בינו לבי  , לתקשורת זרה
נמצאה כפילות מסוימת בי  תפקיד בפועל . בנוגע לטיפול בנציגי התקשורת הזרהמשרד החו  

 . שא  יצרה לעתי  קשיי  באופ  הטיפול בנושא,  לבי  תפקידי הגופי  הללוהיוע 
לא הושלמה הקמתו של אג  התקשורת במשרד ראש  ,2000בספטמבר מועד פרו  העימות המזוי  ב

, אהוד ברק מר,  ראש הממשלה דאזמינה, לפיכ . הממשלה ונמש  חוסר התיאו  בי  גופי ההסברה
עסוק בהכוונה ל  היה תפקידו. כממונה על מער  ההסברה והתקשורת)מר נחמ  שי( גור  חיצוני

לאירועי  האלימי   של כלל הגורמי  הרלוונטיי  והתקשורתפעילות ההסברה של  ו ובתיא
ה לרכז את ההכוונ הניסיו כי , בביקורת עלה. )" ושפלגאות"אירועי שכונו (בתחילת העימות המזוי  

 : שתי סיבות עיקריות נכשל בשלחיצוני גור  והתיאו  של פעילות ההסברה והתקשורת בידי
חוסר רצונ  של חלק מגופי . ב  . ובקבינטשילובו בתהלי  קבלת ההחלטות בממשלה  אי, ככלל. א

 .  את סמכותו והנחייתו המקצועיתלקבלההסברה 
תקשורת הארגו  מחדש של מער   להצעה הכי  מנהל לשכת ראש הממשלה דאז 2000 בנובמבר

ראש אג  . א  : הבאי בעלי התפקידי  במער  המוצע נכללו .  ראש הממשלהבמשרדוההסברה 
גיבוש ;  הדוברותמכלולניהול :  שבי  תפקידיו העיקריי ,דובר משרד ראש הממשלה/ההסברה

כלול ואחריות על מ,  גורמי תקשורת שוני ותיאו ניהול ; אסטרטגיית ההסברה והתקשורת
 אתלפועל  להוציא שתפקיד  העיקרי,  לתקשורת והסברההממשלהיועצי ראש ארבעה . ב . התקשוב
שאמורי  היו ,  באותה תקופה שני צוותי חשיבה חיצוניי הוקמו לכ בנוס  . ההסברה מדיניות

.  לענייני הסברה ותקשורתחשיבהצוות . ב  .צוות חשיבה מדיני. א :  דלעיללתמו  את המער 
חילופי עד , פעל במש  כשלושה חודשי  דלעיל וההסברהכי חלק ממער  התקשורת , התברר

 . על פי העקרונות הללו) 2001במארס (השלטו  
מר אריאל , הממשלה ראש הטיל , שנותרו במישור ההסברהיסוד חילופי השלטו  ונוכח בעיות ע 

מער  ההסברה באחריות ה ותחומיסמכויות ה הגדרת את, בי  היתר ,על מנהל לשכתו לבחו , שרו 
כי , לנציגי משרד מבקר המדינה לשכת ראש הממשלה  מנהלמסר 2002בינואר  .עולויליודרכי  
לא יעסוק ,  מכוונת ראש הממשלה הקוד שבשונה, הוחלט 2001באוקטובר  לימוד הנושא לאחר

ו  אלא רק יסייע בהסברת ח,  מער  ההסברהכלאג  התקשורת במשרד ראש הממשלה בהכוונת 
 .  האד  והתקציבי  הדרושי  לכ כוחלרשותו כל ששזה תחו  אחריותו ו, למשרד החו 

 את הטיפול בגופי לרכז" למנות את השרה לבני הממשלה החליט ראש 2001באוגוסט , כאמור
 על ההחלטהכי , בתשובת השרה למשרד מבקר המדינה נאמר ". הממשלהראשההסברה במשרד 

 החו  למינוי שר כמרכז את נושא ההסברה שרבלה נוכח התנגדות הגדרת תפקיד מצומצמת זו התק
לפיה נקבע משרד החו  כמרכז את ו, 1999מאפריל  הממשלהבהתבסס על החלטת , במישור הלאומי

הלי עבודה ועל מנת לגבש נ, 2001 באוקטובר. ל" ישראל בחומדינתפורו  תיאו  ההסברה של 
, בתו  משרד ראש הממשלה לתהליכי עבודה הגישה השרה הצעה,  תפקידהבמסגרתוסמכויות 

ה פ שיתו: במספר היבטי  הקשורי  זה בזהעסקהההצעה . המתחשבת בסמכויות משרד החו 
 הסדרת ; הממשלה ומהקבינטמראש "זמ  אמת" ונגישות למידע ב,בתהליכי קבלת החלטות

 וחיזוקו ,מ"ד לעשינויי  במעמ; מחייבי הלי עבודה ו ויצירת נ, גופי ההסברה במשרדשלסמכויות 
 ושל גופי ההסברה ומשרדי הממשלה ע  הממשלהככלי עבודה שירכז את הקשר של לשכת ראש 

 ההסברה והמסרי  והתאמת  למדיניות חומריבאופ  שיאפשר פיקוח בהעברת , הכתבי  הזרי 
 .הכללית
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צמת לא  תפקיד השרה במתכונתו המצומוג , לא באה לידי ביטוי מעשי כלשהוכי הצעה זו , התברר
 .  ההסברה במשרד ראש הממשלה וא  לא לגופי ההסברה שמחוצה לומגורמיהיה ברור לחלק ניכר 

 היא אינה מתאמת את גופי ההסברה כי,  לבני למשרד מבקר המדינה הבהירה השרהבתשובתה
לתפקיד לא . עדר גיבוי מתאי י בה,מומשעניי  זה נשאר בגדר רעיו  שלא . במשרד ראש הממשלה

 צדשיתו  פעולה מוחסר סמכויות חסר , מתוכ התברר ככותרת ריקה הוא  ו,וכ  וסמכויותנוצקו ת
 ריכוז לש כי , עוד ציינה השרה.  ובתוכוהממשלהראש למשרד נטיי  מחו  ווגורמי ההסברה הרל

 ובקביעת "אמתזמ  "העברת מידע בשל שיתו  ושל פעילות ההסברה יש הכרח בהסדרת תהלי  
 באופ  עצמאי וכפו  פועלבפועל כל גור  שעה ש,  גופי ההסברה השוני  מולשל ממשסמכויות 
  .לשר אחר

 ) מ"לע( העיתונות הממשלתית לשכת. 2
עיקר מאמציה מופני  כלפי עיתונאי .  העיתונותאל מופקדת על העברת דבר הממשלה ומסריה מ"לע

מתו  , עובדי  31  מנתה מצבת כוח האד  בלשכההביקורתמועד ב.  באר והמבקרי חו  הקבועי  
 .  משרות36תק  של 

 תפקידיה להל  עיקרי .  מקצועיות ויחידת שירותי  מנהליי מחלקותארבע ,  הנהלת לשכהמ"ללע
˙. א : של הגופי  המקצועיי  ˜ Ï Á Óı Â Á  ˙ Â  Â ˙ È Ú  הקשר הראשוני ע  יצירת לאחראית    

  . ע באר  דר  קבהשוהי טיפול השוט  בכתבי  הזרי  ולכתבי החו  המבקרי  באר  
˙. ב ˜ Ï Á Ó Ì È Ó Â Ï È  חלקי כיסוי ל,ל"פעילות ראש הממשלה באר  ובחו  אחראית לכיסוי  ˆ

˙. ג . ממלכתיי   ולכיסוי אירועי  מדיניי ,של פעילות נשיא המדינה ˜ Ï Á Ó ˙ Â ˘ „ Á 
˙ È Ï ‚  ‡  בנוס  .תקשורתיפרסו  בעברית ובאנגלית של חומר לעריכה ו ל, אחראית לתרגו   ·

הזרי  השוהי  לעיתונאי   והישראלי להנפקת תעודות עיתונאי לעיתונאי  אחראית המחלקה לכ  
˙. ד . באר  ˜ Ï Á Ó˙ È · ¯ Ú  ˙ Â  Â ˙ È Ú  אחראית להסברה מול העיתונות של מדינות ערב    

 .  הפלסטיניתוהעיתונות
È‡ˆÓÓÓ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰  , ÈÎ‰ËÏÁ‰‰ ˙ ˘· Â˙Ó˜‰ ÏÚ 1999 ˙¯Â˘˜˙‰ Û‚‡ Ï˘ „¯˘Ó· 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ , ÍÂ˙ È„Î ˙¯·Ú‰ÚÏÓ ÌÈ ˜˙"Ó‰Ê Í¯ÂˆÏ  ,‰Ú‚Ù· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó  ˙ÏÂÎÈ
‰ÏÂÚÙ‰ÚÏ Ï˘ "Ó ,Â Ì‚ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î‰˙ÂÏÈÚÙÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ È˘„ÂÁ ÍÏ‰Ó·  Â Á· ˘ 
˙¯Â˜È··˙ÓˆÓÂˆÓ ‰˙ÈÈ‰ „Â‡Ó  .‡ˆÓ  ‡Ï , Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰Ï ‰Ó„˜ ÈÎ

ÚÏ Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó ÏÚÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ‰È˙ÂÎÏ˘‰"Â· Ó . ¯·Óˆ„·2001‰  ÚÈ¯˙
ÚÏ Ï‰ Ó"ÍÎ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï Ï‰ Ó È Ù· Ó ,˘" ˙ÂÒÁÈÈ˙‰· ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰ÈÈÁ„‰

ÚÏÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó" ˘‡¯ „¯˘Ó Ï˘ ‰¯·Ò‰‰ ÈˆÓ‡Ó· ‰È˙Â˙Â‡ ˙‡ ˙ ˙Â  ¯·Î Ó
Ï‡¯˘È ˙ È„ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÍÎ ÏÎ ÌÈ·Â˘Á‰ ." 

Ï Â Ù È Ë ˙ ¯ Â ˘ ˜ ˙ ‰  È ‚ È ˆ  ·  ‰ ¯ Ê פצת העוסקי  בה,  התקשורת הזרה באר לנציגי   ‰
לאומי של  משקל חשוב בקביעת דימויה הבי , ל" לקהלי היעד שלה  בחובאר מידע על המתרחש 

 מספר בעיתות חירו  גדל .  כתבי  זרי 300 בימי שגרה שוהי  בישראל דר  קבע כ. ישראלמדינת 
 .  כתבי  זרי 1,000 והוא עשוי להגיע ל

 שנה הועבר תפקיד ובאותה, רי  באר הז אחראית לטיפול בעיתונאי  מ" הייתה לע1970 שנת עד
נושא זה ל האחריות הוחזרה, לאחר שהוק  משרד ההסברה, 1974בנובמבר . זה למשרד החו 
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נוצר בתחו  זה שיתו  , מ"בלע שהיה באותו מועדבגלל מחסור באמצעי  ובכוח אד  . מ"ללע
 בהסברת המדיניות  באופ  מוגברמ"ה לעפעל, 1977שנת החל מ.  לבי  משרד החו מ"פעולה בי  לע
 . 2 משרד החו מטע   לקהל יעד זההסברהבד בבד ל,  השוהי  באר  כתבי החו בקרבשל ישראל 

·‰ÏÚ ˙¯Â˜È· ,ÚÏ ÔÈ·˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ Â¯„‚Â‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÈÎ"Ó ÔÈ·Ï 
 ıÚÂÈ‰ıÂÁ‰ È·˙Î· ÏÂÙÈËÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰¯Ê ˙¯Â˘˜˙Ï ,ÚÏ Ï‰ Ó˘ Û‡ ÏÚ"Ó Ô ÂÏ˙‰ ·Â˘ 

ÙÎ‰ ÏÚ ·Â˘Â„¯˘Ó· ‰¯Ê‰ ˙¯Â˘˜˙‰ È‚Èˆ · ÏÂÙÈË·˘ ˙ÂÏÈ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ . 
 באר  הזרה היחסי  שטופחה מש  שני  רבות תרמה רבות לקשר הדוק בי  כתבי התקשורת מערכת
בחטיבת ,  גופי  במשרד החו   של והרחבת נוכח הקמת, בשלוש השני  האחרונות. מ"לבי  לע
ללא הגדרה של גור  שירכז ,  הזרה באר  התקשורתבנושא לטיפול ישראל ובמשטרת ל"דובר צה

דוגמה לכ  בהמש  בפרק על פעולות ההסברה (נגרמו תקלות חמורות , את הטיפול בנושא
 נבחנה מחדש על כל לאאול  סוגיה מהותית זו "). קארי  איי"הממלכתיות ע  לכידת אוניית הנשק 

 .  הכולל בההטיפולנוכח השינויי  שחלו בעיקר בשני  האחרונות באופ  , צדדיה
מ למשרד מבקר המדינה עולה שוב הבעייתיות שבהיעדר בחינה "מתשובות משרד החו  ולע

 טע  משרד 2002במאי : והגדרה מחדש של תחומי האחריות בכל הקשור לטיפול בכתבי החו 
כי כיוו  שפעילות התקשורת הזרה באר  הינה נדב  חשוב , החו  בפני משרד מבקר המדינה

יש לתת למשרד החו  את הסמכות הפורמלית לריכוז ולתיאו  ,  מדינת ישראלבהסברת החו  של
כי הוא הגור  היחיד המסוגל לטפל בנציגי , עוד טע  בתשובתו משרד החו . הפעולות מולה

כי הטיפול , מ למשרד מבקר המדינה"בעניי  זה מסר מנהל לע. התקשורת הזרה בראייה מערכתית
שהינה , מ"ולע, חייב להתבצע באמצעות גו  ממלכתי מנוסהבעיתונאי  הזרי  המגיעי  לאר  

 .צריכה להיות מופקדת על כ , בעלת ניסיו  רב במישור זה
כי בשני  האחרונות דולל , מ" מסרה השרה לבני למשרד מבקר המדינה בעניי  לע2002באפריל 

. נאי  הזרי וכל גופי ההסברה עובדי  כיו  באופ  עצמאי וישיר מול העיתו, כוחה של לשכה זו
וכי לא , שהשימוש בו הפ  לעניי  הנתו  לרצונ  הטוב של שאר הגופי , מ הפכה למכשיר טכני"לע

בי  במשרד ראש הממשלה , ניתנה בעניי  זה הוראה מערכתית אחרת המחייבת את הגופי  השוני 
 .ובי  בגופי  שכל אחד מה  מצוי בתחו  סמכותו של שר אחר

ÁÎÂ  ÏÂÚÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ‰ Ï˘ÚÏ"Ó„ÁÓ ,ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙·Á¯‰Â ,‰ˆ "Ï 
 Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÂ È‚Èˆ ·˙¯Â˘˜˙‰Í„È‡Ó ı¯‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ‰¯Ê‰  , ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰
Í¯Âˆ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ÔÂÁ·Ï ¯È„‚‰ÏÂ ÌÈ‚Èˆ · ÏÂÙÈË‰Â ÌÂ‡È˙‰ ˙‡ ÊÎ¯È˘ Ì¯Â‚‰ ˙‡ ˘„ÁÓ 

ÂÏÏ‰ , ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ÈÓ¯Â‚ ÏÏÎ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘¯·Ò‰‰‰ ¯Â˘ÈÓ· 
‰Ê È ÂÈÁ.  

