
1
תיאום מסרי הסברה וניהולם

1.1 פורום ההסברה הלאומי: קביעת מסרי הסברה 

א. ניסוח מסרים עקרוניים להסברת פנים ולהסברת חוץ מתוך הבחנה 
בין מסרי-על, מסרים בסיסיים ומסרים עתיים.

ב. ניסוח תגובות מידיות לאירועים חשובים.

ג. הצגת המלצות לממשלה למדיניות הסברה בתרחישים שונים 
בשגרה ובחירום.

ד. ישיבה חודשית בשיתוף צה"ל, מתאם הפעולות בשטחים, השב"כ 
והמשטרה לשם הערכת מצב וגיבוש תכניות הסברה לאוכלוסיות ערביות.

ה. ישיבה אחת לשלושה חודשים בשיתוף יועצים  ומומחים חיצוניים 
מתחום התקשורת, השיווק, הפסיכולוגיה והכלכלה לשם הערכת 
מצב, קביעת אסטרטגיות וגיבוש עיקרים לתכניות הסברה יזומות.

1.2 פורום ההסברה, משרד החוץ ומשרד ההסברה: 
לוגיסטיקה ואימון מקצועי 

כתיבת חומרי הסברה והפצתם: מאמרי מערכת, דפי תוכן, מצגות, 
סרטים ופרסומים באתרי אינטרנט )פורום ההסברה(.

2
הסברה לא פורמלית

א. מיפוי ארגוני הסברה וולונטריים בישראל ובעולם וזיהוי צרכי 
ההסברה הייחודיים לכל ארגון בהתאם לקבוצת היעד שלו 

)סטודנטים, קהילות יהודיות ועוד(.

ב. 'שולחן עגול' אחת לחודשיים עם הארגונים לשם הסדרת שיתוף 
הפעולה והתיאום ביניהם ולשם גיבוש תכניות הסברה משותפות.

2.1 הסברה לא פורמלית באמצעות ישראלים 
א. הפרויקטים 'כולנו שגרירים' ו'מסבירים ישראל'

ב. לוגיסטיקה ואימון מקצועיׁ )באחריות פורום ההסברה, משרד 
החוץ ומשרד ההסברה(

ג. אימון משלחות )משרד ההסברה( 

 ד. איתור והפקת תכנים עבור נציגויות וקהל יעד בחוץ לארץ 
)משרד החוץ(

ה. הקמת חברות במדינות שונות לשם העברת מסרי הסברה שלא 
יזוהו עם מדינת ישראל )משרד החוץ(

ו. סטודנטים בחוץ לארץ )משרד החוץ, משרד ההסברה והסוכנות 
היהודית(: 'שליחי הסברה' )הסוכנות היהודית ומשרד ההסברה 

בשיתוף ארגון 'הלל'(; אירועי תרבות ישראלית בקמפוסים )משרד 
ההסברה(; הבאת סטודנטים אמריקנים לישראל במסגרת התוכניות 

החינוכיות 'תגלית' ו'מסע' ושליחת מרצים ישראלים לקמפוסים 
בארצות הברית ובקנדה; עיבוי המיומנויות של סטודנטים יהודים 

בנושאי הסברה וניו-מדיה )משרד ההסברה(; חיזוק מערכי השיעורים 
בקמפוסים ברחבי העולם בתחום 'מורשת ישראל והזיקה רבת 

 Faces of ;)השנים של העם היהודי לארץ ישראל' )משרד ההסברה
Israel – ארגון משלחות צעירים לקמפוסים בחוץ לארץ לשם הצגת 

הפנים המגוונות של ישראל )משרד ההסברה(. 

ז. פרויקט 'ישראל מתקוונת אליך': הכשרת תלמידי תיכון להסברה 
באמצעות האינטרנט לתלמידי תיכון ברחבי העולם )משרד החוץ 

בשיתוף רשת 'אורט'(.

