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שירות החוץ הוא מרכיב חיוני בביטחון הלאומי של מדינת ישראל .יהיה קשה למצוא גורם בתוך
מערכות השלטון או מחוצה להן שיחלוק על כך.
פעולות מדיניות מוצלחות יכולות למנוע מערכות צבאיות או להביא לסיום מוצלח שלהן ,לפגוע
משמעותית בארגוני טרור וגופים הפועלים נגד מדינת ישראל ,להפוך את ישראל למדינה מחוזרת
בקהילה הבינלאומית ולמנף את היתרונות שלה להישגים בשלל תחומים.
באותה מידה ,יהיה קשה למצוא גורם שיגיד ששירות החוץ הישראלי מקבל את הכלים והתנאים
הראויים על מנת לבצע את תפקידו בדרך יעילה וליצוק תוכן אמיתי ליחסי החוץ של ישראל,
שיאפשר למנף את היתרונות של ישראל להצלחות .זאת ,מאחר ובמשך שנים ארוכות משרד החוץ
מופשט מסמכויות ,מודר ממעגלי קבלת ההחלטות ותקציבו מקוצץ.
את המצב הזה אנחנו באים לשנות .הספר שלפניכם הוא תוצאה של עבודת מחקר מקיפה שערכנו
במכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית במשך למעלה משנתיים ,אשר נועדה להביא לשינוי תפיסה
בשירות החוץ הישראלי.
זאת לא תהיה הגזמה לומר שעבודת המחקר שלנו הקיפה כמעט את העולם כולו – חמש יבשות
ועשרות מדינות .בדקנו מה עובד בעולם ומה לא .אחרי שראינו מי עושה את זה נכון ,בחנו איך ניתן
לקחת את המודלים שלהם ולהתאים אותם למציאות הישראלית .כי בתוך עמנו אנו חיים – יש
אילוצים תקציביים ,ביטחוניים וקואליציוניים ולא כל מה שעובד ביפן או בפינלנד יעבוד באתה צורה
בישראל .אבל אנחנו כן יכולים ללמוד מהם ולראות מה עשוי לעבוד בישראל.
אנחנו לא מסתפקים בתאוריות ובמודלים .כמכון מחקר יישומי ,אשר מתנהל כצוות ביצוע עם חשיבה
מוכוונת פתרונות אופרטיביים ,אנו רוצים לראות את השינוי קורה .לכן במהלך העבודה נפגשנו עם
כל מי שמעורב ביחסי החוץ של ישראל – בשירות המדינה בכלל ובשירות החוץ בפרט ,במגזר העסקי,
בחברה האזרחית ,בישראל ובחו"ל .למדנו מה חשוב להם ,למדנו מה הם יכולים לעשות ולמדנו גם
מה הם רוצים לעשות ,ואנחנו סיכמנו  -מה צריך לעשות  -כל זאת על מנת לחזק את שירות החוץ
הישראלי.
מודל מכון אבא אבן לשירות החוץ הישראלי מתבסס על שלוש רגליים – העצמת המערך המדיני,
בנייה מחדש של מערך לדיפלומטיה ציבורית ,וגיבוש מדיניות לדיפלומטיה כלכלית – הנשענות על
תשתיות עבודה חדשות הכוללות תפיסת הפעלה ,יעדים ,מדדים והחזרי השקעה ( )ROIשונים.
ספר זה ,שמהווה תמצית של עבודת המחקר שלנו ,הוא סיכום ,אך הוא גם התחלה .עם ההמלצות
הכתובות כאן אנו פונים לכלל מקבלי ההחלטות בישראל ומבקשים מהם דבר אחד פשוט – להתחייב
לשינוי תפיסה בשירות החוץ הישראלי – שזוהי למעשה התחייבות לביטחונה הלאומי של ישראל
וליחסי החוץ שלה.
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אנו נמצאים בנקודת זמן קריטית עבור שירות החוץ .לאחר ארבע שנים ללא שר חוץ במשרה מלאה,
השינוי נחוץ יותר מתמיד .כינונה של ממשלה חדשה היא ההזדמנות לעשות זאת – כאשר נקודת
הזינוק היא התחייבות של ראשי המפלגות למינוי שר חוץ במשרה מלאה ,והבנה שעל אותו שר
לשקם את שירות החוץ.
אנשים רבים עבדו על הספר שאתם קוראים עכשיו – כל צוות מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית,
ואני מודה להם .אך שניים ראויים להוקרה מיוחדת – יניב כהן ,מנכ"ל המכון ,ולאה לנדמן ,ראש דסק
דיפלומטיה .2030
כמי שצמח בשירות החוץ הישראלי וחרד לעתידו ,אני מקווה כי מודל מכון אבא אבן המפורט כאן
יקרום עור וגידים ויהפוך לתפיסת ההפעלה החדשה של שירות החוץ .אנחנו נשמח לסייע לשר
החוץ הבא ,יהיה אשר יהיה ,ליישם את שינוי התפיסה הנחוץ.
לאחר  71שנה ,מדינת ישראל ראויה לשירות חוץ שיידע להעצים בעולם את הישגיה המרשימים,
ולשמור עליה מפני אלו שמבקשים לקעקע את הלגיטימיות שלה במשפחת העמים.
בכבוד רב,
השגריר רון פרושאור
ראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית
המרכז הבינתחומי הרצליה
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תקציר מנהלים
מודל מכון אבא אבן
לדיפלומטיה בינלאומית -
שינוי התפיסה,
המבנה והביצוע
בשירות החוץ הישראלי
שירות החוץ הישראלי קורס .במהלך העשור האחרון משרד החוץ
נחבט ונחבל באופן שפגע ביכולתו לספק תוצרים ראויים .המשרד,
שפועל בארבע שנים האחרונות ללא שר מוביל במשרה מלאה ,וסובל
דרך קבע ממחסור חמור בתקציבים ובסמכויות ,מצא עצמו מודר
מהצמתים שבהם מתקבלות ההחלטות המשמעותיות במדינה .הוא
מתקשה להתאים את פעילותו למציאות המדינית ,האזרחית ,הכלכלית
והטכנולוגית במאה ה ,21-מצליח למלא רק חלק קטן מתפקידיו ולא
עומד בהגשמת ייעודו – יישום מדיניות החוץ של ממשלת ישראל.
מדינת ישראל נוסדה על בסיס יחסים דיפלומטיים ,ולאורך השנים
נבנה ביטחונה הלאומי על השילוב שבין התחום המדיני לתחום
הביטחוני .כחוקרים העוסקים בדיפלומטיה הישראלית ובעתידה,
אנשי מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית מודאגים מהחלשתו
המתמשכת של המערך המדיני ומחוסר האיזון שנוצר בין שני הכוחות
החיוניים.
על בסיס מחקריו ,הנתונים הלאומיים והבינלאומיים שבידיו והניסיון
המקצועי שצבר ,מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית מבקש
להציע תפיסה חדשה של שירות החוץ הישראלי .המטרה היא הגדרה
מחדש את משימותיו של שירות החוץ ,שיפור התוצרים של עבודתו
והחזרתו של השירות למקומו הראוי ,כגורם מרכזי בגיבושה של
מדיניות החוץ של ישראל ובהוצאתה לפועל ,כך שתהיה רלוונטית
למדינה ולקברניטיה.