  )ל"מל (לאומיהמועצה לביטחו  . 3
גיבוש תפיסה , 2002כפי שהדבר קיבל ביטוי בתכנית העבודה שלה לשנת , ל כוללי "תפקידי מל

   בדר  של הסתכלות אינטגרטיבית על נושאי  וסוגיות שבדיו , ומדיניות בסוגיות של ביטחו  לאומי

__________________ 
מ לבי  פעולות משרד החו  בנושא זה ראו בדוח שנתי של מבקר "על הכפילות שבי  פעילות לע 2

 . 191' עמ, 31' המדינה מס
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בניית חלופות אינטגרטיביות ;  השוני  בראיית  ה מעבר לניתוח המקצועי המתבצע בגופי 
. טווח ביחד ע  סוגיות עכשוויות חשובות ושילוב של עיסוק בנושאי  בסיסיי  וארוכי; ומעשיות

נוכח ערכה של ההסברה כגור  מסייע בעיצוב מדיניות החו  והביטחו  וככלי עזר להשגת תמיכה 
, מעודכנת ברמה הלאומית") קונספציה("סברה ובצור  בתפיסת ה, במדיניות הלאומית של ישראל

 ראוי, מתודולוגיית העבודה והקצאת המשאבי , שממנה אמורי  להיגזר בהתאמה המבנה הארגוני
את  הלאומית וברמה תפיסה מעודכנת להסברה בנושאי חו  וביטחו  תבח  ותגבש ל"לשהמה הי

  .ההיערכות הנחוצה למימושה
 הגישה ללשכת ראש הממשלה  אכ 15.5.02 ב כי, ל"ה המל למשרד מבקר המדינה מסרבתשובתה

בעקרונות ,  באמצעות שינויי  בתהלי  עיצוב המסרי הישראליאת הצעתה לשיפור מער  ההסברה 
  .התפעול ובמבנה הארגוני

  השידוררשות. 4
 השר רענ  כה  . את מעמדההקובע, 1965 ה" התשכ, השידור פועלת מכוח חוק רשות השידוררשות
אחד מתפקידי . הממשלהעל ביצוע חוק רשות השידור במסגרת משרד ראש למועד הביקורת ד הופק

ה י לצרכיה של האוכלוסיהערבית שידורי  בשפה לקיי "הינו , כמוגדר בחוק, רשות השידור
בהתא  למגמות היסוד של ,  ושידורי  לקידו  ההבנה והשלו  ע  המדינות השכנותהדוברת ערבית

ערו  הוהערו  הראשו  ( בערבית טלוויזיה: שידורפעילה הרשות שני גופי לש  כ  מ". המדינה
 . ורדיו בערבית)  בכבלי 33 ערו   הלוויני 
בהיק  , בתוכ יכולות של גופי השידור בערבית , וא  צומצמו ,הורחבוכי לא ,  נמצאבביקורת

המתעצמי  הסברה  צורכי העל א , זאת. הערביתדוברת השפה ה יובעוצמה לשידור עבור האוכלוסי
  : הממצאי תמציתלהל  . ובהשוואה לפיתוח המוא  של התקשורת במדינות ערב

Â . א È „ ¯˙ È · ¯ Ú ·  Ï ‡ ¯ ˘ È  Ï Â ˜ ל משרד "ל משרד החו  אל מנכ" לפי מכתבו של מנכ   
ובקהיר , שידורי קול ישראל בערבית אינ  נקלטי  במדינות המפר , 2001ראש הממשלה מפברואר 

, עקב כ . בעל עוצמת שידור מוגבלת ואיכות ירודה, ימוש במשדר מיוש בשל ש, קליטת  משובשת
 מסר 2002 במאי . לקול ישראל בערביתהאזנהבאחוזי הירידה משמעותית חלה בעול  הערבי 

עקב שיתוק , יותרכי המצב המתואר לעיל החמיר עוד ,  השידור למשרד מבקר המדינהרשות ל"מנכ
הופחתו באופ  ובכ  , נוכח חשש מסכנת קרינה ,וואט קילו 1,200 בעל עוצמה של המיוחדהמשדר 

 .  מעבר השידורי  אל מעבר לגבולות מדינת ישראלמשמעותי יכולות
‰ . ב È Ê È Â Â Ï Ë˙ È · ¯ Ú · יני של רשות השידור י החל ערו  הטלוויזיה הלוו1995 בינואר    
מהל  ב. ר העמי  שנועדו בעיקר לארצות ערב ולעולי  מחב,שידוריואת לשדר )  בכבלי 33ערו  (

 בערבית 33 ובערו  1 של הטלוויזיה הישראלית בערו  השידורי , נוכח צורכי שידור אחרי , השני 
התרבו ,  לעומת זאת.20  הגיע מספר שעות השידור השבועי לכ2001ובשנת  ,הלכו והצטמצמו

ורמי  לירידה הג אלה היו בי .  י לוויבאמצעותערוצי הטלוויזיה של מדינות ערב המשדרי  בערבית 
.  למידע אמי חשוב כמקור במעמד משמעותית באחוזי הצפייה בערוצי  הישראלי  ולפיחות 

 להקי  ערו  טלוויזיה נוס  באמצעות השידור החליטה לראשונה רשות 2001 ביוני, מכ כתוצאה 
זרח  המבמדינותש אוכלוסייה הדוברת ערבית לביותראשר יהווה את המקור האמי  והעדכני , לוויי 
בנוס  , זאת. בשנה הראשונהח " מיליו  ש80התקציב המבוקש לערו  החדש עמד על . התיכו 

אמור היה , המקוריתעל פי התכנית .  בפריסה לשלוש שני ח"ש מיליו  45לתקציב פיתוח של 
יני החדש י טר  החל הערו  הלוו זהמועדבכי , התברר. 2002 בינואר לשדרהערו  להתחיל 

 .להפעלתוא נקבע מועד חדש  וג  ל,בשידוריו
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 תקציב מאושר היהכי לא ,  רשות השידור למשרד מבקר המדינהל" מסר מנכ2002בתשובתו ממאי 
לאחר אישור  ,2002ובמהל  מאי , 2002 סראלכ  כל ההכנות נעצרו עד סו  חודש מ, 2002לשנת 

  . ההכנות להתחלת השידורי עסקה הרשות בהשלמת, התקציב
 )מ"לפ (משלתיתלשכת הפרסו  המ .5
 למשרד ראש הממשלה ולמשרד משות  כמפעל עסקי 2002 הוגדרה בהצעת תקציבה לשנת מ"לפ

 ממשלתיות מגוו  שירותי  ולחברותלגופי  ציבוריי   , ומתפקידה לספק למשרדי ממשלה,האוצר
הכנת מסרי  ופיתוח אסטרטגיה פרסומית ושיווקית ובכלל זה , בתחו  הפרסו  וההפקה, מקצועיי 
ולמרות שמשרד החו  רוכש שירותי  מהסוג , למרות יכולותיה כאמורכי ,  עלהבביקורת. והפקת 

 . אינה משולבת בסיוע למאמ  הסברת חו מ"פ ל מ מגופי  פרטיי  "שמספקת לפ
 בתחו  מ"לפ למנהל לשכת ראש הממשלה בנוגע להשתתפות מ" לפמנהל פנה 2001 בנובמבר
א  בהיותה יחידה בעלת , הפרסומי הינו בתחו  הביצוע מ"של לפכי ייעודה ,  בציינו,חו ההסברת 

לספק יחידתו יכולה , מ"לפ לדעת מנהל. מ  הראוי לשלבה ג  בהסברת חו , יכולות הפקה רבות
בהפקת מצגות ; ותשדירי בהפקת סרטי  :  עיקריי תחומי  בארבעהשירותי  למער  הסברת חו  

 עד למועד סיו  הביקורת פנייתו של .מודפסי חומרי  בהפקת אתרי אינטרנט ובהפקת ; מולטימדיה
 .מ לא נענתה"מנהל לפ

 גבוהה שהינו גו  ממשלתי בעל ידע רב ויכולת מקצועית ,מ"כי לפ, משרד מבקר המדינה מעיר
 חו  הסברתאינו מנוצל כראוי לפעולות , אשר יכול לשמש ולסייע לגופי ההסברהו ,בתחו  הפרסו 

 ג  את ההסברהבמסגרת הבחינה של מער  לשקול משרד מבקר המדינה  לפיכ  ממלי . של המדינה
  . להסברת חו מ"בחינת תרומתו של לפ

✩  
 ÔÂ‚¯‡ ¯Â˘ÈÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··‰¯·Ò‰‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· - Ï Â˘ÓÂÓ ‡

 ÌÂ‡È˙Ï ‰ ÂÓÓ‰ ‰¯˘‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙ÈÓ¯Â‚‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ‰¯·Ò‰‰  , ‡ˆÓ  ‡Ï Ì‚Â
˘ Í¯ÂˆÏ ¯Á‡ ÔÂ¯˙Ù˙Â ÚÏ ‰ÈÂ ÈÓ ‡· ÂÈÏÚ ;˙ÏÚÙ‰ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰ÓˆÓÂˆ‰ÚÏ Ï˘ "Ó 

È„È˜Ù˙ ˘ÂÓÈÓÏ‰, ÌÓ˘Ï˘‰Ó˜Â‰ ‡È‰  ,¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· ‡ÏÏ ; ‡Ï
ı¯‡· ‰¯Ê‰ ˙¯Â˘˜˙‰ È‚Èˆ · ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· È˙Î¯ÚÓ ÌÂ‡È˙ ÌÈÈ˜˙‰ ,

 ˙¯Â˘˜˙‰ ıÚÂÈ Ï˘ Â„Â˜Ù˙· ˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÏÈÙÎ ‰˙ÏÚÂ‰¯Ê‰ Ó‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ‰Ï˘Ó ÌÚ
ÚÏ"ÓıÂÁ‰ „¯˘Ó ÌÚÂ  .‡ˆÓ  „ÂÚ ,ÙÏ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÎÈ Â Á·  ‡Ï ÈÎ"Ó ‰ÓÂ¯˙‰ ¯Â˘ÈÓ· 

 ˙È¯˘Ù‡‰˙¯·Ò‰ÏıÂÁ .   
  במשרד החו  ההסברה

. ל" בחוישראל פעולות ההסברה של עלמופקד של משרד החו   לתקשורת וקשרי ציבור האג 
 מדיניות ונבחרי ציבור  קובעי; התקשורתאמצעי    הקהלדעת האג  מכוונת למעצבי פעילות

כ  מקיי  המשרד .  אינטלקטואלי  ואקדמאי ; פוליטיקאי ;ערי  ראשי ; פרלמנטי ;ממשלתיי 
 הביקורת כלל מועדב. כגו  הנציגויות הזרות והתקשורת הזרה, פעילות מול קהלי יעד זהי  באר 
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מחלקת ; טרנטמחלקת מידע ואינ;  ודוברותעיתונותמחלקת ; מחלקת הסברה:  מחלקותחמש אג ה
, בנוס  לכ .  עובדי  קבועי  ועוד שלושה צוערי 37מנה האג   .קשרי חו  ומחלקת מינהל ותקציב

ממוני  על ההסברה כ עובדי משרד החו  25 הוצבו העול  ברחביבחלק מנציגויות ישראל 
כחלק ,  הנציגויות עוסקי  עובדי משרד החו  ג  בנושאי הסברהבשאר. והדוברות במשרה מלאה

 עובדי  179  לצורכי הסברהל" בנציגויותיו בחוהחו משרד בנוס  עליה  העסיק . מכלול תפקיד מ
בביקורת נבחנו בעיקר אופ  תפקוד האג  לתקשורת וקשרי ציבור לקראת העימות המזוי  . מקומיי 
  ). 2002עד ינואר (ובמהלכו 

 המזוי לעימות וקשרי ציבור תקשורת לאג! ה מוכנות. 1
נדרש מער  ההסברה ,  ועד למצב של מלחמה כוללתבודדי  מאירועי  החל,  שוני משבר במצבי 

פעילות זאת .  גבוהי  ביחס למצב שגרהעבודהובקצב עבודה של משרד החו  לפעול בעומס 
 להיערכות המשותפת ע  גופי ההסברה בנוס , דורשת היערכות מיוחדת במשרד החו  עצמו

 בנוהל ולסכמ , במצבי  הללו המורכבי  הצרכי ועד את דרוש להכי  מבעוד מ, על כ . האחרי 
 .  משות  מחייבהפעלה

בעיקר בליווי וקשרי ציבור תקשורת לאג  העסק  1993 שנתב החתימה על הסכמי אוסלו מאז
 לתקשורת ל"הציג הסמנכ  המזוי העימותכחודש לפני פרו  , אמנ . הסברתי של תהלי  השלו 