 2.2 הסברה לא פורמלית באמצעות שיתוף פעולה 
עם ארגונים זרים

 Committee for Accuracy in Middle East :א. תקשורת
 Reporting in America )CAMERA(, Israel on Campus Coalition
 )ICC(, Anti-Defamation League )ADL(, Americans for a Safe

 Israel, The American Jewish Committee, The Conference
 of Presidents of Major American Jewish Organizations,

 StandWithUs, The David Project, Christians United for Israel,
 .The Israel Project

 The David Project, Israel at Heart, :ב. פעילות בקמפוסים
 StandWithUs, ICC, ADL, Zionist Organization of America

 )ZOA(, Christians United for Israel )CUFI(, American Israeli
 Cooperative Enterprise )AICE(, Scholars for Peace in the

 Middle East, CAMERA, The American Israeli Public Affairs
 .Committee )AIPAC(, Hillel

 Israel at Heart, Birthright, Jewish National :ג. שיתופיות ומיתוג
 .Fund, Aish HaTorah

 ZOA, The Israel Project, CAMERA, ADL, :ד. ניהול משברים
 The David Project, StandWithUs, AICE, American Jewish

 .Committee )AJC(, Jerusalem Center for Public Affairs )JCPA

 The Israel Project, JCPA, AIPAC, ADL,:ה. שותפויות אסטרטגיות
.CUFI, Jewish National Fund America )JNFA

3
שיתופיות ומיתוג

העצמת האטרקטיביות והדימוי החיובי של ישראל 
דוגמאות: בשנת 2010 הגדיל משרד החוץ את תקציב השיווק המיועד 

למיתוג ישראל מ-40 מיליון ש"ח – שרק עשרה מיליון מתוכם יועדו 
לשיווק ולהסברה – לסכום של 100 מיליון ש"ח, שיועד כולו לשיווק 

ולהסברה. ההסברה התמקדה ברשתות החברתיות כדי לקדם שישה 
תחומים שבהם יש לישראל יתרון יחסי: סביבה )בדגש על חקלאות 

מדברית(; מדע וטכנולוגיה )רפואה, אינטרנט והייטק(; תרבות 
ואמנות; מגוון אנושי ומסורת; סגנון חיים ותרבות פנאי; תיקון עולם 

)תמיכה באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים( )באחריות משרד החוץ(.

פרויקטים אחרים נועדו להראות את הצד החיובי של ישראל: 'אלה מסעי 
בני ישראל' )תערוכת אמנות(; Celebrating Israel – מצעד ההצדעה 

לישראל, בחסות משרד ההסברה ושותפים לא רשמיים בחוץ לארץ.

4
שיתוף פעולה ארוך טווח

שיתוף פעולה עם יהדות התפוצות )באחריות מטה 
ההסברה, משרד החוץ ומשרד ההסברה(

א. 'שולחן עגול' של ארגונים בראשות מטה ההסברה

ב. גיבוש תכניות הסברה ייחודיות לקהילות היהודיות בעולם בהתאם 
לצרכיהן )מטה ההסברה ומשרד החוץ בשיתוף לשכת הקשר 'נתיב', 

הסוכנות היהודית, הג'וינט וארגונים יהודיים נוספים(.

ג. סמינרים להסברה בקרב קהילות יהודיות בתפוצות )משרד 
ההסברה(. 20 סמינרים מתקיימים כיום ברחבי העולם – באירופה 

)אוסטריה ובריטניה(, בצפון אמריקה )ארצות הברית( ובדרום 
אמריקה )ברזיל, מקסיקו, קולומביה, ארגנטינה, צ'ילה, גואטמלה, 
פרגוואי, פרו, ונצואלה וקוסטה ריקה(. סמינרים נוספים מתוכננים 

בארגנטינה, אורוגוואי, ברזיל, קולומביה, צ'ילה ופרו.

5
אסטרטגיית תקשורת רב-ממדית

5.1 קביעת מסרי הסברה )פורום ההסברה הלאומי( 
בניית מאגר דוברים, מומחים ובעלי תפקידים בתחומים הנדרשים 

והכשרתם להופעה בתקשורת.