מודל מכון אבא אבן לשינוי תפיסה בשירות החוץ הישראלי מבוסס על מחקר בינלאומי ורב-תחומי
שנערך בהתייעצות עם יותר ממאה בעלי עניין רלוונטיים מכל המגזרים והוא עומד על שלוש רגליים,
הנתמכות על-ידי תפיסת הפעלה חדשה:

1

2

3

העצמת המערך המדיני

בנייה מחדש של מערך
הדיפלומטיה הציבורית

מעבר למערך
הדיפלומטיה החדשנית

מדיניות הממשלה ועבודת שירות
החוץ נקבעות על-פי יעדיה
האסטרטגיים של מדינת ישראל,
ובהתאם מוגדרות מדינות היעד
בהן צריכה להיות חפיפה בין
יעדי ממשלת ישראל לתחומי
הליבה של אותן מדינות .זהו
שינוי שצריך להתקיים בראש
ובראשונה ברמה האסטרטגית,
ואשר יבוא לידי ביטוי בשינוי
סדרי עדיפויות ובהקצאת
משאבים וכח אדם בהתאם
ליעדים לאומיים .תוצאת המהלך
תהיה מינוף  103נציגויות ישראל
ברחבי העולם לכדי מערך
יעיל ,שמספק תוצרים מדיניים
איכותיים ורלוונטיים לתהליך
קבלת ההחלטות המדיני.

ביצוע שינוי מוחלט בהתייחסות
לדיפלומטיה הציבורית ובשימוש
שנעשה בה  -במקום כלי הסברה
תגובתי ו"תומך לחימה" בלבד,
עליה להיות גורם עצמאי ,מרכזי
ואפקטיבי בעשייה הבינלאומית,
אשר יחזק את מעמדה של
ישראל בעולם.

מינוף יתרונות אומת הסטארט-
אפ גם במישור היחסים
הבינלאומיים .זאת על ידי
גיבוש אסטרטגיה ממשלתית
לדיפלומטיה כלכלית ,לחדשנות
ולפיתוח בינלאומי ,שתכליתה
מיצוי הפוטנציאל הגלום בכלכלת
ישראל ובחדשנות הישראלית.
התוצאה תהיה העצמת מעמדה
הבינלאומי של ישראל וחיזוק
הכלכלה בבית.

מערך הדיפלומטיה הציבורית

מערך הדיפלומטיה החדשנית

המערך המדיני
תשתית :תפיסת הפעלה ,דיפלומטיה מדידה והחזר השקעה

המודל כולו יוזם ומוביל תפיסת הפעלה כוללת חדשה לשירות החוץ ,המבוססת על יעדים ,מדדים
והחזרי השקעה ( )Return on Investment - ROIשונים.

המערך המדיני

האתגר

המענה

משרד החוץ אינו שותף בליבת תהליך קבלת
ההחלטות בנושאי הביטחון הלאומי בזמני
שגרה ובעתות חירום

שיפור איכות התכנים שמשרד החוץ מפיק

ההחלטות בזירת הביטחון הלאומי בישראל
מתקבלות בלשכת ראש הממשלה ,בקבינט
המדיני-ביטחוני ובמטבחון המצומצם .סביב
שולחנות אלה שמורים מקומות לגורמי ביטחון
שונים ,אבל אנשי המערך המדיני נעדרים מהם
– ואין חוק ,תקנה ,או החלטה המחייבים את
נוכחותם .מצב זה יוצר חולשה מובנית בתהליכי
קבלת ההחלטות ,פוגע בעומק החשיבה המדיני,
ומעל הכול מונע מישראל אפשרות למנף את
עוצמתה הביטחונית להישגים מדיניים.

ההתייעלות וההשבחה יושגו ,בין השאר ,על ידי
חיזוק גופי המחקר ,התכנון וההערכה המדיניים
בתקציבים ובכח אדם איכותי ומקצועי.

הבטחת מקומו של שירות החוץ סביב
שולחן קבלת ההחלטות הלאומי
מעורבותו של שירות החוץ בתהליכי קבלת
ההחלטות תיקבע בחקיקה ,שתחייב לשתף
את נציגיו בהערכות מצב מדיניות המתקיימות
בכנסת ,כולל בוועדות המשנה של ועדת חוץ
וביטחון ,בקבינט ובפורומים הממשלתיים
שבהם מתקבלות ההחלטות הביטחוניות
והמדיניות .עוד יעוגנו בחקיקה תפקידי מפתח
חדשים ,דוגמת יועץ מדיני לראש הממשלה
ומזכיר צבאי לשר החוץ ,זהות הנוכחים בקבינט
המדיני-ביטחוני ושאר דרגי קבלת ההחלטות
והקמת תחום הלוט"ר (הלוחמה בטרור) המדיני.

האתגר

המענה

מיצוי הפוטנציאל הגלום בפריסה של
נציגויות ישראל בעולם

אסטרטגיית מדינות היעד

פריסת שירות החוץ הישראלי ביותר ממאה
נציגויות ברחבי העולם היא הזדמנות לקצירת
הישגים דיפלומטיים .אלא ששינויים
גאופוליטיים ,שהעלו את חשיבותן הבינלאומית
של מדינות כמו וייטנאם והודו באסיה ,ברזיל
בדרום אמריקה ורואנדה באפריקה ,אינם באים
לידי ביטוי הולם בפריסת נציגויות ישראל
בעולם ,ובאיכות כח האדם בנציגויות השונות.
כיום ,הפריסה הבינלאומית אינה תולדה של
תכנון מדיני ,כי אם בדרך כלל תוצר של החלטות
נקודתיות ולעיתים מקריות ,שחלקן אינו עומד
במבחן הזמן .הנציגויות הקיימות בנויות בצורה
אחידה ומיושנת ,אינן מתוקצבות כראוי ואינן
מתאימות את פעילותן למדינה שבה הן נמצאות
וליעדיה של ישראל באותה מדינה .ככלל -
אופן פריסתן ותפקודן אינו הולם את יעדיה
האסטרטגיים של מדינת ישראל.

משרד החוץ ימפה את העולם בהתאם ליעדיה
האסטרטגיים של ישראל .פריסת הנציגויות
תיעשה בהתאם לחשיבותן של המדינות
לישראל ,וכך גם תקצובן ואופן איושן.