 הנחות יסוד ובה ,"משא ומת  ע  הפלסטיני :  הסברהמפיי ק: "שכותרתהלשר החו  דאז מצגת 
. שלו  במשא ומת י ג  תרחיש של כ, בי  היתר, אשר כללו, בסיסיי  להמש  המשא ומת ותרחישי 

לא , כי לצד ההתמקדות במאמצי ההסברה לצורכי תהלי  השלו , עלהממסמכי משרד החו  אול  
  והיערכות " למרות התרעה אסטרטגית של אמ,מער  ההסברה למצב של עימות מזוי הוכ  ג  

וממילא לא סוכמו לעימותי  מסוג זה נוהלי הפעלה משותפי  ע  , ל לקראת האפשרות הזו"צה
 . גופי ההסברהשאר

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ÔÂ ˜˙· ÈÎ) ı·Â˜„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ ( ‡Ï ÂÈ‰Ï‰  ÌÈ ˙ÏÚÙ‰Ï 
‰ Û‚‡Ï ˙¯Â˘˜˙ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÏÚÙ‰ÏÂ ¯Â·Èˆ È¯˘˜ÏÂ ÈÙÂ‚Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚

 ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰ÌÈ Â˘ ¯·˘Ó È·ˆÓ Â‡ ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· , ÔÂ‚Î‰˙ÂÓÈÚÔÈÂÊÓ‰ ÈÁÎÂ ‰ . 
 È‡Ó·2002‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ¯ÒÓ  , ÈÎ˘„ÂÁ Â˙Â‡·˘ ÔÂ ˜˙· Ú·˜  È¯˙Â 

 Ï‰Â  ıÂÁ‰ ˘„ÁÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï. 
תכנית היערכות וקשרי ציבור תקשורת לכנה באג  הו,  העימותפרו כחודש לאחר , 2000באוקטובר 

ו  סי עד מועד. אג  תו  כדי האירועי ב ופקומיוחדת למער  ההסברה בהתבסס על לקחי  שה
 . מומש חלק ממנה ,2002 ינואר ,הביקורת
 לרכז את הפעלת  המשותפת של כל שנועד, " תקשורתמרכז "בהקמתצור  עלה ג  ה העבר מלקחי

 במרוכזולטפל , בעיתות משבר או במצבי חירו  שוני ורת במדינת ישראל גופי ההסברה והתקש
 של באחריותותה עד לתקופת העימות המזוי  יהקמת המרכז הי. בכל נציגי התקשורת הזרה באר 

נוכח , אול . הממלכתיי גורמי התקשורת וההסברה מאמורי  ליטול חלק היו  ובהפעלתו ,מ"לע
 הפעלת מרכז תקשורת 2000באוקטובר  קשורת במשרד החו  לתל"הסמנכיז  , העימות המזוי 

 הגו  ה הינמ"לעהעל פיה ו, בניגוד לקביעה קודמתמרכז התקשורת הוק   .בירושלי  מסוי  אתרב
אשר הוכ  לכ  בהיבטי  התשתיתיי  , אחר אתר בהתקשורתשאמור היה להקי  את מרכז 

  .ייעודיי וה
, "חומת מג "במהל  מיבצע , כי ג  בהמש , י בתשובת משרד החו  למשרד מבקר המדינה צו

 .הוק  מרכז תקשורת ביוזמתו, 2002שנער  באפריל 
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מלקחי  לרבות ,  כי כל הידע שנצבר במש  השני  על הפעלת מרכז תקשורת,בביקורת עלה
כי ,  הביקורת א  התבררמועדבו, מ"במשרד החו  ובלעלא נאגר באופ  שיטתי , שהופקו מתרגילי 

החל ,  תו  הביקורתלמועד.  נוהלי הפעלה משותפי  המחייבי  את כול רה לא חוברולגופי ההסב
למקד ,  לרכזכדי כי, בה נאמרו , מרכז תקשורתלהפעלתמשרד החו  בכתיבת הצעת נוהל משות  

הוחלט להקי  , 1999מאפריל על פי החלטת הממשלה הסברת החו  ולתא  את הטיפול הממלכתי ב
במסגרתו ו, "תקשורת מרכז", ת הממשלה בירושלי יהנבנה בקרי, ו   החדש של משרד החיבבני

כי המרכז יהווה יחידה נוספת , צוי בהצעה דלעיל . יפעלו כל הגורמי  הממלכתיי  הקשורי  לנושא
 ועיבודאיסו  ; טיפול בכתבי  הזרי :  העיקריי ותפקידיו ,ות משבר ולחימהתיבמשרד החו  בע

 ותדרוכי  ;הנחיית מער  ההסברה;  גיבוש מסרי הסברה;דיווחי תקשורת מהאר  ומהעול 
 . לאומיי   לכלי התקשורת הבי וראיונות
 למרכז התקשורת תא האחראיי המ" שלע,בטענה דחה את יוזמת משרד החו  דלעיל מ"מנהל לע

כי הוא ,  מסר משרד החו  למשרד מבקר המדינה2002 במאי. מצבי  שבה  נדרשת הפעלתוב
ניהול מרכז התקשורת להפעלה ול, הקמהל פיה האחריות עלשמשמעית  ה חד שדרושה קביע,בדעה

 . חו הסברתהמופקד על , משרד החו תהיה של 
 עבודת המטה להכנתו של נוהל משות  למשרד סתיימההטר  , 2002ינואר ,  הביקורתסיו מועד עד 

 .רתשבה  יופעל מרכז התקשו,  חירו  שוני למצביהחו  ולגופי ההסברה הממלכתיי  
 ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ È„Ó‰  ÚÈ·ˆÓ È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚‰ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙Â¯„‚‰· ÛÂÁ„ Í¯Âˆ ÏÚ

Ï· ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰Â˙ÂÎÓÒÂ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÈÙ ÏÚ ‰ÓÈÁÏ·Â ÌÈ Â˘ ¯·˘Ó È·ˆÓ , ‰Ê ÏÏÎ·Â
 ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‚Ï˙¯Â˘˜˙‰ ÊÎ¯Ó ˙ÏÚÙ‰ .˘Â¯„ ÔÎ ÂÓÎ ÌÎÒÏ ‰ÏÚÙ‰ ÈÏ‰Â  ˙ÂÙÈÁ„· 

 ÏÏÎÏ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰È·ˆÓÈÓ‰ ÌÌÈ„ÁÂ ,˘ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÓ¯Â‚ ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰·
·ÏÂ˘Ó·Â ÊÎÂ¯Ó· ÏÂÚÙÏ.  

  ויישומ המזוי  לקחי ביניי  מהעימות הפקת. 2
 שלו ע  הפעולהבמשרד עצמו ולשיפור שיתו  וקשרי חו  תקשורת ל אג ה שללש  שיפור תפקודו 

,  מתמשכתילותפע כל אירוע חשוב וא  במהל  בתו  מ  הראוי לערו , גופי ההסברה האחרי 
תוצאותיה ,  מטרתהנוכח לבירור פרטי הפעילות מסודרתחקיר הכולל , תהלי  של הפקת לקחי 
 . ותהליכי  שהתחוללו בה

 לקחי  בתחו  הפקתשעניינ  , 2001של משרד החו  מינואר וקשרי ציבור תקשורת לאג  ה מסמכי
עמ  ש,  ומשרדיי  יסודיי  מערכתיימבטאי  שורת ליקויי  , ההסברה נוכח פרו  המאבק המזוי 

 ;החו הגדרת יעדי  עדכניי  של משרד  ואיעדר שינוי מחשבתי וארגוני בסדרי עדיפויות יה: נמני 
 במונחי הדימוי הישראלי לכל פעולה "המחיר" סדור ושיטתי של ההיבט ההסברתי ובשקלולחוסר 
,  של גיבוש מסרי וילקתהלי  ;  ומדינית טר  קבלת ההחלטות ובמהל  תכנונ  וביצוע צבאית

,  בנוהל הפעלה של מרכז תקשורת והסברהחוסר;  הפצת ואיכותעיתוי , התאמת  לצורכי השטח
 חוזרי  ליקויי ; ת חירו יתו כל גופי ההסברה הממלכתיי  הרלוונטיי  בעבמשות  בופועלי  ש

ב אחר חוסר במעק;  למשרד החו  ולמערכת הביטחו המשותפי ונשני  בתהליכי עבודת ההסברה 
לתקשורת וקשרי  בכוח אד  ובמשאבי  הדרושי  באג  וחוסר ;כל ערוצי התקשורת הרלוונטיי 

  .ההסברתית בזירה י חירו  מתמשכבמצבי משבר ולהיערכות ציבור 
 גופי ההסברה נוכח חלק לכלמשות  דיו   נער  לא, 2002 ינואר,  הביקורתסיו עד מועד 

.  למימוש זמני קביעת דרכי פעולה ולוח ו  לקחי לש  סיכו , מהממצאי  והמסקנות דלעיל
במסגרת הפקת הלקחי  עשה המשרד את כי ,  משרד החו למשרד מבקר המדינה ציי בתשובתו 

הוא ניסה לכלול בתהלי  וכי , הפעולות שהיה בידיו לעשות ושאינ  תלויות בגורמי  מחו  למשרד
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ו  שלא ניתנו למשרד החו  סמכויות א  כיו. נטיי לוו שאר הגופי  הראתהפקת הלקחי  שער  
לייש  את לחייב   וממילא ,אי  באפשרותו לחייב  ליטול חלק בתהלי ,  אלהגופי פורמליות מול 

  . הלקחי 
  לעול  הערבי ההסברה. 3

 שנית  ,ג  לאוכלוסייה דוברת השפה הערבית מענה מיטבי לתתאמורה הסברת חו  של המדינה 
מדינות ערב הסמוכות למדינת . ב  . הפלסטיניתרשותה. א : ה מבחינה הסברתית לשלושהלחלק
 אמורה ההסברה הישראלית לתת , לזאתבנוס .  הרחוקות ממדינת ישראלערבמדינות .  ג .ישראל

 . בישראלזו ג  לדוברי שפה הערביתמענה בשפה 
˙¯Â˜È··‡ˆÓ   , ÌÈÚ„‰ ˙ÂÓÈÓ˙ Û‡ ÏÚ ÈÎÔÈ· ˙„ÈÓ ÏÚ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ‰¯·Ò‰‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÎ 

Á Ô˙Â·È˘Ï˘ ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÒÂÏÎÂ‡È ‰È ‰Ù˘‰ ˙¯·Â„˙È·¯Ú‰ , ÈÂ‡¯Î ÏÙÂË ‡Ï ‡˘Â ‰
ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ¯¯·˙ ˘ ÈÙÎ ,ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó·Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó· . ¯·„‰

„ÁÂÈÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡·ÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ ÍÏ‰Ó· , Â·˘ ‰Ù˘Á ÒÂÏÎÂ‡‰ È ‰È ‰Ù˘‰ ˙¯·Â„
 ˙È·¯Ú‰Á¯Â‡·Ï˘ ‰˙Ò‰ÏÂ ‰ÏÂÓÚ˙Ï ÛÂˆ¯ Â ˙È ÈËÒÏÙ‰ ˙Â˘¯‰  Ï˘ ‰ÏÂÓÚ˙‰ ÈÓ¯Â‚

ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈ·¯Ú‰ ,ÈÏ·ÌÏÂ‰ ÈÏ‡¯˘È È˙¯·Ò‰ ıÓ‡Ó ÌÏÂÓ ·ˆÂ‰˘ .  
,  ההסברה במהל  המשא ומת  לשלו  ע  הפלסטיני מסע מכחלק,  בטר  העימות המזוי אמנ 
 שלנערכה רשימה ו; מיפוי של כלי התקשורת הערביי  המרכזיי באג  לתקשורת וקשרי חו  נער  
 התקשורתי התקשורת הערבית הזרה הנמצאי  באר  ורשימת מתראייני  פוטנציאליי  לכלי כתב

 חוסר תפיסה שלמה וביטויה  מלבד זאת נותרו הליקויי  הבסיסיי  בעינ  , אול . בשפה הערבית
 .בתכנית כוללת ומתואמת

נגר  , )ראו לעיל בפרק על רשות השידור(מלבד חוסר באמצעי שידור ישראליי  לעול  הערבי 
גו  ממלכתי בעל סמכות לריכוז הטיפול בהסברה הכשל ההסברתי המתמש  ג  כתוצאה מהיעדר 

 הסברת מופקד על  משרד החו  : למועד הביקורת עסקו גופי  רבי  בנושא כלהל .  הערבילעול 
באר   הערבי למגזר פעולות הסברה מבצע  משרד ראש הממשלה ; לכל מדינות ערבחו  ובכלל זה 

 השידור בשפה ועל אחראית על אמצעי התקשורת הממלכתיי   רשות השידור ; מ"עות לעבאמצ
כי , אמנ  נמצא. יה הפלסטיניתי פעולות הסברה לאוכלוסמקיי   משרד הביטחו  ו; הערבית

כלל נושא  לא  אי  בפועל כתובת האחראית,  השוני הגופי מתקיימי  קשרי עבודה מסוימי  בי  
ביצוע שיפור יסודי נוכח מצבה הגרוע של ל, לא נעשה מאמ  משות ו , הערבימרחבההסברה ל
 . תהערבי לאוכלוסייה דוברת השפהההסברה 

 עלואל השר הממונה ,  ראש הממשלה מר אריאל שרו אל שר החו  מר שמעו  פרס פנה 2001 ביוני
 להיחש  בפני  כי קיי  צור  מיידי של מדינת ישראל על דובריה,ציי ו ,רשות השידור מר רענ  כה 

 לעמדות הישראליות ולהרחיב ולעבות את השידורי  לעול  הערבי ביטויכדי לתת , המרחב הערבי
 . במצבחל שינוי לא , למועד סיו  הביקורת. בערביתהישראליתבאמצעות התקשורת 

 ,כי למשרד החו  מאגר דיפלומטי  מזרחני ,  מבקר המדינהלמשרד מסר משרד החו  2002 במאי
אשר הופכי  אותו לגו  ע  היכולות ,  רב בעבודה בנציגויות ישראל במדינות ערביו ניסבעלי 
 לממש את תפקידו יוכלמשרד החו  , ע  זאת. עול  הערביל ביותר להוביל את ההסברה הרבות

המשאבי  החומריי  יוקצו לו  ודרושותהלו הסמכויות יוגדרו ערבי רק א  מרחב הבהסברת החו  ל
  . לצור  משימה זו
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˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ, „¯˘Ó˘‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,  „¯˘ÓÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó
 Û˙Â˘Ó· Â Á·È ÔÂÁËÈ·‰ Ì‰Ó‰È„È˜Ù˙ÌÏ ¯˘˜‰· ÌÈÈ˙¯·Ò‰‰ ·Á¯Ó ÏÏÎ· È·¯Ú‰ 

 È ÈËÒÏÙ‰ÂË¯Ù· ,˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ Â¯È„‚ÈÂ , ÌÂ‡È˙‰Â ÛÂ˙È˘‰ ÈÏÏÎ ˙‡Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡
ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· .  