5.2 ניהול תקשורת )מטה ההסברה ומשרד החוץ(
א. תדרוכים קבועים בעברית, בשפות זרות ובערבית לתקשורת 

מקומית )מטה ההסברה(

ב. תדרוכים לתקשורת זרה בחוץ לארץ )משרד החוץ(

ג. שיבוץ דוברים רשמיים של מדינת ישראל בתקשורת מקומית 
)פורום ההסברה(

ד. ארגון משלחות עיתונאים זרים בארץ )משרד החוץ( 

ה. ניהול קשרים מקצועיים עם הכתבים הזרים המוצבים בישראל 
)משרד החוץ(

ו. ניהול פעיל של ערוצי ניו-מדיה כגון פייסבוק וטוויטר )מטה 
ההסברה, משרד החוץ, משרד ההסברה, משרד התיירות באמצעות 

השגרירויות ודובר צה"ל(

5.3 לוחמת אינטרנט )משרד החוץ, משרד ההסברה( 
א. שיתוף פעולה עם ארגונים וולונטריים בישראל לשם הקמת אתרי 

אינטרנט שיציגו חומרי הסברה ממלכתיים בשפות זרות. 

ב. גיוס מתנדבים מחוץ לארץ להצגת נקודת המבט הישראלית באתרי 
חדשות אירופיים )גרמניה, ספרד ואנגליה( ובסקרים ברשת. פעילות 

זו התרחשה בעיקר בזמן מבצע 'עופרת יצוקה' )2008(.

6
דינמיות והתמודדות עם משברים

6.1 לוחמת אינטרנט )משרד החוץ, משרד ההסברה(
א. מערך 'לוחמת אינטרנט' )משרד החוץ(: צוות רשמי של משרד 

החוץ העובד מסביב לשעון בכתיבת תגובות פרו-ישראליות באתרי 
אינטרנט באירופה ובארצות הברית, ומשתתף בדיונים העוסקים 

בישראל בבלוגים, בדפי פייסבוק, בטוויטר וביו-טיוב.

צוות רשמי של משרד )משרד החוץ(:  אינטרנט'  'קשבות   ב. מערכת 
החוץ העוקב אחרי בלוגים, אתר הבי-בי-סי ואתרים ערביים.

ג. חדר המצב במשרד ההסברה )משרד ההסברה(: מערך הסברה 
אינטרנטי ייעודי לשעת חירום. החדר כולל פעילות בחמש שפות 

)אנגלית, רוסית, ספרדית, ערבית ועברית( ושלושה צוותים מרכזיים: 
ניו-מדיה; קשר עם התפוצות; ניתור מידע הסברתי. צוות החדר 

מפעיל לפי הצורך אקטיביסטים ובלוגרים בכירים ולמעלה ממאה 
אלף גולשים ברשתות חברתיות )משט המרמרה ב-2010 והמשט 

לעזה ב-2011(.

ד. פעילות יזומה לסילוק מסרים אנטי-ישראליים מהרשת )מחלקת 
ניו-מדיה במשרד ההסברה(: מאבק להסרת היישום 'האינתיפאדה 

השלישית' מחנויות 'אפל'; מאבק להסרת דף הפייסבוק שקרא 
לאינתיפאדה שלישית.

6.2 סטודנטים בחוץ לארץ )משרד החוץ, משרד ההסברה 
והסוכנות היהודית(

א. Faces of Israel )משרד ההסברה(: משלחת צעירים מישראל, 
היוצאת לקמפוסים בחוץ לארץ לתגבור מערכי ההסברה המקומיים 

לקראת אירועים 'אנטי-ישראליים', דוגמת 'שבוע האפרטהייד 
הישראלי'. 

ב. הבאת תלמידי תיכון יהודים מן התפוצות לישראל והכנתם 'לקראת 
יציאתם אל הקמפוסים, שבהם ייאבקו בתופעת הדה-לגיטימציה' 

)משרד ההסברה(.

7
מיקוד אסטרטגי

7.1 תקשורת ערבית )פורום ההסברה הלאומי ומשרד החוץ(
א. הפניית דוברים רשמיים של מדינת ישראל לתקשורת בשפה הערבית 

)משרד החוץ(.

ב. שדרוג אתר האינטרנט בשפה הערבית והפרסית )משרד החוץ(.

7.2 מעצבי דעת קהל )משרד החוץ ומשרד ההסברה(
א. ניסוח מסרים ייעודי למעצבי דעת קהל לפי הגדרת משרד החוץ 

)משרד החוץ(: מנהיגי המדינה – נשיא ו/או ראש ממשלה ואנשי 
לשכתם; שר החוץ; יושב ראש הפרלמנט; עשרה-חמישה עשר 

חברי פרלמנט בולטים; עד חמישה ראשי ארגונים בלתי ממשלתיים 
חשובים; עד עשרה עיתונאים מרכזיים.