יישום עיקרון "אג'נדה שונה  -מבנה
שונה"
התאמת מבנה הנציגות ,בעלי התפקידים
בה ,פעילותה ושיטות עבודתה למדינה שבה
היא נמצאת ולצרכיה .בהתאם ,פיתוח חשיבה
"מוכוונת צרכנים" בנציגויות ישראל בעולם ,על
בסיס השאלה "מה ישראל יכולה להציע לכל
מדינה – ולקבל ממנה?" לדוגמה ,מבנה הנציגות
במדינות שבהן היעד העיקרי הוא כלכלי ,עם
דגש על חקלאות ,יהיה שונה מהמבנה במדינות
בהן היעד העיקרי הוא מדיני .בעלי התפקידים
בה יהיו בהתאם בעלי מומחיות בכלכלה
ובטכנולוגיות חקלאיות ,ותכנית העבודה שלה
תיגזר בהתאם.

מערך הדיפלומטיה הציבורית

האתגר

המענה

שימוש חלקי ולקוי באחד הרכיבים
המשמעותיים במאה ה – 21-הדיפלומטיה
הציבורית

הקמת מערך הדיפלומטיה ציבורית

מרכז הכובד הדיפלומטי במאה ה 21-אינו נמצא
עוד במערכות היחסים שבין ממשלות בלבד.
קשרים בין מדינות נבנים במידה רבה כיום דרך
ארגוני חברה אזרחית ,גופים במגזר הפרטי,
אקדמיה ואף אזרחים פרטיים .לכן ,הדיפלומטיה
הציבורית ,שתכליתה יצירת מארג יחסים גם בין
גורמים שאינם ממשלתיים ,הפכה כיום לתחום
ליבה אפקטיבי במערך הקשרים שבין מדינות.
מדינת ישראל טרם הפנימה את משמעותה
המכרעת של הדיפלומטיה הציבורית ,ולכן תחום
זה אינו מפותח במדיניות החוץ הישראלית.
הוא נתפס כתחום משני ,והעיסוק בו מצטמצם
לענייני הסברה.

ביצוע שינוי מוחלט במעמדה של הדיפלומטיה
הציבורית בישראל ,מתחום משני לליבת
העשייה ,והצבתו כגורם מוביל ביחסי החוץ.
זאת באמצעות הקמת מערך חדש ,מקביל
ומשלים למערך המדיני ,שיזכה לסמכויות,
לתפקידים ולמשאבים .כחלק ממהלך זה ,תחום
הדיפלומטיה הציבורית יתחיל לפעול בדרך
מדידה ופעילותו תיבחן על פי החזרי השקעה
( )ROIבמישורים שונים  -מדיני ,כלכלי ,אזרחי
ותדמיתיֿ.

קידום ארגוני חברה אזרחית וסיוע
לפעילותם הבינלאומית
בניית מערכת לקידום אסטרטגי של שיתופי
פעולה בין גורמי חברה אזרחית בארץ
למקביליהם בעולם .בין השאר ,יפותחו כלים
ל"פתיחת דלתות" עבור ארגונים אלו והם יזכו
לסיוע בהרחבת פעילותם ובקידום "מוצריהם"
בזירה הבינלאומית.

חיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה
ייסוד מערכת בין-משרדית ל"יצוא" ול"יבוא"
של סטודנטים ,באמצעות חשיפה בינלאומית,
קידום שיתופי פעולה אקדמיים וייסוד מערך
מלגות .מטרת המהלך היא הנחת בסיס ליצירת
מערכות יחסים בינלאומיות בין אנשים ובין
מוסדות אקדמיים ,להשגת הישגים תדמיתיים
בינלאומיים ולהשאת רווח כלכלי לישראל.

מעבר מהסברה להשפעה
מעבר למערך פעולות שתכליתן השגת השפעה
תודעתית בינלאומית מדידה ביחס למדינת
ישראל – לא רק בהיבטי הסכסוך הישראלי-
פלסטיני ולא לצורך "הצדקת הפעילות
הישראלית" .לפיכך ,עיקר הפעילות בתחום
זה צריך להתמקד במיתוג בינלאומי וביצירת
השפעה מוגדרת על קהלים ספציפיים ,ביעדים
נבחרים ,בשיתוף ובתיאום עם גופים חוץ
ממשלתיים.

מעבר למערך הדיפלומטיה החדשנית

האתגר

המענה

היעדר אסטרטגיה בינלאומית ופעילות
דלה של ישראל במינוף יתרונות כלכלה
וחדשנות

העצמת תחום הדיפלומטיה הכלכלית

ישראל ידועה כמעצמת חדשנות טכנולוגית,
כמדינה מתקדמת בתחומי החברה והתרבות
וככוח עולה בתחום הפיתוח הבינלאומי ,אך
היא אינה משכילה למנף את יתרונותיה אלה
בזירה הבינלאומית .ישראל מעולם לא גיבשה
אסטרטגיה לדיפלומטיה כלכלית ,ופעילותה
בתחום אינה חדשנית דיה .משרד החוץ ,שראוי
שיוביל את המדיניות בתחום ,אינו משמעותי
בעשייה ,כמעט שאינו רלוונטי למיזמים
ולעסקים ישראליים הפונים לחו"ל ,ואינו
מקדם בדרך אסטרטגית עסקים ישראליים ואת
החדשנות הישראלית בעולם.

קביעת אסטרטגיה ממשלתית בנושא
הדיפלומטיה הכלכלית של מדינת ישראל,
כפי שעשו מדינות מובילות בעולם ,ויישום
מודלים חדשניים ,כמו מודל התיווך הבריטי,
מודל התמיכה הדני ומודל השליחות השוודי.
התכלית היא הפיכת שירות החוץ לגוף המקדם
את הכלכלה הישראלית ומייצר עבורה הכנסות,
בהתאם למגמה העולמית כיום וכך יוגדר
תפקידו המוביל של המשרד בתחום .בדרך זו,
המדינה תוכל לבצע תכנון כלכלי בינלאומי יעיל,
לאתר שווקים בעלי פוטנציאל ולמקד בהם את
פעילותה הכלכלית .כמו כן ,יש לייצר הזדמנויות
עסקיות עבור חברות ישראליות בחו"ל ולהקל
בהסרת החסמים הבירוקרטיים והתרבותיים
העומדים בדרכן.

ייסוד תחום חדש :דיפלומטיית חדשנות
הפעלת תכנית כוללת לקידום החדשנות
בידי שירות החוץ הישראלי .התכנית תכלול,
בין השאר ,הפצה של החדשנות הישראלית,
החברתית והטכנולוגית ,בזירה הבינלאומית
ויישום חשיבה חדשנית בעבודת המשרד.

הקמת סוכנות ישראלית
לפיתוח בינלאומי ולסיוע חוץ
()IDEA - Israel Development Agency
הסוכנות תפעל על פי אסטרטגיית מעגלי
פיתוח עולמיים ,בשיתוף המגזר הפרטי ,ותיישם
תכנית של החזר השקעה המותאמת ספציפית
לכל מדינת יעד לפי צרכיה ,יכולותיה ,והרווח
שישראל עשויה להפיק מהיחסים איתה.