 שי לתחו  הסברת חו#  ראמקצועי החו# כמנחה משרד. 4
‰ . א ¯ · Ò ‰ Ï  ‰ Ï Ú Ù ‰  ˙ ¯ Â ˙  · Â ˆ È Ú Â  Ú „ È  Á Â ˙ È Ù    במשרד החו  לא נאגר באופ 

למיבצעי  צבאיי  ולאירועי  , במיוחד בהקשר למלחמות,  ידע מקצועי בתחו  ההסברהשיטתי
 וקשרי ציבור תקשורתלאג  ה התפתח לא כתוצאה מכ  .כאמוראירועי  מ לרבות לקחי  ,מרכזיי 

שעל פיה , כוללתשאמור לגבש ולעדכ  תפיסת הסברת חו  , כמוקד ידע מקצועי מסודרשל המשרד 
ה  באג  ,  חו בהסברת ובכלל זה להגדיר מונחי  מקצועיי  לעוסקי  ,נית  לעצב תורת הפעלה

 .וה  בגופי ההסברה הנוספי  העוסקי  בכ וקשרי ציבור תקשורת ל
˙ . ב  È Á ·È „ Ó  Ï ˘  Ì È È Ó Â ‡ Ï  ‰ ¯ · Ò ‰  È Î ¯ Ú Ó ·  ‰ ˘ Ú  ‰  Ì Ï Â Ú ·  ˙ Â     

הנעשה בתחו  זה כי אי  במדינת ישראל גור  ממלכתי העוסק בבחינה מקצועית של , בביקורת עלה
ובריכוז  ,בדגש על המדינות הדמוקרטיות המערביות,  של מדינות בעול לאומיי  הסברה במערכי
נת ניסיונ  ההסברתי רב השני  של מדינות אלה עשוי לשמש מקור חשוב לצור  בחי. מידע זה

. בהתאמות המתחייבות ממאפייניה הייחודיי , המענה הדרוש בהסברה הלאומית של מדינת ישראל
ל לרכז מידע על מערכי ההסברה הלאומיי  "במהל  הביקורת הנחה משרד החו  את אנשיו בחו

 . ולמועד תו  הביקורת החל להתקבל מידע רב ער ; במדינות שונות
 את מוקד להוותאמור , חו ההסברת להאחראי ,  החו רדשמש, על כ מצביע שרד מבקר המדינה מ

 היק  משאבי כוח אתולו מנגנו  מיוחד לצור  זה הכולל , חו ההידע המקצועי המרכזי להסברת 
, כי תכנית העבודה ההסברתית של משרד החו ,  יצוי עוד. הכלי  והתקציבי  הגדול ביותר, האד 

אשר דנה באותה עת , ו  והביטחו  של הכנסת לוועדת הח2001 מאוקטובר במצגתכפי שפורטה 
של מסוימת  על התקדמות תכנונית הסברתית תמלמד, הסברתית  התקשורתיתהמערכהבסוגיית 
 .המשרד

·‰ÏÚ ˙¯Â˜È· , ˙ÂÚˆÓ‡· ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ‰ Û‚‡Ï ˙¯Â˘˜˙ ¯Â·Èˆ È¯˘˜Â„¯˘Ó· ,ÂÏ˘ 
 ‰¯È˘È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰‰ÏıÂÁ ˙¯·Ò ,Ï ‡‰ ÌÂÁ˙Ï È˘‡¯ ÈÚÂˆ˜Ó ‰Á ÓÎ Ì‚ ¯„‚Â ˙¯·Ò‰‰ıÂÁ. 

È‡Ô ˙¯·Ò‰Ï ¯„‚ÂÓ ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È „˜ÂÓ ıÂÁ, ÏÎÏ ıÂÁ ˙¯·Ò‰Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÈÁ ‰ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ 
 ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ÍÎ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ .Â˙·Â˘˙· È‡ÓÓ 2002 „¯˘Ó ¯ÒÓ 

ıÂÁ‰ ,Â˙Ú„Ï ÈÎ,‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ  , ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ Û‚‡Ï ˙¯Â˘˜˙
 ¯Â·Èˆ È¯˘˜ÂÈ‡¯Á‡‰ Â È‰˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÈÁ ‰Ï È„ÚÏ·‰ ıÂÁ ˙¯·Ò‰·  , ÏÎ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰

 ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰·ÍÎ . 
È  . ג ˙ ¯ Â ˙  „ Ò Ó Â  ˙ Â È Ú Â ˆ ˜ Ó  ˙ Â ¯ „ ‚ ‰Ú Â ˆ ˜ Ó Î  ‰ ¯ · Ò ‰ ‰  Ì Â Á ˙ Ï   

לא גובש : כי הפ  המקצועי של עבודת ההסברה לא טופל עד כה בראייה כוללת, בביקורת נמצא
 העוסק בהסברה המקצועיח האד   הכשרת כולצורכי או נפרד משות חומר מתודולוגי מקצועי 

 קיומו של מילו  למונחי  ומושגי  מקצועיי  , למשל,זהובכלל , בגופי  הממלכתיי  השוני 
שעל ,  סוכמו הגדרות עקרוניות ראשיותלא; " משותפתשפה" לצור  ואחידי ייחודיי  מתואמי  

 ובי  הסברה לאומית הסברה לדוברותהמהות הזיקה שבי  לא הוגדרה  ; עובדי  גופי ההסברהפיה 
יעו  תקשורתי לצורכי יתו  השוואה לתפקיד של דוברות ו,  ומאפייניה  המיוחדי תקשורתילייעו  

 קבלתעקרונות מקצועיי  הסברתיי  לשילוב שיקולי הסברה בתהליכי לא נקבעו ; " ציבורקשרי"
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ע  אמצעי שיטות תכנו  וביצוע הסברה ול ,גיבוש מסרי ל .טחו יההחלטות בנושאי חו  וב
 את כל הדרוש המגדיר סיכו  תורתי ולא הוכ ;  ונציגי התקשורת הזרה באר התקשורת השוני 

  .השוני "  היעדקהלי"בנושא 
של משרד וקשרי ציבור תקשורת לאג  הכי ,  מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינההחו משרד 
, בהכנת מסמ  מקי  ו,המשרדחו  של ה עבודת הסברת לתהלי בהכנת מסד מתודולוגי החל החו  

 נקט צעדי  לגיבוש ל"ג  צה. אמת למציאות העכשוויתו תפיסת ההסברה המתאתשיכלול 
 . ממוסד ושיטתי,  חיוני לטפל במישור זה באופ  כולל, אול  כאמור. הואבמסגרתומתודולוגי 
È‡ˆÓÓÓÚ ˙¯Â˜È·‰ Â‰Ï , ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰·˘ È„ÂÒÈ‰ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ„ÒÓÂ È˙¯Â˙ 

‚ÂÏÂ„Â˙ÓÂÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ ÏÏÎÏ Û˙Â˘Ó È , ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ Ì¯‚ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ˙¯·Ò‰· 
ıÂÁ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ, ˙¯·Ò‰Ï ÈÚÂˆ˜Ó ‰Á ÓÎ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ıÂÁ , ÊÎ¯È ¯˘‡

 ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„·‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈË‰ÈÊÎ¯Ó È˙Î¯ÚÓ ‡˘Â Î ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰  ,ÂÓÂÎÈÒ˘ ¯ÂÓ‡ ˘Ó˘Ï 
 ˙Â·¯Ï È¯Ë ÓÏ‡ ÈÚÂˆ˜Ó ÒÈÒ·Î"‰Ù˘˙Ù˙Â˘Ó  "˙„Â·ÚÏ·Ò‰  ıÂÁ ˙¯˙È˙ÎÏÓÓ‰ Í˘Ó‰ÏÂ 

‰ÁÂ˙ÈÙ . „ÂÚ‰ÍÎÏ ¯˘˜‰· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ , ˙Â·È˘Á‰ ÏÚÊÂÎÈ¯·˘ Ú„ÈÓ 
ˆÏ ÌÏÂÚ· ˙Â È„Ó· ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÎ¯ÚÓ· ¯Â˘˜‰Â‰ ÈÁ· ÈÎ¯ , Û‡Â ˘Â·È‚ıÂÓÈ‡ 

˘ ˙Â ·Â˙Â‡ˆÓÈÈ ˙¯·Ò‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÈÂ‡¯Î ‰‰ È„Ó‰ Ï˘ ıÂÁ.  
✩  

¯ÂÓ‡‰Ó‰Ê ˜¯Ù· ‰ÏÂÚ  , ÈÎıÂÁ‰ „¯˘Ó ‰˘˜˙‰ ˙¯·Ò‰ ‡˘Â  ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ ·ˆÓ· ıÂÁ
 Ï˘˘Ó˙Ó ¯·˘ÓÍ . ˙¯Â˜È··Â‡ˆÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ,ÔÂ‚Î  :¯ÒÂÁ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· È·ˆÓÏ  ¯·˘Ó

 ‰ÓÈÁÏÂË¯Ù· ÈÁÎÂ ‰ ˙ÂÓÈÚÏÂ ÏÏÎ· ,˙Â·¯ÏÈ·ˆÓÏ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â · ¯ÒÂÁ Ì‰ ÂÏÏ. „¯˘Ó 
ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,˙Â¯ÓÏ˘  ÂÎ˙‰‰Â È¯˘Ù‡Î ÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ ˙Î¯Ú‰  ˙Â

ÈÏ‡ ˙ÈÚˆ·ÈÓ‰Â‰ˆ· ‰˙ÈÈ‰˘ "Ï ,Í¯ÚÓ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Í¯Ú  ‡Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰¯·Ò‰‰ 
ÂÊÎ˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï, ÌÈ˘„ÂÁ· Â˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙¯˙ÏÂ‡Ó ‰·Â‚˙· ‰ ÈÈÙÂ‡ 

˙Ú ‰˙Â‡· Â˘¯„ ˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ . 
˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , Í¯ÚÈ‰Ï ˘ÈÏÂÚÙÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ È„ÂÒÈ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÙÈÁ„· 

ÏÎ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÈÓ¯Â‚ Ï‰¯·Ò‰·, ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ È‡˘Â ·Â 
ÂÏ ‰ˆÂÁÓ˘ ‰¯·Ò‰‰.˙‡Ê  ,Ì˘Ï Í˘Ó‰ ÁÎÂ  ıÂÁ ˙¯·Ò‰ ¯Â˘ÈÓ· ˘Â¯„‰ Ï˘ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓ 

ÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ , ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ „ˆÏÏÈ·˜Ó· ÌÂ¯ÈÁ‰ È·ˆÓÏÂ ÌÈ˘ÈÁ¯˙Ï È·ËÈÓ ‰ ÚÓ Ô˙ÓÏ 
ÌÈ¯Á‡‰ .   
  במערכת הביטחו  ההסברה
 מערכת"הגדרת המונח . חו  של מדינת ישראלה מרכזי בהסברת חלקמהווה צבאי  ניהפ  הביטחו

המשרד לביטחו  , ל"צה, משרד הביטחו :  זו כוללת את הגופי  הבאי לביקורת בהקשר" הביטחו 
  .  ישראלומשטרתפני  
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  הביטחו  במשרד ההסברה. 1
יוע  שר . א : שורת וההסברה התקבתחומישני בעלי תפקידי  במישרי  עוסקי  במשרד הביטחו  
 סוגיות ומתא  ,וללשכתו הנוגעי  לשר וההסברההמופקד על ענייני התקשורת , הביטחו  לתקשורת

מופקד בעיקר ה, דובר משרד הביטחו . ב . בגופי המשרד ומחוצה לו, תקשורת והסברה מטע  השר
את יחידות לת ג  הכול,  בכל הנושאי  שבתחומי המערכת האזרחיתהתקשורתעל הקשר ע  כלי 
.  הקשורי  במשרד עצמו ההסברהנושאי הביטחו  ממונה עליה  ועל ששרהסמ  והתאגידי  

מתא  הפעולות :  כגו ,נוספי במשרד הביטחו  מטפלי  לעתי  בנושא ההסברה מספר גורמי  
 המזכיר הצבאי לשר ; לתכנו  מדיניות וקשרי חו  ביטחוניי ל"סמנכה; )ש"מתפ(בשטחי  
 . לענייני ערבי השר ויוע  ;הביטחו 

·‰ÏÚ ˙¯Â˜È· ,ÈÎ  ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú ÔÙÂ‡· „ÒÂÓÓ ‡Ï , ‡ÏÏÍÈÏ‰˙ 
ÌÈÈ ÂÁËÈ·‰ ‰¯·Ò‰‰ È¯ÒÓ ˙‡ ˙È˙ËÈ˘Â ‰¯Â„Ò ‰¯Âˆ· ÔÂÂÎÓ‰- ÌÈÈ È„ÓÌ˙Ó‡˙‰Â ÈÏ‰˜Ï 