ב. הבאת יחידים ומשלחות ממוקדי השפעה על דעת  הקהל לביקור 
בן שבוע  בישראל )משרד החוץ(. 

ג. הבאת שדרני רדיו בכירים מארצות הברית לישראל כדי שבשובם 
ידגישו בשידוריהם את הפן החיובי של המדינה )משרד ההסברה(.

ד. אירוח משלחות פרופסורים מאוניברסיטאות יוקרה המלמדים על 
ישראל )משרד ההסברה(.

ה. שליחת מרצים בתחומים שונים לחוץ לארץ כדי  להופיע לפני קהלי 
יעד נבחרים ובערוצי תקשורת מקומיים )משרד החוץ(.

ו. ארגון סמינר בין-לאומי שנתי באירופה למעצבי דעת קהל צעירים 
שאינם יהודים )משרד ההסברה בשיתוף המרכז הבינתחומי(.

ז. ארגון סמינר MICS לאנשי תקשורת ועיתונאים אירופיים במטרה 
לעודד גישה חיובית יותר כלפי ישראל בסכסוך הישראלי-פלסטיני 

)משרד ההסברה בשיתוף המרכז הבינתחומי בהרצליה(.

ח. הקמת דוכן הסברה על מדינת ישראל ביריד הספרים הבין-
לאומי בפרנקפורט )משרד ההסברה בשיתוף ההוצאה לאור 'גשרים 

לתרבות'(, במוסקבה ובערים נוספות במזרח אירופה )משרד 
ההסברה בשיתוף 'נתיב'(.

מערך ההסברה: יחידות ותחומי פעולה
)נספח לדוח 'ההסברה הישראלית: מיתוס ומציאות'(

רכיבים חיוניים בדיפלומטיה ציבורית יעילה

 
*

 התרשים מתייחס רק ליחידות ישראליות 
רשמיות העוסקות בהסברה

(

1

4

המטה מתאם בין גופי הדוברות הרשמיים של מדינת ישראל כדי 
לגבש מדיניות הסברה ומסרים אחידים. באחריות המטה נמצאים 
יועץ ראש הממשלה לתקשורת ערבית, מחלקת האינטרנט והניו-
מדיה ורכזי הסברה מדיניים, ביטחוניים ואזרחיים. מטה ההסברה 
הלאומי עומד בקשר רציף עם אנשים ומוסדות פרו-ישראליים רבים 

הפועלים בישראל וברחבי העולם, ומשתף אתם פעולה בקידום 
מטרות מדינת ישראל ועמדותיה. המטה מעביר לאנשים ומוסדות אלה 

את עיקרי מסרי ההסברה של מדינת ישראל, ומסייע להם בהפקת 
חומרי הסברה אשר יסייעו בהפצת מסרים אלה. המטה מדגיש 

את העבודה ברשתות החברתיות בשל התפיסה שיצירת תקשורת 
ישירה ובלתי אמצעית עם הציבור הרחב בעולם תסייע להעברה 

אמינה ויעילה של מסרי ההסברה של מדינת ישראל. בדומה לפורום 
ההסברה הלאומי, מטה ההסברה מקיים מפגשים קבועים של פורום 

ניו-מדיה כדי לקדם את העבודה באינטרנט וברשתות החברתיות.

מערך ההסברה
אגף במשרד ראש הממשלה שאחראי לפעולות 

ההסברה של  ישראל ולדוברות משרד ראש 
 הממשלה. במערך שתי זרועות העובדות בשיתוף פעולה: 

מטה ההסברה הלאומי ויחידת התקשורת והדוברות. 

 תפקידי המערך: עבודה עם כלי התקשורת בארץ ובעולם, 
עם יחידות ההסברה ועם אנשים ומוסדות פרו-ישראליים 

ברחבי העולם; תפעול אתרי האינטרנט והרשתות החברתיות 
של משרד ראש הממשלה. באופן רשמי עוסק מערך ההסברה 

 בנושאים ממלכתיים ולאומיים בלבד ולא בנושאים פוליטיים 
או מפלגתיים.
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מטה ההסברה 
הלאומי

פורום ההסברה
פורום באחריות מטה ההסברה שבסמכותו לקבוע 

את מדיניות ההסברה הישראלית בנושאי פנים וחוץ. 
כל גורמי ההסברה והדוברים הרשמיים של מדינת 

ישראל בארץ ובעולם אמורים לפעול בהתאם לעמדות, 
למסרים ולתגובות שמגבש בפורום.