התשתית הארגונית – תפיסת הפעלה ,דיפלומטיה מדידה ,תקציב וכח אדם

האתגר

המענה

מגבלות ארגוניות ותקציביות ,ופעילות
משרד החוץ על פי תפיסת הפעלה לא
עדכנית

דיפלומטיה מדידה שמבוססת על החזר
השקעה

תפיסת ההפעלה המונחת ביסוד עבודתו של
שירות החוץ הישראלי נכתבה בשנות החמישים
של המאה הקודמת .עם השינויים שחלו
במציאות ,רידוד הסמכויות של משרד החוץ
והפחתת התקציבים העומדים לרשותו ,נעשתה
תפיסת ההפעלה מיושנת ולא אפקטיבית.
המבנה הארגוני של שירות החוץ סובל ממחסור
באנשי מקצוע ובתקנים וגם מקשיים ביישום
מדיניותו בשטח.

הכוונת פעילותו של שירות החוץ ובחינת
הצלחותיו על פי החזרי השקעה בארבעה
תחומים :מדיני ,כלכלי ,אזרחי ותדמיתי .לכל
אפיק ייקבעו יעדים מדידים ויוכנו תכניות
פעולה שיאפשרו השגה של יעדים אלה.

אימוץ תפיסת הפעלה עדכנית
התבססות על שלושה רבדים של פעילות –
מאפשרת ,מקדמת ,יוצרת (ממי"ר) – כתפיסה
מעשית שמוטמעת בארגון .המודל ניתן ליישום
מרמת השטח ועד לרמת המטה .הוא ימצב את
המשרד כגורם שאינו רק מבצע ,אלא בעיקר
מאפשר לשחקנים אחרים בתחום לפעול,
בהתאם למדיניות שתקבע על ידו ושעל ביצועה
הוא יפקח.

הגדלת המשאב האנושי והשבחתו
הפעלה של תכנית חירום להכשרה מודולרית
של  100דיפלומטים מקצוענים בשלוש שנים
והטמעת שינויים משמעותיים בתחום כוח
האדם בשירות החוץ ,בהם רענון המשאב
האנושי ,שינוי וגיוון מסלולי השירות במשרד
החוץ ותוספת תקנים בהתאם ליעדי הפעילות
הנדרשים.

ראש הנציגות כבעל הסמכות והאחריות
תונהג גמישות ניהולית בכל הדרגים בשירות
החוץ ,כשהעומדים בראש הנציגויות יזכו
במלוא הסמכויות ,לרבות סמכות הניהול של
נציגי המשרדים השונים בחו"ל ,ויישאו במלוא
האחריות בענייני סגל הנציגות ,תקציביה
ופעילותה.

תוספת משאבים
הגדלה משמעותית של תקציב המשרד ,על
בסיס תכנית חירום  -ובתנאי שיוטמעו רפורמה
ארגונית ושינוי תפיסה מקצועי ,על פי מודל
מכון אבא אבן.

מתודולוגיית המחקר לשינוי תפיסתי
בשירות החוץ הישראלי
יצאנו לדרך בתחילת  ,2017לפני כשנתיים וחצי ,לעבודת מחקר אקדמית מוכוונת מדיניות
שנועדה להביא לשינוי תפיסה בשירות החוץ הישראלי.
מחקר מוכוון יישום
מכיוון שאנו מודעים לכך שהיו כבר עבודות בנושא זה בעבר ,שנשארו כולן על הנייר ,כיוונו את עבודת
המחקר כך שהיא תוביל למודל אותו ניתן ליישם באופן מודולרי בשירות החוץ הישראלי .בנוסף ,ולא
פחות חשוב מכך ,במהלך העבודה הקפדנו לרתום לצידנו גם את השחקנים הרלוונטיים.
מחקר בינלאומי רב-תחומי
בשלב הראשון בחנו את הפערים בתפקודו של משרד החוץ וביצענו גם תהליך של ניתוח אסטרטגי
( )SWOTעל מנת לאתר את החוזקות ,החולשות ,ההזדמנויות והאתגרים של המשרד ושל שירות
החוץ כולו .מכאן יצאנו לעולם הרחב ובדקנו מי כבר עושה את זה נכון ואיך ניתן לתרגם זאת לעברית
ול״ישראלית״ ,תוך התחשבות בנסיבות ובאילוצים הייחודיים לנו .בהמשך ביצענו תיקוף של המודלים
שיצרנו ,באמצעות שולחנות עגולים שונים ושיחות בחינה פרטניות.
במהלך העבודה ,על מנת להיות ממוקדים ולהקל על היישום ,השתדלנו להתמקד במדינות שדומות
לישראל מבחינת גודלן או מבחינת מבנה שירות החוץ שלהן .לכן ניתן לראות במסמך מדיניות זה
התייחסויות רבות למדינות כמו הולנד ,יפן ודנמרק.
אלו שלבי העבודה המקצועית שביצענו:
מחקר

ניתוח אסטרטגי

Best Practices

מודל מותאם

תיקוף

חריש עמוק במערכת הדיפלומטית בישראל ובעולם
במהלך העבודה נפגשנו עם מאות אנשים ,הן בפגישות ״אחד על אחד״ והן בשולחנות עגולים ,ממגוון
מגזרים – הממשלתי ,העסקי ,האקדמי והחברה האזרחית ,עשרות אנשי מקצוע בתחום הדיפלומטיה
בארץ ובעולם ,חמישה מנכ"לי משרד החוץ בעבר ,גורמי ממשלה ,נציגי העובדים ,ארגונים המבצעים
דיפלומטיה ציבורית באופן עצמאי ועוד .סך הכל ,קיימנו למעלה מ 300-ראיונות ושיחות ,כל זאת
על מנת לקבל תמונת מצב רחבה ככל הניתן ,לתקף את המודלים שהצענו ,ולרתום לצידנו את כל מי
שיכול לסייע ביישום מוצלח של מודל מכון אבא אבן.
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מיקוד נושאי ותיקוף
ברור לנו שלא הצלחנו להקיף את כל התחומים בהם עוסק שירות החוץ הישראלי או את כל האתגרים
הניצבים בפניו .לפיכך ,כבר בשלב מוקדם ,לאחר ניתוח תוצאות ה ,SWOT-בחרנו את הנושאים בהם
אנו מתמקדים על ידי שקלול של סדרי עדיפויות ,מודלים מוצלחים קיימים בעולם ואפשרויות יישום.
להלן המפה הנושאית ,המרכזת את הנושאים שעליהם שמנו דגש:

המערך
המדיני

מערך
הדיפלומטיה
הציבורית

מערך
החדשנות
הדיפלומטית

תשתיות
העבודה
הדיפלומטית

קבלת החלטות
בנושאים מדיניים

דיפלומטיה
אזרחית

דיפלומטיה
כלכלית

דיפלומטיה מדידה
()ROI

פריסת נציגויות
ישראל בעולם

בינלאומיות
בהשכלה הגבוהה
 ענף יבוא ויצואשל הדיפלומטיה
הישראלית

חדשנות
דיפלומטית

תפיסת הפעלה -
ממי״ר

תקציב ,ניהול
והמשאב האנושי
תקציב וניהול
המשאב האנושי

פיתוח בינלאומי
וסיוע חוץ

מהסברה להשפעה
אסטרטגית על
התודעה בזירה
הבינלאומית

לאחר המסע שעברנו ,אנו מאמינים שהמסמך המונח לפניכם כיום מייצג עבודת מחקר יסודית,
בינלאומית ובהתאם לדרישות אקדמיות מחמירות .בד בבד ,מדובר במסמך מדיניות הניתן ליישום
מהיר ולהבנה פשוטה בידי גורמי קבלת ההחלטות והפעילות בשטח.
אנו מקווים שמסמך מדיניות זה יוביל לשינוי התפיסה המתבקש בשירות החוץ הישראלי.
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פרק ראשון:

המערך המדיני

קבלת החלטות ופריסת נציגויות בעולם
שתי משימות עיקריות מוטלות על שירות החוץ של ישראל :ייצוג המדינה בעולם באמצעות
נציגויותיה במדינות השונות ,ויצירה של קשת אפשרויות מדיניות לשימושו של דרג מקבלי
ההחלטות .אלא שבחינת המציאות לאורך שנים מצביעה על כך שמשרד החוץ אינו ממלא
משימות אלה בהצלחה רבה .הפרק המדיני במודל מכון אבא אבן מבקש להציע דרך שיטתית
לחשיבה ולביצוע ,שתכליתה הגשמת ייעודו של משרד החוץ הישראלי .בדרך המתוארת בפרק
זה יוכל המשרד לייעל ולמקסם את ביצועיו המדיניים ברחבי העולם ,ובנוסף ,יחזור להיות
רלוונטי לדרג המדיני ולמלא תפקיד משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל.
 .1האתגרים

"משרד החוץ מופקד על גיבוש מדיניות החוץ של ממשלת ישראל ,על ביצועה והסברתה .הוא
מייצג את המדינה בפני ממשלות זרות וארגונים בינלאומיים ,מסביר את עמדותיה ובעיותיה
ברחבי העולם".
(מתוך אתר משרד החוץ)
לכאורה ,הטיפול בתחום המדיני וקבלת ההחלטות בנושא מוצבים בחזית העשייה של משרד החוץ.
אך למעשה ,שירות החוץ הישראלי מפגין חולשה מערכתית מתמשכת ,המתבטאת בכל רבדי הפעולה
בתחום המדיני.
זאת ,בנוסף לחוסר איזון מובנה וארוך שנים בין שיקולים ביטחוניים לבין שיקולים מדיניים בעת
קבלת ההחלטות האסטרטגיות של מדינת ישראל .הדוגמאות האחרונות לנפקדותו של משרד החוץ
ממערכות משמעותיות הן מלחמת לבנון השנייה ( )2006ומבצע "צוק איתן" ( .)2014בשתיהן ,משרד
החוץ לא נתפס כשחקן משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות – הן בשל מבנה המערכת הקיים והן
בשל חוסר יכולתו להעמיד תוצרים איכותיים לשימוש קברניטי המדינה .בשל רפיון זה ,נתפס המשרד
כבלתי רלוונטי בתהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות במדינה.
 .2הגורמים
למצב המתואר ארבע סיבות מרכזיות:
.1ריבוי שחקנים וריבוי אינטרסים – בשדה שבו מתקבלות ההחלטות בתחום המדיני בישראל
פועלים גורמים שונים (משרדי ממשלה ,גופים ציבוריים ,חברות פרטיות ועוד) .לכל אחד מהגורמים
אינטרסים משלו ולרבים מהם אוריינטציה ביטחונית מובהקת ,הזוכה בישראל לרוב לעדיפות.
עובדות אלה משפיעות על השיח ובמידה רבה קובעות את תוצאותיו.
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.2היעדר מקום סביב השולחן – עקב מגבלותיו המבניות והתפקודיות ,ועל רקע פעילותם
הדומיננטית של גופים אחרים ,מתקשה משרד החוץ להשתלב בדרך יעילה בתהליכי החשיבה
וקבלת ההחלטות של הדרגים הקובעים בנושאים מדיניים .הוא אינו ממצה את התפוקות המדיניות
של פעילותו ולמעשה נדחק לשוליים ,שם השפעתו מצומצמת.
.3תוכן שלוקה באיכות ,ברלוונטיות ובטווח זמנים – הפעילות המדינית של נציגויות ישראל ברחבי
העולם אינה מותאמת ,במקרים רבים ,לתנאים ולדרישות במדינת היעד .יתרה מזאת ,התוכן אינו
מתורגם במידה מספקת ,ובפרק הזמן הנחוץ ,לתובנות ותפוקות מדיניות הרלוונטיות למקבלי
ההחלטות.
.4היעדר חשיבה מוכוונת תוצאות – התכנון וההנחיה של משרד החוץ בעניין פעילותן של נציגויות
ישראל בעולם אינם מכווני יעדים ומדדים ואינם מתבססים על תכנית אסטרטגית.
 .3המגמות
הקשיים והמגבלות שעמם מתמודד משרד החוץ אינם חדשים ,והם מלווים אותו ואת פעילותו זה
שנים .עם זאת ,בשנים האחרונות הולכת הבעיה ומחריפה בשל שלוש מגמות שמשפיעות ,זו בצד זו,
על התנהלותו של המשרד ועל יכולתו להגיע ליעדיו.
.1ריכוזיות יתר – הסמכויות המדיניות מרוכזות בעיקר בלשכת ראש הממשלה וביחידות המסתעפות
ממנה.
.2ביזור סמכויות – משרד החוץ מרוקן מסמכויותיו הנותרות בנושאים שונים ואל ה"ואקום" שנוצר
נכנסים גורמים רבים  -גופים ממשלתיים ,ביטחוניים ואזרחיים.
.3מגבלה ניהולית – היעדר מנהיגות מקצועית מספקת בשירות החוץ ,ברמות השונות ,מונע הכוונה
נכונה ויעילה של הפעילות.
מודל מכון אבא אבן מציע פתרון מודולרי ,הדרגתי ופשוט לאתגרים שהוצגו לעיל ,במטרה לספק
למשרד החוץ כלים שיסייעו לו לממש את תכליתו המקצועית .פרק זה יעסוק בנושא קבלת
ההחלטות בנושאים מדיניים ובנושא הנציגויות בעולם ,על פריסתן ,מבניהן ותפקודן.
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קבלת ההחלטות בנושאים מדיניים
 .1האתגרים
לאורך השנים ,משרד החוץ איבד ממשקלו ומהשפעתו בתהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות שמקיימים
קובעי המדיניות בישראל .למעשה ,ניתן לומר כי משרד החוץ הפך לבלתי רלוונטי בתהליכים אלה.
מצב זה נוצר מכמה סיבות.
ראשית ,מחסור בכלים ,או חולשת המנגנונים הקיימים ,באופן שאינו מאפשר יצירת תוכן מדיני איכותי
ורלוונטי.
שנית ,בעיית "היעדר מקום סביב השולחן" – הקושי שחווה משרד החוץ בהשתלבות משמעותית
במעגלים שבהם נערכים הדיונים ומתקבלות ההחלטות על רקע נוכחותם הדומיננטית של גורמים
מקצועיים אחרים.
שלישית ,ולא במנותק מבעיית "המקום סביב השולחן" ,העובדה שהמערכת הממשלתית בישראל
מוכוונת חשיבה ביטחונית באופן שיוצר חוסר איזון בין השיקולים הביטחוניים לבין השיקולים
המדיניים בתהליכי קבלת ההחלטות ובעיצוב המדיניות.
מודל מכון אבא אבן מתמודד עם אתגר מעורבותו של משרד החוץ בתהליכי קבלת ההחלטות
באמצעות שורה של המלצות ,ניהוליות ותפיסתיות ,הניתנות ליישום מודולרי ויעיל .הפתרון מוצע
בשני מישורים :שיפור באיכות התוצר – התפוקות המדיניות – ושילוב מוגבר של תוצר זה בתהליכים
המדיניים ובהליך קבלת ההחלטות.
 .2עקרונות המודל
תוכן איכותי ורלוונטי
שתי פעולות חשובות ישפרו את המסגרות והכלים שיאפשרו למשרד החוץ ליצור תוכן מדיני
אפקטיבי לשימושם של מקבלי ההחלטות:
.1חיזוק המרכז למחקר מדיני (ממ"ד) – זרוע זו ,שהיא גוף המודיעין וההערכה של משרד החוץ,
אינה ממלאת את תפקידה בצורה מיטבית ,כפי שנקבע בוועדות חקירה ובדוחות ביקורת שונים.