ÌÈ Â˘‰ „ÚÈ‰ , ÚˆÂ·˘ ÈÏ·Â ‰Ê ¯Â˘ÈÓ· ÌÚ È˙ËÈ˘Â ¯Â„Ò ÌÂ‡È˙„¯˘ÓıÂÁ‰  . 
כי חיזוק יכולת הדוברות אל מול המערכת ,  משרד הביטחו  למשרד מבקר המדינה מסר2002במאי 

מחייבת עבודת מטה רחבה במשרד , לאומית בעיקר הבי , מדינית והתקשורתית הביטחונית
כמו כ  נדרש לשפר את הממשק שבי  הגופי  הקיימי  . הביטחו  לבחינת הנושא ומשמעויותיו
כדי לשלב את הנושא ההסברתי באופ  ,   בנושא הדוברותבמשרד הביטחו  ובלשכת שר הביטחו

  .שיטתי ומובנה בתהלי  קבלת ההחלטות וההיערכות המיטבית להסברת 
  ל" בחטיבת דובר צהההסברה. 2

 עומד החטיבהבראש . ל" של המטכ " באג " המשנה של אממגופיל הינה אחד "חטיבת דובר צה
,  תקשורתענ ;  "ל בדרגת אל"סג  דובר צה: הבא והיא מאורגנת באופ  ,אלו  קצי  בדרגת תת

 ש"איוובאוגדות , בפיקוד העור , ל בפיקודי  המרחביי "כפופי  לו ג  נציגי חטיבת דובר צהש
, והסברהענ  מידע ו; ענ  תשתיות והדרכה; לאומית ענ  תקשורת בי ; ענ  קשרי ציבור; ע"ואזח

 .  ג  מדור סיקור והפקותשכפו  לו
 ' מס בדוח שנתישפורסמה, )דאז(ל " דובר צהיחידתת של משרד מבקר המדינה על  הקודמבביקורת

 ההתקוממות אירועי היערכותה נוכח   ובעיקר , היחידה בעיתות חירו  ורגיעהארגו  נבחנו 40
  :  שעלו בביקורת הקודמתהעיקריי בי  הממצאי  . 1987שהחלו בשנת , ע" ובאזחש"באיו

לא היה בה  מענה ,  ההתקוממות דאזאירועיל כדי לסקר את "ר צהת דובחידהפעולות שנקטה י. א
 אמורי  בכל הנוגע למהירות התגובה הדברי . מספק לדרישות המיוחדות שיצרו האירועי  בשטח

הכשרת כוח האד  . ב .  התקשורת הזרהגורמיוהקשר ע  , והדיווחי  מהשטח על אירועי 
 . היו משביעי רצו לאל "הת דובר צחידלתפקידיו וההכנות לשעת חירו  בי

 ובקשרי הגומלי  ושיתו  המזוי  נוכח העימות החטיבה הנוכחית התמקדה בהיערכות הביקורת
  .האחרי  לבי  גופי ההסברה החטיבההפעולה שבי  

‡.  ‰·ÈËÁ‰ È„È˜Ù˙ ˘ÂÓÈÓ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ 
 1999מספטמבר ) ע"הפ  להל  (בהוראת הפיקוד העליו  הוגדרו ותפקידיה ל " דובר צהחטיבת ייעוד

 בהכנת ה הביקורת עסקו בחטיבלמועד. 1998החטיבתית משנת ) א" פק להל  (ובפקודת הארגו  
 גו  להיות: "כלהל  החטיבה דלעיל הוגדר ייעודה של א"הפקבטיוטת .  חדשהא"לפקהצעה 
   ומיישל"שמעצב מדיניות דוברות לצה, הנסמ  על שיטות ואמצעי  מתקדמי , מקצועידוברות 
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דובר חטיבת  העיקריי  של הע  תפקידי". באמינות ובזמינות,  בקרב קהלי היעד בפתיחותאותה
; ל"ההסברה וקשרי הציבור של צה, הדוברותל מער  ע בלעדית אחריות: נמנוש    שפורטול"צה

; ל" לציבור באמצעות התקשורת באר  ובחול" צהעמדותהצגת ; שומהיגיבוש מדיניות ההסברה וי
; ל" לנושא הדוברות והעברת מידע לגופי  שמחו  לצהל"בצהת מקצועית ראשית לשמש סמכו

 בנושא עבודה ע  ל" צהכלל בכל הקשור בתקשורת ולהכשיר את ל"לתת ייעו  למפקדי  בצה
 עוד צוי  .ל" בצה,1998 ח"התשנ ,ת חוק חופש המידעולשמש כממונה על יישו  הוראו; התקשורת

 . ל"שמש כיוע  התקשורת לרמטכל מ"כי דובר צה, א"בטיוטת הפק
בביקורת .  בלבדל"לצה בהקשר ל"דובר צה נית  דגש מיוחד בהגדרת תפקידיו של א"ובפק ע"בהפ
 בהקשר למימוש א"ובפק ע" קיימת בעייתיות לקיי  הלכה למעשה את הנאמר בהפבפועלכי , נמצא

,  רחבהוא " האפור התחו"ש מאחר זאת.  בלבדל"ל בתוכני ההסברה של צה"תפקידיו של דובר צה
  . לתקשורת בי  התחומי  המדיני והצבאיראיונותהקושי להפריד במהל   ג  לעתי  ובשל כ  ניכר
כי אחת מזירות הלחימה בינינו לבי  ,  נאמר2002ל למשרד מבקר המדינה ממאי "בתשובת צה

מי  ולא זירה זו מאופיינת בחלוקת אחריות וגבולות גזרה עמו. הפלסטיני  היא זירת ההסברה
ל את עצמו לבדו "בחלק ניכר מ  האירועי  במש  תקופת תחילת העימות המזוי  מצא צה. ברורי 

הגדרתו של  נוכח אי. כשפעילות שאר גופי ההסברה לא הייתה מוסדרת, בחזית ההסברה ועשייתה
 שאליו, "ואקו "נוצר , שלו נתונות סמכויות מעשיות, האחראי לתחו  ההסברה, גור  אחד מרכזי
ל לא חרגו "ל וקציני צה"דובר צהכי ,  למשרד מבקר המדינהל"מסר צהעוד  .ל"נשאב דובר צה

 במקרי . ל"בוודאי לא במישור המדיניות והסייגי  שהגדירו קברניטי צה, ל"מהסברת פעולות צה
 בטבעו של מוסברא  הדבר יכול להיות , "אפור"אפשר וגלשה ההסברה אל התחו  ה, חריגי 

  . בי  התחומי המוכר" חיכו "נו מצויי  ובבו אשהעימות 
בנוגע לחלוקת הסמכויות ע  כי , 2002משרד הביטחו  מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי 

 קו הפרדה ברור בי  הסברת המדיניות הביטחונית לבי  על אכ  דרוש להקפיד ל"חטיבת דובר צה
 אינו עוסק ככלל ל"כי דובר צה,   בתשובת משרד הביטחוצוי עוד . הסברת הפעילות המיבצעית

 הדומיננטיות ,אול  בפועל.  בתחומי הסברה שאינ  צבאיי  גרידאהביטחו בעבודת מטה עבור שר 
ומרכזיותו של גו  מטה זה , ביטחונית  קבלת ההחלטות במערכת המדיניתבתהלי  ל"של צה

הדוברות הצבאית בו ש מצב יוצרי  , הרבה מעבר לפעילות הצבאית גרידא,מגווני בתחומי  
 . מדיני ולעתי  ע  ממשקי  לתחו  הביטחוני,  נרחב של נושאי  ומשימותבספקטרו עוסקת 
ÁÎÂ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó˘" Â Á·È Ï
˙‡ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ  Ì‰È È·ÌÈÈ˙¯·Ò‰‰ ÌÈ Î˙‰ ¯Â˘ÈÓ· . 
 לתחומי מקצועיי  נהלי  לפרס  תורה ולהכי ור ל ג  אמ"כי דובר צה,  נקבעא" ובפקע"בהפ

ל א  " בחטיבת דובר צה.ל"מתוק  תפקידו כסמכות מקצועית ראשית בצה, הדוברות וההסברה
בדיו  מיוחד . אשר אמור לעסוק בגיבוש חומר תורתי בנושא, "והדרכה תורה"הוק  מדור חדש ל

 חשיבות את ל" הדגיש הרמטכ2000 בדצמבר ל" בפורו  מטכשהתקיי  ,"2000 דוברות"בנושא 
 ,2002 ינואר , הביקורתסיו מועד בכי , התברר. המפקדי המסד התורתי המיועד בעיקר לשימוש 

 . ל"בתהלי  מתודולוגי לכתיבת תורה לדוברות צה ל" צההחלטר  
קיי  חומר בסיסי להכנת תורה בתחו  הדוברות כי ,  למשרד מבקר המדינהל"צה מסר 2002 יוניב

אשר , ל על מנת לגבש טיוטה של תורת הדוברות" א  נדרשת עדיי  עבודת מטה בצה,וההסברה
בתחו  הסברת , כי במישור תורת הדוברות, ל בתשובתו"עוד ציי  צה. 2002תפורס  לקראת דצמבר 

הוא ישת  פעולה ע  הגור  שיוגדר כמנחה ומתא  לש  עיצוב תפיסת הסברת חו  של , חו 
שתשובת , מציי משרד מבקר המדינה . רת הסברה צבאית בהתאמהובהמש  יעגנה בתו, המדינה
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חו  של ה הסברתבהגדרת מנחה מקצועי ראשי לתחו  הדחו   דלעיל מעידה על הצור  ל"צה
  . המדינה

· . ‰ˆ Ï˘ ˙ÈÚˆ·ÈÓ‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú· ·ÈÎ¯Î ‰¯·Ò‰‰"Ï 
 יותרב החשוב הלקח"כי , צוי  1991 בשנת כבר ל"דובר צהבלקחי מלחמת המפר  שהפיק 

ל ונציגיו ישולבו וילוו כל תכנו  וביצוע "הוא הצור  שדובר צה, להנחילוממלחמת המפר  שיש 
". הצבאיותבדר  זו הדוברות תהיה שותפה אמיתית ושווה למכלול הפעילויות ... מתחילתוצבאי 

י הר,  הקרבומנוהלי המצבהערכות מ  שותפו בחלק ניכרל ונציגיו"דובר צהכי א  ש, ביקורת נמצאב
ל או נציגו בשלב "לא שות  דובר צהבשני  האחרונות  ל" וביצע צהשתכנ חלק מהמיבצעי  שב

 בחינה והתייחסות ללא בוצעו וכתוצאה מכ  ה  , של נוהל הקרבהמיבצעיהערכת המצב והתכנו  
כקצי  מטה מקצועי באופ  סדור או נציגו ל " דובר צהשלשיתופו  איכי , יצוי . הסברתית מקצועית

יה הסברתית י התכנית המיבצעית מזווית ראעיצובמנע ממנו להשפיע על , י בנוהל הקרבושיטת
 להסברה ע  חומר הסברתי וביסודיות מראש להיער התקשה ג  הוא  ,כתוצאה מכ . מקצועית

 .המיבצעיתלאחר הפעילות , מתאי  מול התקשורת
 ההסברה"אה שנוש, מקצועית הוראה  " שבאמתורה והדרכה חטיבת פרסמה 1998במאי 

 בנוהלכי יש לכלול את נושא התקשורת , הקובעת ," כרכיב בעבודת המפקד והמטהוהתקשורת
 תקשורתכי הוא יהיה אחד מסעיפי פקודת מיבצע ויוצג בנספח ו, בשלב הערכת המצב, הקרב

 על דהכי אי  הקפ,  נמצאבביקורת .הפיקוד המרחבי והאוגדה, ל"לפקודות מיבצע ברמות המטכ
  . מיבצע לא נכתבו נספחי תקשורתה מפקודותלחלק ו ,וראה דלעילביצוע הה

‚ .  Ï˘ ‰˙Â ÎÂÓ‰ˆ ¯·Â„ ˙·ÈËÁ"Ï ÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ ÁÎÂ  
1 ( ‰ ˆ  Ï ˘  ˙ È ˙ ¯ · Ò ‰ ‰  ˙ Â   Â Î ˙ ‰ ‰"Ï ˙ Â Ó È Ú Ï ‰Ô È Â Ê Ó    בהערכת המצב

 מצבנוכח , ודאות  שנה זו תהיה בסימ  איכי,  טר  פרו  העימות המזוי  נאמרל" צהל ש2000לשנת 
.  מזוי עימותל להתכונ  ל" הרמטכהנחה רקע זה על. הפלסטיני   ע למשבררכב שבי  הסכ  ומ

,  פרו  העימות המזוי לאחרחודשיי  , 2000שנער  בנובמבר , ל"בכנס לפורו  המיבצעי של צה
זה , יחד ע  זאת.  ביצע צעד משמעותי קדימהל"צה, בנושא הסברה"כי , בי  היתר, ל"סיכ  הרמטכ
 ". ולהשתפר בולהמשי  תחו  שצרי 
˙¯Â˜È··‡ˆÓ  Â ‰ˆ Ï˘ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ¯Â˘ÈÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ" ÌÂÁ˙· Ï‰¯·Ò‰‰ :‰ ÌÈ„Â˜ÈÙ

 ¯˜ÈÚ·Â ÌÈÈ·Á¯Ó‰„Â˜ÈÙ ÊÎ¯Ó‰  ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÓÊÂÈ· ÂÏÁ‰È˙¯Â˘˜˙‰ ‰ ÚÓ‰ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï-
˘Â¯„‰ È˙¯·Ò‰ÔÈÂÊÓ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ ˙‡¯˜Ï  . ÊÎ¯Ó‰ „Â˜ÈÙ· ˙ÂÓÈÚ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÏÚÙ ÍÎ"ÊÎ¯Ó 

˙¯Â˘˜˙ ˙Î¯Ú‰Ï" ,„ÚÂ ˘ ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈ¯‚˙‡‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰· „Â˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚Ï ÚÈÈÒÏ 
˙‡ÊÎ˘ ‰ÓÈÁÏ· ‰¯·Ò‰· , ÍÎÂÌ‚ÁÊ‡ ˙Â„‚Â‡· ‰Ê ¯Â˘ÈÓ· ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú  "ÚÂÈ‡Â "˘ .