תפקידי הפורום: 

1. הסברה יזומה )תדריכים, כתיבת חומרים(.
2. הגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין מוסדות 

ההסברה במשרד ראש הממשלה ובמשרד החוץ 
למוסדות ההסברה הביטחוניים.

3. הסברה לאוכלוסיות ערביות.
4. הרחבת שיתוף הפעולה עם ארגוני הסברה 

וולונטריים.

5. הסברה באינטרנט.

בפורום ההסברה שותפים ראש מטה ההסברה, דובר 
צה"ל, דובר המשטרה, דוברי משרד החוץ, הביטחון 

והפנים, נציג משרד החוץ, יועצי התקשורת של 
דוברים אלו ונציג לשכת העיתונות הממשלתית.
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משרד החוץ
)אגף תקשורת והסברה( 

האגף אמון על ההסברה במשרד החוץ. האגף 
אחראי לקשר של מדינת ישראל עם ערוצי 
התקשורת המסורתית והניו-מדיה מישראל 

ומחוץ לארץ ועל קשרי הציבור. מטרת האגף היא 
לחשוף לעולם את הנרטיב הישראלי במלואו ועל 

כל גווניו. האגף הוא חלק ממערך הדיפלומטיה 
הציבורית של משרד החוץ.

תחומי פעילות האגף: עיתונות ודוברות, הפקת 
חומרי מידע, דיפלומטיה דיגיטלית, הסברה 

ומיתוג וחברה אזרחית )מאבק בדה-לגיטימציה(.
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משרד התיירות
משרד ממשלתי האחראי לפיתוח 
ולשיווק התיירות במדינת ישראל

תפקידי המשרד: פיתוח וניהול אסטרטגיית 
מיתוג לעידוד תיירות לישראל. 

תחומי פעילות המשרד: לשכות להפצת 
מידע וחומרי פרסום על ישראל; סמינרים 

וסיורים לימודיים; עתונות ויחסי ציבור; סיוע 
לחברות תיירות בשיווק ישראל כיעד מועדף.

הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל

ארגון יהודי כלל עולמי העוסק גם 
בהסברה, בעיקר באמצעות נציגים לא 

רשמיים.

מתפקידי הסוכנות: גיוס, הכשרה והשמת 
'שליחים' ישראלים במדינות בעולם למטרות 

הסברה וחינוך; הטסת מאות אלפי יהודים 
מרחבי העולם לישראל במסגרות שונות 

)'תגלית', 'מסע' ועוד( כדי שיהפכו לשגרירי 
רצון טוב לישראל.

חטיבת דובר צה"ל
החטיבה מייצגת את צה"ל במגעים 

עם התקשורת הישראלית והעולמית 
ונחשבת חלק ממערך ההסברה

תפקיד החטיבה: קידום הסברה באינטרנט 
באמצעות תא ניו-מדיה המפעיל אתר ובלוג 

רשמי בשפה האנגלית; ערוץ יו–טיוב שבו 
מתפרסמים סרטונים רלוונטיים; פרופיל 

טוויטר שבו נמסרים עדכונים קצרים ועמוד 
פליקר המאגד תמונות הקשורות לצה"ל.

משרד ההסברה 
והתפוצות

משרד ממשלתי )לשעבר המשרד לתפוצות, 
חברה ומאבק באנטישמיות(

תפקידי המשרד: 

1. הגברה ניכרת של המאמץ הלאומי למלאכת 
ההסברה.

2. רתימת אזרחי ישראל ויהדות התפוצות 
לדיפלומטיה ציבורית מתוך הדגשת המאבק 

בדה-לגיטימציה.

תחומי פעילות המשרד: הסברה )דיפלומטיה 
ציבורית(, חברה ותפוצות, מרכז ההסברה, לשכת 

הפרסום הממשלתית ולשכת העיתונות 
הממשלתית.
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