מעמדו וחשיבותו של ממ"ד נקבעו לראשונה בדוח ועדת אגרנט שלאחר מלחמת יום הכיפורים ,שבו
הוחלט על הקמתו כגוף ההערכה המודיעיני השלישי בישראל .עם זאת ,על אף חשיבותו ,הלכה
למעשה ממ"ד אינו זוכה למעמד ראוי בקרב קהילת המודיעין ,בגלל סיבות היסטוריות ועצמת גופי
המודיעין הבטחוניים האחרים.
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כדי לחזק את ממ"ד יש לבצע שינויים בנושא המבני ובנושא המקצועי:
•מבנית ,ראוי להגדיל את התקציב ואת כוח האדם של המרכז ,לקבוע את השירות בו כתנאי למילוי
תפקידי ניהול בכירים (מודל אמ"ן) ,לאפשר גיוס אנשי תוכן מקצוענים שאינם דיפלומטים,
להעלות את רמות הסיווג הביטחוני של עובדיו ולהרחיב את שיתוף המידע שלו עם סוכנויות
מחקר אחרות.
•מקצועית ,ראוי להנהיג הכשרה מתקדמת של העובדים בתחומי קבלת החלטות ,מיצוי המידע
ותהליכי העיבוד ,וכן לקבוע תנאים מסוימים למילוי התפקידים במרכז ,למשל שליטה בשפה
הערבית .בהקשר זה ,יש לקבוע כי ראש הממ"ד חייב להיות דובר ערבית כתנאי סף למילוי
התפקיד.
.2חיזוק החטיבה לתכנון מדיני במשרד החוץ – תפקידיו של גוף זה הם ניתוח האינטרסים
הלאומיים במדיניות החוץ ,זיהוי הזדמנויות וסיכונים והצגת תמונה רב ממדית של צורכי ישראל
בתחום .עם זאת ,ועדות חקירה ודוחות ביקורת שונים קבעו כי החטיבה לתכנון מדיני אינה מהווה
גוף מרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות במדינה .חיזוק החטיבה מחייב ביצוע שינויים בשלוש רמות:
•ברמה הפנימית ,דרושות תוספת תקנים ,הגדלת תקציבים והוספת הכשרות לעובדי החטיבה.
בנוסף ,נדרש מעבר לעבודה על פי מתודולוגיות מחקר והערכה מתקדמות ,כנהוג בגופי מחקר
מקבילים .לבסוף ,יש לוודא הטמעת כלים טכנולוגיים מתחום הביג דאטה והבינה המלאכותית
כחלק מכלי ההערכה של שירות החוץ ,כפי שהוצג בידי מכון אבא אבן בכנס חדשנות דיפלומטית
שנערך במרכז הבינתחומי ,הרצליה בינואר .2019
• ברמה הפנים-משרדית ,יש לבסס שיתוף פעולה מלא עם ממ"ד ,הכולל הפסקת הדרת עובדי
החטיבה ממידע רלוונטי שמפיק המרכז ,הכשרות עובדים משותפות וגיבוש מצע עבודה משותף.
בנוסף ,יש להנהיג בדיקות פוליגרף תעסוקתי לעובדי החטיבה ,בהתאם לצורך כפי שנדרש
תקופתית מבעלי תפקידים רגישים במערכת הביטחון.
• ברמה הבין-סוכנותית ,יש להעמיק את שיתוף הפעולה וחילופי המידע עם סוכנויות מחקר
והערכה מקבילות (על בסיס המלצות ועדת ליפקין-שחק מ ,)2007-לרבות השאלת עובדים
הדדית ,התאמת סיווגים ביטחוניים ושיתוף במערכות מידע.
היעדר מקום סביב השולחן
גם לאחר שיפור התפוקות המדיניות של משרד החוץ ,קיים צורך בפעולה של מנגנונים יעילים,
שיביאו את התפוקות אל שולחן קבלת ההחלטות הלאומי ויאפשרו קיומו של דיאלוג מתמיד בין
קובעי המדיניות לבין אנשי הדרג המקצועי במשרד .כמה צעדים נדרשים ליצירת מנגנונים אלה:
.1העברת חקיקה למינוי מזכירים מדיניים לראש הממשלה ולנשיא המדינה – שני המזכירים
ימונו מסגל משרד החוץ ,בדרג של סמנכ"ל משרד ,בידי ראש הממשלה והנשיא ובהתייעצות עם
המשרד .המינוי יגובה בתקינה ראויה ויושווה לתפקיד המזכיר הצבאי במעמדו ובמיקומו ליד מקבלי
ההחלטות .חקיקה תבטיח גם את השתתפות המזכיר המדיני של ראש הממשלה בדיוני הקבינט,
בפורומים בין-משרדיים בראשות רוה"מ וראש המל"ל (המועצה לביטחון לאומי) ,בהערכות מצב
שבועיות של שר הביטחון ובכל דיון בפעולה צבאית בעלת היבטים מדיניים.
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.2העברת חקיקה לקביעה של הערכות מצב מדיניות תקופתיות קבועות – משרד החוץ יחויב
להציג הערכות מצב אלה בפני ממשלת ישראל והקבינט המדיני-ביטחוני לפחות פעם בשנה ,ובפני
ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
.3מינוי ראש אגף מדיניות חוץ במל"ל  -ימונה אך ורק מתוך הסגל הדיפלומטי של משרד החוץ.
.4מינוי מזכיר צבאי לשר החוץ – ליצירת חיבור מיטבי של סגל המשרד לסדר היום הביטחוני
במדינה.
.5הקמת תחום הלוט"ר המדיני  -הובלת המערכה המדינית של מדינת ישראל למול מגמות
המבקשות לערער את הלגיטימיות של מדינית ישראל ולפגוע באזרחיה .זאת באמצעות העלאת
מודעות בינלאומית לתופעות ,גיבוש קואליציות בינלאומיות למאבק בהן ,וריכוז מאמץ מוסדי
ומאורגן באמצעות שימוש בכלים דיפלומטיים חדשניים ומסורתיים כאחד .לדוגמה :ניהול מערכה
מדינית בינלאומית ל״ייבוש״ צינור המימון של חיזבאללה ,באמצעות קידום יוזמות בעולם להגדרה
מלאה שלו כארגון טרור ,תוך שימוש בכלים טכנולוגיים ,אמצעי מדיה חדשה ומסורתית ,ועשייה
דיפלומטית "קלאסית".
 .3סיכום
תפקידו ההיסטורי של משרד החוץ הוא לאפשר למקבלי ההחלטות תמונת מצב רחבה בעת קבלת
ההחלטות הגורליות ביותר למדינת ישראל.
עם זאת ,המשרד נפקד כמעט לחלוטין מתהליך קבלת ההחלטות בישראל .נפקדותו בולטת במיוחד
אל מול מקומה המרכזי והיציב של המערכת הביטחונית בישראל .למצב הזה מספר סיבות שפורטו
לעיל :מחסור בכלים ,היעדר מקום ליד השולחן וחוסר איזון בין השיקולים הביטחוניים לבין השיקולים
המדיניים.
מודל מכון אבא אבן מתמודד עם שלוש הסיבות הללו ומציג את הפעולות הנדרשות על מנת להשיב
את משרד החוץ למקומו הטבעי סביב שולחן קבלת ההחלטות בישראל .המודל דורש ,מחד גיסא,
התגייסות של משרד החוץ לשיפור מקצועי של התוצרים אותם הוא מציג למקבלי ההחלטות – בדרך
של חיזוק הממ"ד והחטיבה לתכנון מדיני על ידי טיוב מערך ההכשרה והשיבוץ במחלקות אלה.
מאידך גיסא ,הוא מציג פעולות הנדרשות על מנת לפנות למשרד החוץ מקום סביב השולחן .זאת,
באמצעות חקיקה שתקבע קיום הערכת מצב מדינית תקופתית וכן תעגן בחוק מינוי מזכירים מדיניים
לראש הממשלה והנשיא ,מינוי ראש אגף מדיניות חוץ במל"ל ומינוי מזכיר צבאי לשר החוץ .כל זאת,
לצד הקמת תחום הלוט"ר המדיני במשרד החוץ.