ÌÏÂ‡, ˙ÂÓÊÂÈ‰ ‰ ÚÓÏ Â‡È·‰ ‡Ï ÏÈÚÏ„ È˙¯·Ò‰‰‰ˆ‰ "˘¯„ ‰ ÈÏ . 
 ל"צה את חוסר ההיערכות של 2001 יוליב פירט )ת" ראש אג להל  (ל "  התכנו  במטכ אגראש

 התקשורת שללא הובנה טר  העימות חשיבותה : כלהל , הסברתי לעימות הזה במישור התקשורתי
במש  ; ל למדור" המטפל בכ  בחטיבת דובר צההענ  נשקל אז לצמצ  את , ולראיה,לאומית הבי 

 לכתבי  הזרי  הנמצאי  בישראל בנושאי  "שיחות רקע"לא נעשו , לאירועי כל התקופה שקדמה 
לא היה תיאו  בי  ; ד להסביר  במהל  האירועי  עצמ ושקשה מא, הסכסו   לשורשי הקשורי

ולא היה , התקשורתנציגי  ההסברה האחרי  במדינת ישראל בנוגע לשיחות ע  גופי ובי  ל"צה
הדברי  שנאמרו על ידי דוברי  שוני  , כתוצאה מכ . על מה וע  מי, מדברמנגנו  שיקבע מי 
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לא מבחינת , שמדינת ישראל תסביר באותה עתהיה רצוי מה שצגו את  ייבהכרחלא , בתקשורת
 של ההסברה  לא הובנה חשיבות;  בנושא ולא מבחינת השפההבקיאותלא מבחינת , התוכ 

א  הוא לא בא לידי ביטוי הלכה ,  הנושא הוב ,אורטיתית. המצבוהתקשורת כרכיב בהערכת 
 .ל" צהשללמעשה בפעילות המיבצעית 

ל החלה להתארג  "חטיבת דובר צהו, המזוי העימות במהל   הוא  ל" בהסברה בצההטיפולאמנ  
במועד תו  , אול .  בתחילת העימות " וג  הוק  פורו  להסברה בראשות ראש אמ,בהתאמה

ובעיקר במישור התיאו  , ת" טר  תוקנו במלוא  הליקויי  שפירט ראש אג2002הביקורת בינואר 
 .האחרי ל לבי  גופי ההסברה "בי  צה

2 ( „ Â Ú È ˙ ‰‰ ˆ ·  È Ú ˆ · È Ó ‰  "Ï     צור  מיבצעי לתעד עלהבמהל  העימות המזוי 
 ,ל" הנחיית הרמטכפי על.  ישראלת החו  שלהסבראת צורכי בעיקר באופ  חזותי אירועי  שישמשו 

 צוותי צילו  2001 מארס סו שתכליתה להקי  עד , מטה בעבודת 2001 בינואר ל"החל צה
 התיעוד המיבצעי יוצבו בחטיבות שצוותי ,סוכ .  חזותי של אירועי  בשטחלש  תיעוד, מיבצעיי 
 הסתיי  קורס תיעוד 2001 ביוני .מיוחדותולוחמי  יוכשרו ג  כצלמי  ביחידות , המרחביות

כי , התברר. ע לא הביאו כל תפוקה"ש ובאזח"א  בוגריו שפעלו בגזרות הלחימה באיו, מיבצעי
 מסר 2002 וניבי .ר מעורבות ראויה של מפקדי  ביישו  הנושאהסיבה העיקרית לכ  נבעה מחוס

 בצעימ בעקבות .תו  כדי לחימה והתפתח במהלכה" נולד" הנושא כי,  למשרד מבקר המדינהל"צה
  .פיתוחוהמש   וה  ייושמו באופ  שוט  במהל  , בנושא לקחי הופקו ," מג חומת"

¯Â‡ÏÈÚˆ·ÈÓ‰ „ÂÚÈ˙‰ ˘ÂÓÈÓ·˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ , ˜ÈÚ· ¯ ˙¯·Ò‰ ÈÎ¯ÂˆÏıÂÁ , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰ˆ˘"Ï ‰ÓÈ˘ÓÏ Â¯˘ÎÂ‰˘ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜ ¯Á‡ ·Â¯˜Ó ·Â˜ÚÈ ÂÊ , ˜ÈÙÈ

 ˙‡ „ÒÓÈÂ ÌÈÁ˜Ï‡˘Â ‰.   
  במשרד לביטחו  פני  ובמשטרת ישראל ההסברה. 3
‰ . א ¯ · Ò ‰ ‰Ì È  Ù  Ô Â Á Ë È · Ï  „ ¯ ˘ Ó ·  של המשרד לביטחו  ה ההסברפעילות את    

 של הציבורמגוו  תחומי הדוברות ויחסי המופקדת על   של המשרדמבצעת יחידת הדוברפני  
 הציבורשתפקידו העיקרי לייצג ולתקשר את השר מול ,  ויוע  תקשורת לשר;והמשרד עצמ

 . והתקשורת באר  ובעול 
‰ . ב ¯ · Ò ‰ ‰Ï ‡ ¯ ˘ È  ˙ ¯ Ë ˘ Ó ·  הינה גור  חשוב במישור הסברת משטרת ישראל    

חשיבות זו מקבלת משנה תוק  .   המתרחש בזירת העור החו  של ישראל בתקופה של עימות מזוי
.  ה  מול טרור וה  מול איומי  אחרי  כי זירה זו תהיה פעילה בכל עימות עתידי , נוכח ההערכה

.  דוברי  במחוזות ובמרחבי 20  ראשית ודוברת כולל  במשטרת ישראלמקצועיהדוברות המער  
 וההסברהרכי הדוברות ו פעמי  את צ הארצי מספרהמטה השני  האחרונות בח  במהל 

   : לשפר את המצב בדר  שלהומל , 2001 באפרילסתיימה הבחינה האחרונה שב. המשטרתיי 
שיכלול יוע  תקשורת חיצוני וצוותי , הכוללתהקמת מנגנו  לסיוע באסטרטגיית הדוברות   )1(

 צוותי תגובות על ידייעה  בחירו  וברגלהתרחשויות" אמת זמ " מת  יכולת תגובה ב )2  (. היגוי
 יצירת מרכז  )4  (.  הקשר ע  אמצעי התקשורת הישראלית והזרההידוק  )3 (. י ארצי ומחוזי

    במטה הארצי ובמחוזות  מבנה ארגוני בכל מער  הדוברות שינוי  )5  (. לתקשוב ולעדכו  שוט 
 . אלההמלצות אישר ל "המפכ. חיזוקו בכוח אד ו , יוזמתבדוברותהכולל הקמת גו  שיעסוק 

 כי, ל התברר"אשר לשיתו  הפעולה של משטרת ישראל ע  גורמי ההסברה במשרד החו  ובצה
משרד החו  בתחו  האג  לתקשורת וקשרי ציבור של  לבי  משטרת ישראלקשרי עבודה בי  

 .לא עוגנו בנהלי  משותפי  ,ל" לבי  חטיבת דובר צהשטרת ישראלבי  מו, ת החו הסבר



 א53דוח שנתי  34

 file: chap101 05/09/2002  הרצה שלישית

הנוגעי  לצורכי  כל הנושאי  כי,  מסרה משטרת ישראל למשרד מבקר המדינה2002 באפריל
 הוק  מדור דוברות יוזמת .טופלו או נמצאי  בהלי  של הקמההדוברות וההסברה המשטרתית 

ומער  הדוברות נמצא ; אושרו תקני הדוברי  המרחביי ; הוק  חדר תקשוב; בלשכת הדוברות
כי ממשקי העבודה , ל למשרד מבקר המדינה" מסר צה2002י ביונ. בתהלי  מוא  להשלמת פערי 

 .ל לבי  משטרת ישראל ימוסדו ויעוגנו"בי  חטיבת דובר צה
„¯˘ÓÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  , È„ÂÒÈ ÈÂ È˘Ï ˙È Î˙‰ „ˆÏ˘Í¯ÚÓ· ˙¯Ë˘Ó· ˙Â¯·Â„‰ 

ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ Ï‡¯˘È , ˙¯Ë˘ÓÂ ÌÈ Ù ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰˘ ˘Â¯„Ï‡¯˘È Â Á·È  ˙‡
 ÌÂ‡È˙‰˘Â¯„‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ÌÈ¯Á‡‰ ,  Â ‚ÚÈÂ ˙‡ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÏ‰Â 

‰Ó‡˙‰· Ì‰È È· ÌÈÈ˙¯·Ò‰‰.  
  פעילות ההסברה בי  כלל גופי ההסברה במערכת הביטחו  תיאו  .4

 לעתי  הכוונה מרכזית לביצוע פעולות וא  דרוש תיאו  גופי ההסברה במערכת הביטחו בי  כל 
 ההסברה בי  גופי הביטחו  דלעיל מבוסס תיאו כי , בביקורת נמצא.  ההסברה בתחומי הביטחו

, ולא קיימי  נהלי  משותפי ,  הבכירי  בגופי  הללוהתפקידי בעיקר על יוזמות אישיות של בעלי 
את חלוקת האחריות ואת שיתו  ,  ליטול חלק בפעולות ההסברהשאמורי המגדירי  את הגופי  

 כל של ההסברתי התיאו  מצא עצמו לא אחת יוז  ומוביל את ל"הדובר צ .ביניה הפעולה הנדרש 
  .  שהוא לא הוגדר כגור  האחראי לכ א , הגופי  הביטחוניי 

✩  
˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ÏÂÚÙÏÂ Í¯ÚÈ‰Ï ˘È˙ÂÙÈÁ„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ È„ÂÒÈ ÔÂ˜È˙Ï 

 ÈÓ¯Â‚· ÌÈ¯Â˘˜‰‰¯·Ò‰‰ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ÔÂÁËÈ·‰ ‡ÙÂ‚, ÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÔÙÂ‡ ˙‡ „ÒÓÏ ‰ÏÂ
 ÔÈ· È˙¯·Ò‰‰ÏÎÌÈÈ ÂÁËÈ·‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ .    
 מול לוחמת התעמולה הערביתהמודיעי  היערכות 

עומדת מדינת ישראל בפני מתקפה תעמולתית ערבית רחבת ,  בעת הנוכחיתשאת הקמתה וביתר מאז
 .  מידענחו  לאסו  עליהלש  כ  ו ,הההסברה הישראלית אמורה להתמודד מול. היק 

וג  לא נערכה על בסיס החומר ,  כי הנושא לא טופל מבחינה מודיעינית בשיטתיות,בביקורת נמצא
 . שנאס  עבודת מחקר מודיעיני בסיסית

 2002ביוני . לא הוגדר איו  זה כאיו  אסטרטגי, למרות האיו  הגלו  בלוחמת התעמולה הערבית
בית הינה מרכיב שלוחמת התעמולה הער, כי אי  חולק על כ , ל למשרד מבקר המדינה"מסר צה

ובחטיבת המחקר קיימת הבנה ברורה , שרק יל  ויגבר בעתיד, משמעותי בשדה המערכה הנוכחי
אול  על פי תפיסת . לאיו  הגלו  בתעמולה ובהסתה הערבית כמרכיב במערכה הכוללת על ישראל

ות על הטיפול בסוגיה זו צרי  לדעתו להיעש. במוב  הפורמלי" איו "אי  מקו  להגדירה כ, ל"צה
 . ידי חיזוק ומיסוד הקשר שבי  גופי המודיעי  והידוק הקשר שבי  גופי המודיעי  וההסברה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ó¯· ‰È Î˙Â ‰È·ÈÎ¯Ó ÏÎ ÏÚ ÂÊ ‰·Â˘Á ‰È‚ÂÒ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯
˙ÈÓÂ‡Ï‰ . 

Ê  .א Î ¯ Ó ‰ È  È „ Ó  ¯ ˜ Á Ó Ï   ı Â Á ‰  „ ¯ ˘ Ó ·) Ô Ï ‰ Ï-Ó Ó ‰ ד הינו " הממ  )„" 
תורת המחקר "והוא אחראי על פי הגדרת תפקידיו ב, ת של משרד החו מודיעיני הזרוע המחקרית

 של משרד השוטפתללוות את הפעילות , בי  היתר, 1997מאוגוסט " המודיעיני ברמה הלאומית
  להל   (עליו להתמקד בציו  ידיעות חיוניות;  זה בתחו  ההסברהובכלל ,ל"החו  ונציגויותיו בחו

 ג  למטרות תכנו  ופעילות מיועדותמודיעי  וההערכות שיספק ולפיכ  ה,  משרד החו של )ח"צי
 .מדינית

ÁÎÂ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰  ,ÓÓ˘ ‰È‰ ‰ÙÂˆÓ"„ ˙¯Â˘˜˙‰ Û‚‡ ÌÚ Á˙ È  ¯Â·Èˆ È¯˘˜ÂÏ˘ „¯˘Ó 
 ˙¯·Ò‰ Ï˘ ÌÈÈ ÈÚÈ„ÂÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ıÂÁ‰‰ ‰ÏÂÓÚ˙‰ ˙ÓÁÂÏ ÁÎÂ  Ï‡¯˘È Ï˘ ıÂÁ

˙È·¯Ú‰ ;¯È„‚ÈÈˆ "ÌÈÁ, ¯Â˜ÁÈÂÂÏ· ¯Â˘˜‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÏÎ ˙‡  ¯Â·Ú ˙È·¯Ú‰ ‰ÏÂÓÚ˙‰ ˙ÓÁ
ˆÂ ÈÒÈÒ· ¯˜ÁÓÎ ‰¯·Ò‰‰ ÈÎ¯¯˜ÁÓÎÂÛËÂ˘  ,ÍÂ˙È„Î  ˙ÏÈ‰˜ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÂ‡È˙ 

ÔÈÚÈ„ÂÓ‰, ¯˜ÁÓ‰ ˙·ÈËÁ Ì˘‡¯·Â Ó‡·"Ô . ÌÏÂ‡‰¯¯·˙ ,ÓÓ ÈÎ"„˙‡Ê ‰˘Ú ‡Ï . 
Û  .ב Â ˙ È ˘Ó ‡  Ï ˘  ¯ ˜ Á Ó ‰  ˙ · È Ë Á  "Ôı Â Á  ˙ ¯ · Ò ‰  ı Ó ‡ Ó · של ע "פבה    

 הצבאי במישורשא באחריות להערכת המודיעי  הלאומית  נו "כי אמ,  נקבע1991 מיוני ל"צה
היא ,  " המחקר באמחטיבת"כי , נאמר דלעיל"  המחקר המודיעיני ברמה הלאומיתתורת"ב. והמדיני

 ולפיכ  היא חוקרת בכל , קבלת ההחלטות הלאומידרגמדיני עבור  המבצעת את המחקר האסטרטגי
 והדרג ל"צהכלכלי וטכנולוגי לצורכי , צבאי,  מדיניכגו , המודיעיניתחומי ההתעניינות של המחקר 

 ".המדיני
˙¯Â˜È··‡ˆÓ   ,ÈÎÓ‡· ¯˜ÁÓ‰ ˙·ÈËÁ "Ô ¯˜ÁÓ ‰Î¯Ú ‡Ï ÈÂ‡¯˙È·¯Ú‰ ‰ÏÂÓÚ˙‰ ‡˘Â · .  