21

המערך המדיני

פריסת נציגויות ישראל בעולם
למשרד החוץ יש ברחבי העולם כמאה מוצבי פיקוד – שגרירויות ,קונסוליות ,משלחות –
שבאמצעותם הוא מבצע את עיקר העשייה הדיפלומטית של מדינת ישראל .העובדה ששירות
החוץ הישראלי פרוס ביותר ממאה נציגויות ברחבי העולם היא הזדמנות לקצירת הישגים
דיפלומטיים.
 .1האתגרים
ניתוח של הצבת הנציגויות על מפת העולם ושל הדרך שבה הן מנוהלות ופועלות ,מצביע על ליקויים
בסיסיים בארבעה מישורים:
פריסת הנציגויות
במקרים רבים ,הבחירה בסוג הנציגות ובמדינה שבה תוקם לא נקבעת בהתאם ליעדים מדיניים
אסטרטגיים של ישראל .כיום ,הפריסה הבינלאומית אינה תולדה של תכנון מדיני ,אלא תולדה של
קיבעונות היסטוריים והחלטות נקודתיות ,לעיתים מקריות ,שהתקבלו לאורך השנים בידי גורמים
שונים כגון מטה משרד החוץ ,נציבות שירות המדינה ,השב"כ ומשרד האוצר ,ושחלק מהן אינו עומד
במבחן הזמן.
אלא ששינויים גיאופוליטיים שהעלו את חשיבותן הבינלאומית של מדינות כמו הודו ,וייטנאם ,ברזיל
ורואנדה אינם באים לידי ביטוי רלוונטי בפריסת נציגויות ישראל בעולם ובאיכות כח האדם בנציגויות
השונות.
התאמה של פעילות הנציגות למדינת היעד
הנציגויות הקיימות בנויות בצורה אחידה ומיושנת ,אינן מתוקצבות כראוי ואינן מתאימות את פעילותן
למדינה בה הן נמצאות וליעדיה של ישראל באותה מדינה .תכניות העבודה של הנציגויות ,עד כמה
שקיימות כאלה ,הן כלליות ו"גנריות" .התכניות אינן מותאמות למדינה המסוימת שבה פועלת הנציגות
ואינה מוכוונת יעדים ומדדים .כמו כן ,לוחות הזמנים לביצוען אינם מותאמים לקצב המהיר יחסית בו
פועלות המערכות בישראל.
מבנה הנציגויות
מבנה הנציגויות והרכב התפקידים שבהן אינם מותאמים למדינות שבהן נמצאות הנציגויות.
התפקידים בנציגויות ,והנציגות והנציגים הממלאים אותם ,אינם ערוכים להתמודדות עם האתגרים
הספציפיים והאקטואליים שמציבה המציאות במדינות השונות .לדוגמה :מבני השגרירויות בשוודיה,
בקניה ובווייטנאם דומים ברכיביהם העיקריים ,אף שמדובר במדינות שונות בתכלית ,המציבות
אתגרים ייחודיים ושונים.
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ניהול ושליטה
פעילותם של גורמים שונים ,בהם נציגי ממשלה ,במגרש הדיפלומטי בחו"ל ,מקשה על ראש הנציגות
במילוי תפקידו ופוגעת ביכולת הניהול שלו ובשליטתו בפעילות .הלכה למעשה ,גורמי הממשלה
הפועלים בחו"ל  -נציגי משרדי האוצר ,הכלכלה ,התיירות והביטחון ,וסוכנויות כמו המשטרה וצה"ל
 אינם כפופים לשגריר .מודל מכון אבא אבן מטפל בפערי פריסת הנציגויות בעולם ומספק מענהלשאלות העולות מהסוגיה.
הטמעתו האסטרטגית של המודל בכל שדרות העבודה של שירות החוץ ,משלב ההחלטה הממשלתית
ועד לפעילות הנציגות בשטח  -תשפר את תפקודו של השירות ותעלה את תפוקותיו .יישום המודל
יוביל לעשייה אפקטיבית יותר בכל אחת מהזירות ,בהתאם לשאיפותיה וליעדיה האסטרטגיים של
ישראל ובהתאם לאופייה ולצרכיה המסוימים של כל מדינת יעד.
 .2עקרונות המודל
ההמלצה היא אימוץ מדיניות הקובעת את סוג הנציגות ,תכנית העבודה ובעלי התפקידים ,בהתאם
לאופי מדינת היעד ולצרכיה .מודל מכון אבא אבן בנושא נשען על מודלים בינלאומיים בתחום ,בהם
אלו שמפעילות דנמרק וגרמניה .הוא כולל שלושה ערוצים מרכזיים :אסטרטגיית מדינות היעד;
יישום עיקרון אג'נדה שונה  -מבנה שונה; וניהול ושליטה.
אסטרטגיית מדינות היעד
משרד החוץ ימפה את העולם בהתאם ליעדיה האסטרטגיים של ישראל .פריסת הנציגויות תיעשה
בהתאם לחשיבותן של המדינות לישראל ,כך גם תקצובן ואופן איושן .התהליך מתבצע בשלושה
שלבים ,שיוסברו ויומחשו להלן.
 .1שלב ראשון :פילוח מדינות העולם
מטה משרד החוץ יבצע "מיפוי" של העולם ,המנתח ומאפיין את המדינות השונות על בסיס שתי שאלות:
•מהם מאפייניה העיקריים של המדינה (מיקומה הגאוגרפי ,מעמדה הבינלאומי ,מצבה הכלכלי,
אופי המשטר וכו')?
•מהם תחומי הליבה שבהם למדינה זו ולמדינת ישראל יש אינטרסים ויעדים משותפים (ביטחון,