Ò˙Â‰  .ג Ú È È˙ Ó Ó"·  „ ˙ „ È Á È"· ˆ Á "È Î ¯ Â ˆ Ï‰ ¯ · Ò ‰ ‰ " חצב "ליחידת    
 "תקשורת ההמוני "  מכלל אמצעיגלויי  אחריות כוללת לאיסו  מידע ממקורות  " לאמהכפופה

 לתחנות ומאזינה ברציפות היחידה צופה , ביצוע משימתהלצור ). האלקטרונית והמודפסת(
 ובכלל זה ג  , לגופי  שוני חלק ניכר מתוצרי היחידה מועברי .  כתבי עתוקוראת ,רדיווטלוויזיה 

" חצב"ל ד"הפנה ממ לא ,2001דצמבר , כי עד למועד הביקורת, התברר. במשרד החו ש ד"לממ
 . בנושא" חצב" ע  ד"ממ ולא התקיימה עבודה שיטתית של ,הסברה מכוו  לצורכי ח"צי
Û  .ד Â ˙ È ˘Ó Ó  Ô È ·  ‰ ¯ · Ò ‰  È Î ¯ Â ˆ Ï  È  È Ú È „ Â Ó  ‰ Ï Â Ú Ù  "„ Ó ‡ Ï"     נוכח

. קיי  צור  בתיאו  הדוק בי  גופי המודיעי  במת  המענה הדרוש לצורכי ההסברה, האמור לעיל
  . ההסברה שיטתית ומתואמת לצורכי פעולות ה עבודו קיימאל  " ואמד"ממכי , ביקורת עלהב

✩  
 ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ È„Ó‰ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ˙ÓÁÂÏ· ¯Â˘˜‰ È ÈÚÈ„ÂÓ‰ ÔÙ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï 

 ÏÎ ÏÚ ˙È·¯Ú‰ ‰ÏÂÓÚ˙‰ÂÈ„„ˆ, ÚÂ·˜Ï Ì‚ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·Â  Ë¯ÂÙÓ· ÔÙÂ‡‰ ˙‡˘ ÚˆÂ·È Â·
 ÔÈ· ‡˘Â · ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ÌÓˆÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÈÙÂ‚ , ÔÈ·Ï Ì È·Â‰¯·Ò‰‰ ÈÓ¯Â‚. 
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חטיבת  ע כי בכוונתו לבצע בחינה מסודרת ,  למשרד מבקר המדינה מסר משרד החו 2002 במאי
 תומ אופ  הטיפול במודיעי  ובנוגע לכל סוגיית איו  התעמולה הערבית   בנוגע ל"המחקר של אמ

להקצות   החליטה "כי חטיבת המחקר של אמ, בי  השאר,  נאמר2002ל מיוני "בתשובת צה. הסברה
וכי עבודת מטה שנועדה לאפשר שילובו של נציג משרד החו  בחטיבת , לכ  משאבי  ייעודיי 

   .הינה בעיצומה, לש  סיוע למאמ  ההסברה,  "המחקר של אמ
 "  אייקארי " הנשק יתיאונפעולות ההסברה הממלכתית ע  לכידת 

שנשאה מטע  , )יהי האונ   להל" ( אייקארי "ה י בי  סו  את האוניל" לכד צה2.1.02 ה בליל
,  גורמי  איראניי על ידיאשר סופק לפלסטיני  , ומגוו גדול ) ח" אמל  להל (אמצעי לחימה 

 כלל ג  פריטי  בעלי משמעות אסטרטגית בעימות ח"האמל. במעורבות פעילי חיזבאללה
ראיית  נתפס מלכתחילה בהמיבצע. מ" ק20  בעלות טווח של כרקטות ובה  ,ישראלי הפלסטיני

 ממדרגה ראשונה וכמנו  לקידו  הישגי  מדיניי  אסטרטגי קברניטי המדינה כנכס הסברתי
, 2002 בינואר 6 3בתקופה , הביקורת עסקה בבחינת הפעילות הישירה של ההסברה. לישראל

ולא במהלכי ההסברה שלאחר מכ  ובתוצאתה המדינית הכוללת ארוכת , שבסמו  ללכידת האונייה
  :יקרי הממצאי  להל  ע.הטווח
, האסטרטגיותלמרות חשיבות תוצאותיו ומשמעויותיו ,  לא הוגדר המיבצע, נורמטיבימסד בהיעדר

 התכנית להכנת במקביל לבדו החל לעסוק ל"וצה, כוללממלכתי  מערכתי כמחייב טיפול הסברתי
 הקרב הוטל על נוהלמאחר שכי , יצוי .  המיבצעשל ההסברתי התכנו  בכל היבטי ג  המיבצעית

  לכאורה.הוגדרה לטיפול בו קבוצת שותפי סוד מצומצמת, ומידורלמיבצע זה מס  כבד של סודיות 
יטול חלק מרכזי בעיצוב י, חו המתוק  היותו מופקד על הסברת , החו כי משרד , מצופה היה

 משרדו עודכנו מראש ל" ששר החו  ומנכא כי , התברר.  ביישומהוישתלבהתכנית ההסברתית 
לא עלתה בפגישה זו ,  הציג לשר החו  את תכנית המיבצע טר  ביצועו " אמוראש, המיבצע אודות

 . חו הברת סוגיית הס
התבצעו מרבית הפעולות בתחו  , על כ  בכלי התקשורתראשו   ופרסו  יהיהאונ לאחר לכידת ג 

א  ללא ו, וללא שילוב של גורמי ההסברה שמחוצה לו,  עצמול"בצהההיערכות ההסברתית בעיקר 
  " דיו  בראשות ראש אמ)3.1.02( בתו  המיבצע נער , למשל,  כ .הנחיית משרד הביטחו 

לגיבוש תכנית הסברה בת מספר ,  הצבאיי  הרלוונטיי  בלבדהגורמי  ובהשתתפות ל"במטכ
, 4.1.02  הוצאה פקודת היערכות הסברתית צבאית עדכנית ליו  שישי השבעקבותיו, שלבי 

 נספחי ולתדרוכ  במקביל של , עיתונאי  צבאית לתקשורת הישראלית והזרה למסיבת שמתייחסת
 . מ" ולעהחו כל זאת ללא שיתו  משרד . צבאיי 

 4, האחת צבאית בתל אביב בצוהרי יו  שישי:  עיתונאי מסיבותיה נערכו שתי ילאחר לכידת האונ
מו  לאונייה בנמל אילת ס, והשנייה ממלכתית, ) מסיבת העיתונאי  הצבאית להל   (2002בינואר 

 ).  מסיבת העיתונאי  הממלכתית להל  ( בינואר 6, ביו  ראשו  בערב
 חיל ובהשתתפות מפקדי ל"צבאית בראשות הרמטכהעיתונאי  המסיבת תכניה ההסברתיי  של 

ששני גופי , כ  יצא.  שבמשרד ראש הממשלהמ"לעו ע  משרד החו  והי  לא תואמחיל יר ווהאו
בתזמונו , האירוע בארגו  פגעשיתופ    ואי, ותכניהצביונהטלו חלק בעיצוב הסברה אלו לא נ

שעשויי  היו ,  הרלוונטיי הזרי לאירוע זה לא זומנו מרבית הכתבי  . ובזימו  התקשורת הזרה אליו
כי ג  לאחר פרסו  האירוע ביו  ,  עוד נמצא.לייצר לתכניה ההסברתיי  את ההד התקשורתי הרצוי
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לא , כי נוצרה בעיה הסברתית,  לאחר שהתברר בעקבות מסיבת העיתונאי  הצבאיתוג , בצהרי ' ו
 . התקיימה פגישה להפקת לקחי  ולתיקו  שיתו  הפעולה בי  גופי ההסברה בהמש 

 ליו  ממלכתית להכי  מסיבת עיתונאי  ל"הונחה צה, לאחר מסיבת העיתונאי  הצבאית , שישיביו 
 את.  ומפקד חיל הי ל" הרמטכ,שר הביטחו  ובהשתתפותבראשות ראש הממשלה , ראשו  בערב

כמי שמופקדת על ארגו  מסיבות , מ"יתה לכאורה לנהל לעיאמורה ההממלכתית מסיבת העיתונאי  
 למעט , לא נטלה בכ  כל חלקמ"לע אול .  בראשות ראש הממשלהממלכתיותעיתונאי  

כי על תפיסת ,  לעורכי הביקורת מסרמ"לעמנהל . השתתפותו של צל  מטעמה במסיבת העיתונאי 
כי הוא לא היה מעורב ,  לאמצעי התקשורתמהאזנהה נודע לו רק ביו  שישי אחר הצהריי  יהאוני

 או ממשרד החו  לא פנה אליו בנוגע ל"צהא  גור  מדובר כי  ו,כלל במסיבת העיתונאי 
 . להשתלבותו בפעולות ההסברה

,  הממשלהראששנערכה בראשות הממלכתית אי  החשיבות הרבה שיוחסה למסיבת העיתונלמרות 
 לאירוע הגעתוורק ע  , לא היה יוע  ראש הממשלה לתקשורת מעורב בעיצוב תוכנה ומאפייניה

  .כי הוא שיוביל את מסיבת העיתונאי  הזו, ל"הודיע לצה
 באורח ממוסד אלא  החו במשרד הבכירי  ההסברהגורמי לא עודכנו על כ  , בתו  המיבצע

ל בפרשה " בי  משרד החו  לדובר צהשיח דוכי , תבררהעוד . התקשורתאמצעי מ ובעיקר ,באקראי
כי ביוזמת משרד החו  ,  יצוי .) בינואר6(' של יו  אהממלכתית  לקראת מסיבת עיתונאי  רק החל

 .שגרירי  20 ובה  , דיפלומטי  זרי  לאילת31 הוטסו
 בעיות נוכח נוצרוכי , בביקורת עלה .צי על הר" תערוכת נשק"הנשק שנתפס על האונייה הוצג ב

 לתזמו  ביקור הקשור לבי  משרד החו  בכל ל"מדוקדק מראש בי  צה מפורט ותיאו חוסר ב
התנהלה הממלכתית  העיתונאי מסיבת ". הנשק תערוכת"באחרי   דיפלומטי  ונציגי  שגרירי 

 הזרי  לשאול כתבי ללמעט שתי שאלות בלבד בשפה האנגלית שהתאפשר , כולה בשפה העברית
, לא התקיי  תכנו  משות  מקדי . וא  מבלי שאורג  מבעוד מועד תרגו  סימולטני, לקראת סופה

ותדרו  מאולתר ,  של ראש הממשלה באנגלית לשגרירי  הזרי מאולתר תדרו  וכתוצאה מכ  ניתנו
סיבת העיתונאי   כי ג  העיתוי שנבחר למ,התברר, ועוד זאת .  לחלק מהנציגי  הזרי "של ראש אמ

 ובשעה, ל" סו  שבוע בחו  החו  בעייתי במיוחד משרדהזו היה לדעת גורמי  מקצועיי  של 
חל , בנוס  לכ ). בוושינגטו בבוקר 10:00(לאומית  ת מסרי  לתקשורת הבי עברמאוחרת מדי לה

 . ביו  זה חג המולד של הנוצרי  האורתודוקסי 
 בינואר הוצא סיכו  פנימי 20 וב, יהיפקודו בפרשת האונתל בנוגע פנימית בדיקה החו  ער  משרד
 ולא טיפלו , הישראליתהתקשורת בנציגיל באילת טיפלו בעיקר " דובר צהאנשי כי, בוצוי  . בנדו 

 החו  מצד  אלתרו כמיטב יכולת  פעולות לצורכי משרד אנשיכי ,  עוד נאמר ש .הזרי כתבי  ב
ותרגו  דברי שר ,  "תדרו  באנגלית של ראש אמ, הייבאונ ובכלל זה ביקור ,הכתבי  הזרי 

 הזרי השגרירי  ".  פוסטוושינגטו "וה"  יורק טיימסניו" הלכתביהביטחו  במסיבת העיתונאי  
. הזרי לא ניתנה באותו מעמד התייחסות לכתבי  א  , זומנו לפגישה מאולתרת ע  ראש הממשלה

 וסרטי , בינואר6  בח"יה ולאמלי לאונותהקשור ראשונותבמשרד החו  קיבלו לדבריה  תמונות 
  . בינואר 13  לא התקבלו לפחות עד הוידאו

✩  
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„¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ ,· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÎÏ‰ÓÂ˘Ú ˘ 
 ‰È Â‡‰ ˙„ÈÎÏÏ ÍÂÓÒ·"ÔÈ¯‡˜ÈÈ‡ " , È‡Ì ÌÈÂÂÏÓ‰ „ÂÒÈ‰ ÈÏ˘Î Ï˘ ‰‡Â·· ‡Ï‡ ˙‡ Í¯ÚÓ 

‰ È„Ó‰ Ï˘ È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰.  ÁÎÂÈÒÂÙ„ ¯„ÚÈ‰ Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì ÛÂ˙È˘‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ‚ ÔÈ· 
 ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰Û‡Â ¯Â„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÔÈ· )  Â˜ÏÁ‰„˘ ÔÂÁËÈ· ÈÏÂ˜È˘· ıÂÚ(,  ‡Ï

 Ì‚ Ì‰È È· ˘Â¯„‰ ÌÂ‡È˙‰ ÌÈÈ˜˙‰ÂÊ ‰˘¯Ù· .‡·ˆ‰, ˘‰¯·Ò‰‰ ˙ÓÈ˘Ó ‰ÏËÂ‰ ÂÈÏÚ, 
Â¯ˆÁ· ¯„‚˙‰,ıÂÁ‰ „¯˘ÓÂ , ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ˙¯·Ò‰ ‰ıÂÁ, Ï˘ ÌÈ„Úˆ Ë˜  ‡Ï  ˘ÓÓ

‰ÓÈ˘Ó· ·Ï˙˘‰Ï . ‰ÏÁ‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È˜ÏÁ‰ Â˙Â·¯ÂÚÓ¯ÁÂ‡ÓÈ„Ó , ‰˙ÚÙ˘‰Â 
‰ÈÈ„Ó ‰ËÚÂÓ ‰˙È .ÚÏ"Ó  ‡ÏÈ‰È ˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÏÏÎ ˙·ÈÒÓ Ï˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÂÂÈÏ·Â ˙Â Î‰· 

 ÌÂ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â˘‡¯· ÌÈ‡ Â˙ÈÚ‰ÚÂ¯È‡‰, ˙ÈÈ‚ÂÒÂ ‰¯Ê‰ ˙¯Â˘˜˙‰ È‚Èˆ  ‰ÏÙ  ·Â˘ 
˙Â‡ÒÎ‰ ÔÈ·.  

✯  ✯  ✯  
ÈÏÂ˜È˘·Ò‰‰  Ì¯Â‚ ÌÈÂÂ‰Ó ÔÂÁËÈ·Â ıÂÁ È‡˘Â · ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È ÂÈÁ ˙ÂÈ È„Ó ·ÂˆÈÚ· 

Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰Â ıÂÁ‰, ‰˙ÂÈ È„Ó· ‰ÎÈÓ˙ ˙‚˘‰Ï ¯ÊÚ ÈÏÎÂ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ .Ó È‡ˆÓÓ
‰ ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰‰ÓÂ‚Ú ·¯ ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ÁÎÂ  -ÌÈ ˘‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ 

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ , ‡Ë·˙Ó‰‰ÒÈÙ˙ Ï˘ ‰ÓÂÎÈÒÂ ‰·ÂˆÈÚ ¯ÒÂÁ· È˙¯·Ò‰ ˙˙È˙ÎÏÓÓ ˙Ó„˜˙Ó 
È Â‚¯‡‰Â È ·Ó‰ ‰ ÚÓ‰ Ï˘ È„ÂÒÈ ÔÂ˜È˙ ¯ÒÂÁÂ.  

˙Â ÂÈÒÈ  Ô‚¯‡Ï , ˙ÏÏÂÎ ‰ÏÚÙ‰ ˙ÒÈÙ˙ ˘·‚ÏÂ Ì‡˙ÏÂ˘Ú ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ , 
 ÂÓÎÂÒ ÂÏ‡Â˙ÂËÏÁ‰·‰Ï˘ÓÓ È˘‡¯ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ . Ï·‡ ‰ ÔÁ·Ó· Â„ÓÚ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰

˙ÂÓÈ˘È‰ .ÂÊÓ ‰¯˙È , ¯„ÚÈ‰ÌÂ˘ÈÈ˜ÙÂ‰˘ ‰¯·Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÁ˜Ï  ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈÚÂ¯È‡Ó Â
ÌÈÈÊÎ¯Ó , ÌÈÙÂÎ˙ ÌÈÈÂ È˘‰ÒÈÙ˙· , ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˜‰·ÂÓ ¯„ÚÈ‰Ï ÂÓ¯‚ ˘ÂÈ‡·Â ÔÂ‚¯‡·

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ , ‰„ÈÓÏ ¯„ÚÈ‰˙È Â‚¯‡ ,ÈÂˆÈÓ ¯„ÚÈ‰ÂÏ˘ È·ËÈÓ  ÈÓÂ‡Ï‰ ıÓ‡Ó‰ 
‰¯·Ò‰· ÏÏÂÎ‰. 

Ì Ó‡ , ÌÈ ˘·Î ‡Ï˘Â¯·Ú ,˘ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ‰È„ ‰¯ÎÂ‰ ‡Ï Ô‰·˙¯·Ò‰ ‰ Ï˘ ‚ÂÒÎ ıÂÁ
ÁÏÈÔÈ·‰ ‰Ú„Â˙‰ ÏÚ ‰Ó-˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· ˙ÈÓÂ‡Ï , ˙ÙÂ˜˙·˘ È¯‰˙¯Â˜È·‰ ‰ÏÁ 

˙ÂÚ„ÂÓ· ˙¯ÎÈ  ˙ÂÓ„˜˙‰ ,‰¯Î‰· ,‰ ·‰·Â  ˙ÈË¯Â‡È˙‰ Ï˘˙¯·Ò‰ ˙ÂÈ ÂÈÁ‰ ıÂÁ , ÌÏÂ‡
 Â˘ÂÓÈÓ ÔÈ·Ï Í¯Âˆ‰ ˙Â·È˘Á· ˙ÈË¯Â‡È˙‰ ‰¯Î‰‰Ó ¯·ÚÓ· ¯ÒÂÁ ¯ÎÈ  ÔÈÈ„ÚÔÙÂ‡·ı¯Á   ,

 È˙ËÈ˘Â È·˜Ú-‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰  . 
¯ÂÓ‡‰ÓÏÈÚÏ Â Ó‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ , ‰˘·Â‚ Ì¯Ë ÈÎ‰ÒÈÙ˙ „ˆÈÎ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È˙ÎÏÓÓ 

 Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏÂ Ô‚¯‡˙‰Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ ÌÈ¯ÂÓ‡·ÏÂ˘Ó·Â ıÂÁ ÈÓÂÁ˙· 
 ÈÂˆÈÓÏ ‡È·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÔÂÁËÈ·Â·ËÈÓ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Ò‰‰ Ï˘ È .Ì Ó‡ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˙·Â˘˙Ó 

‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯·Ò‰‰ , Úˆ·ÈÓ ÍÏ‰Ó· ÈÎ"Á˙ÓÂÔ‚Ó  "Ì‰ ÍÂ˙ ÂÏÚÙ  È„Î
Ì‰È˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÂÏÎ˘Ï ıÓ‡Ó.  

 Ì‰Â ÈÈˆ Û‡ , ÈÎ ÛÂ˙È˘· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ‰ÏÂÚÙ‰Ì‰È È·  , ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· Ì‚ ¯˘‡· ÊÎ¯Ó
˙¯Â˘˜˙ÏÚÙÂ‰˘ Û˙Â˘Ó ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·  . ÌÏÂ‡‰‡¯  ,‰ ÈÎÏ˘Î ‰ Í˘ÓÈÈ È˙Î¯ÚÓ

 „ÂÚ ÏÎ¯„ÚÈ˙˙ÈÒÈÒ·‰ ‰ÒÈÙ˙‰  ,È ‰ ÓÓ˘È ‰ ·Ó‰ ‰Ó‡˙‰· Â¯Ê‚Â‚¯‡‰ÂÔ Í¯ÚÓ Ï˘ 
‰¯·Ò‰‰ ; ÔÈÚÓ ÔÎÂÈ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ"¯ÙÒÈ˙Î¯ÚÓ ‰ÏÚÙ‰ " ,Â·˘ ÈÓÂÁ˙ ˜ÈÂ„Ó· Â¯„‚ÂÈ 

 ÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÈ¯Á‡‰‰„Â·Ú‰ ÌÂ¯ÈÁ· ‰¯·Ò‰‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ‰ÚÈ‚¯·Â ; ‡Ï „ÂÚ ÏÎÂ
Ì¯Â‚ Ú·˜ÈÈ- ÚÂˆÈ· ÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙ÂÁ ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÎÓÒ ÏÚ· ÏÚ˙ÂÈ È„ÓÏÏÎ ˙È˙¯·Ò‰ -

ÓÓ˙È˙Ï˘‰„ÈÁ‡ , ˙·ÏÂ˘Ó˙ÓÂ È˙ÎÏÓÓ Í¯ÚÓÎ ˙Ó‡Â. 
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ÌÈÏ˘Î‰‰ÏÂÚÙ‰ ÈÏ‚ÚÓ È ˘· ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡· ˙Â˘ÏÂÁ‰Â  :¯ÒÂÁ Ï‚ÚÓ· ÈÒÈÒ· ÌÂ‡È˙ 
 ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ‰¯·Ò‰‰ ÈÎ¯ÚÓ ÔÈ· ·Á¯‰-‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó  , „¯˘ÓıÂÁ‰ „¯˘ÓÂ 

 ÔÂÁËÈ·‰)‰ˆ ÏÏÂÎ"Ï( , ÏÎ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ Ï‚ÚÓ· ˙Â˘ÏÂÁÂ ÌÈÈ ·Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ„Á‡ ÈÎ¯ÚÓÓ 
ÌÓˆÚ ‰¯·Ò‰‰ .Ï‡ ÏÎ‰ ‡Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ï˘ ‰È‚¯ ÈÒ Â¯ˆÈ ‡Ï˘ ˜¯ , Û‡ ‡Ï‡ÂÓ¯‚ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó· 

˜Ê Ï Â‡È·‰˘ ÌÈ‚˘ÓÏ ÌÈËÚÂÓ‰¯·Ò‰‰ ÈˆÓ‡Ó· . 
ÁÎÂ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰  , Í¯Âˆ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆÓ ˙‡ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· ÔÂÁ·Ï

‰ÏÂÓ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÈÎ¯„ ˙‡Â ˙È·¯Ú‰ ‰ÏÂÓÚ˙‰ ˙ÓÁÂÏ Ï˘ ÌÂÈ‡‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ;ÚÂ·˜Ï ˙ÒÈÙ˙ 
‡˘Â Ï ˙ÏÏÂÎ ‰¯·Ò‰ ÈıÂÁ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· ÔÂÁËÈ·Â  ,‰ ·Ó‰ ˙‡ ‰Ó‡˙‰· ¯ÂÊ‚ÏÂ, ÔÂ‚¯‡‰ 

 ÌÈ·‡˘Ó‰ÂÌÈ˘Â¯„‰, Ì˘‡¯·Â - ˙‡ Ì¯Â‚- ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ ÏÏÎ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ¯ÂÓ‡˘ ÏÚ‰
‡ ‚ˆÈÈÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ÈÓÂ‡Ï‰˙ Í¯ÚÓ ‰¯·Ò‰‰È È„Ó‰ Ë È·˜‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÁÏÂ˘ „ÈÏ -

È ÂÁËÈ·. 
 ÛÂÁ„ ÔÂ˜È˙ ÔÙÂ‡Ï ˘Â¯„‰ ‰ ÚÓ‰ Ô˙Ó· Ì‚ ·ÈÈÁ˙Ó ‰¯·Ò‰‰ ÈÙÂ‚ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ Ì˙ÏÚÙ‰

ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙ÈÚ· ;‡˘Â · ÈÙÂ‚ Ï˘ ‰¯·Ò‰‰ ıÓ‡Ó· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÏÈ‰˜ÔÈÚÈ„ÂÓ‰  ¯Â˘ÈÓ· 
ÈÚÂˆ˜Ó‰ ;Ë¯Ù· ˙È ÈËÒÏÙ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ÏÂ ÏÏÎ· È·¯Ú‰ ÌÏÂÚÏ ‰¯·Ò‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ·Â. 

ÁÂ„· ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ Ì‡Â˙Ó È˙Ï·‰ È˙¯·Ò‰‰ ıÓ‡Ó‰ ¯ÂÊÈÙ ,˙ÂÈÂÏÈÙÎÏ Ì¯Â‚ , Ì‚ ¯ÎÈ  ÍÎ·
Ó· ÊÂ·Ê·ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ·‡˘ . ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ ÈÁ· ÌÚÙ È‡ ‰Î¯Ú  ‡Ï˘ ¯Á‡Ó

‰Ó‡˙‰· È·Èˆ˜˙‰ ÌÙÂ„ÚÈ˙Â ÔÂÁËÈ·Â ıÂÁ ÈÓÂÁ˙· ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯·Ò‰Ï ‰ È„Ó‰ , ıÏÓÂÓ
ÌÈ¯Â˘ÈÓ È ˘· ÂÊ ‰ ÈÁ· ÌÈÈ˜Ï : ÔÂ˘‡¯‰- ‰¯·Ò‰Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÈÁ· 

˙È˙ÎÏÓÓ‰ , È ˘‰Â-ÁÈ· ÂÓˆÚ ˙‡ ÛÂ‚ ÏÎ ˙˜È„· ‡Â‰ ÂÈ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÏ Ò. 
ÂÓÎ ÔÂ˜È˙ Ï˘ ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆÓ ÔÎ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙ÏÚÙ‰· 

Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙Î¯ÚÓ‰ÈÓ¯Â‚ ˘‡¯ „¯˘Ó· ‰¯·Ò‰‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,ıÂÁ‰ „¯˘Ó·, 
Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó··‰ˆ"Ï ,Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó·Â ÌÈ Ù ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó· , È Ù· „ÓÂÚ‰ ÔÈÈ ÚÎ

 ¯ÂÙÈ˘Ï ÂÓˆÚ˙ÏÂÎÈ‰ ‰¯·Ò‰. 