כלכלה ,חדשנות ,חקלאות ,פוטנציאל ייצוא והכנסות וכו')?
אפיון זה יתבצע פעם בארבע שנים ,ותקפותו תיבחן מחדש מדי שנה.
דוגמאות אפשריות של תוצאות הניתוח (ניתוח חלקי לצורך המחשה בלבד):
•ברזיל – מעצמה בינלאומית עולה ,הכלכלה השמינית בגודלה בעולם ,עם נשיא חדש שמאוד אוהד
את ישראל ,קהילה יהודית גדולה והסכם סחר חופשי עם ישראל .חיבור למדינת ישראל על בסיס
תעשיות ביטחוניות ,מערכת יחסים כלכלית ,חדשנות וטכנולוגיה (חקלאות ,מים ,בריאות ,ציוד
רפואי ,סייבר ועוד) ואינטרסים מדיניים.
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•קניה – הכלכלה החמישית בגודלה באפריקה .חיבור לישראל על בסיס חזון  Kenya 2030שעוסק
בנושאים כלכליים ,חברתיים ופוליטיים ושם דגש על פיתוח וטכנולוגיות חקלאיות.
•וייטנאם – בעשירייה הפותחת של הכלכלות בצמיחה המהירה בעולם ב ,2018-מבוססת חקלאות,
עם תעשייה כבדה בתחילת דרכה וצורך בפיתוח אנרגטי .חיבור לישראל על בסיס פיתוחי חדשנות
וטכנולוגיה בחקלאות.
•שוודיה – המדינה הגדולה ביותר בסקנדינביה והשוויונית בעולם .כשליש מאוכלוסייתה מהגרים
או בני מהגרים מדור ראשון .מתמודדת עם הידרדרות במערכת החינוך .חיבור לישראל על בסיס
נושאי חברה אזרחית בדגש על הגירה ,ואינטגרציית מיעוטים בחינוך ותעסוקה ,על בסיס יתרונה
היחסי של ישראל בנושאים אלו.
.2שלב שני :דירוג המדינות
ממשלת ישראל תערוך מדי שנה ,בהתאם להמלצות מטה משרד החוץ ,דירוג של מדינות העולם
לפי רמת החשיבות האסטרטגית הגלובלית שלהן כמו גם חשיבותן הספציפית למדינת ישראל –
במישורים הכלכליים ,המדיניים ,הטכנולוגיים ,הביטחוניים והאזרחיים.
הדירוג יתבצע על בסיס תחומי הליבה שבהם קיימים אינטרסים ויעדים משותפים לישראל ולכל
אחת מהמדינות .המדינות נחלקות לחמש רמות של חשיבות (דרג א' – רמת החשיבות הגבוהה
ביותר ,דרג ה' – רמת החשיבות הנמוכה ביותר) .בהתאם לרמת דירוג המדינה ייקבע דרג הנציגות
במדינה ,ורמות השכר והמשאבים בנציגויות בה ישתנו.
הדירוג הסופי ייקבע לפי שקלול רמות האינטרסים המשותפים ,חשיבות מדינת היעד לישראל
ועצמתה הכלכלית ,המדינית והבטחונית בעולם .כך ,למשל ,ברזיל תהיה מדינה בדרג א' בגלל
חשיבותה בדרום אמריקה ,היחסים החמים בין המדינות לאחר בחירת הנשיא החדש והפוטנציאל
הכלכלי והמדיני בין שתי המדינות .וייטנאם תהיה מדינה בדרג ב' בגלל שהיא אמנם בעלת פוטנציאל
כלכלי ומדיני לישראל ,אך עצמתה בזירה הבינלאומית ובאסיה בינונית.
 .3שלב שלישי :קביעת תכניות עבודה והיערכות בהתאם
מטה משרד החוץ והנציגויות יכינו תכניות עבודה לכל אגפי המטה והנציגויות בעולם לטווח ארוך
(ארבע שנים) ולטווח קצר (שנה) .התכניות לטווח ארוך יציגו מתווה להתאמה של אופי הנציגות
לתכנית :המבנים ,רשימת התפקידים ,האבטחה ,תקציב הפעילות ועוד .התכניות לטווח קצר יציבו
יעדים ויקבעו מדדים לכל נציגות.
דוגמה אפשרית של תוצאות התכנון (ניתוח חלקי ולא מחייב ,לצורך המחשה בלבד) :שוודיה –
מדינת יעד בתחום החברה האזרחית .יושם דגש על חדשנות בנושאי חינוך וחברה רב-תרבותית.
שינוי במבנה התפקידים בנציגות :מספר  2בשגרירות (סגן השגריר) יהיה ממונה על נושא החברה
האזרחית בלבד .דרישות סף לקבלת התפקיד :ניסיון בדיפלומטיה ציבורית ורקע בחינוך או ברב -
תרבותיות .בנושא התקציב ,הרוב המוחלט של הכספים יופנה לנושאי החברה האזרחית .גם החזר
ההשקעה יהיה בתחום האזרחי.
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יישום עיקרון אג'נדה שונה  -מבנה שונה
התאמת אופי הנציגות למדינת היעד .זאת באמצעות התאמת מבנה הנציגות ,בעלי התפקידים בה,
פעילותה ושיטות עבודתה למדינה שבה היא נמצאת ולצרכיה .בהתאם ,פיתוח חשיבה "מוכוונת
צרכנים" בנציגויות ישראל בעולם ,על-בסיס השאלה "מה ישראל יכולה להציע לכל מדינה  -ומה לקבל
ממנה?" לדוגמה ,מבנה הנציגות במדינות בהן היעד העיקרי הוא כלכלי ,בהתמקדות תחום החקלאות,
יהיה שונה מהמבנה במדינות בהן היעד העיקרי הוא מדיני .בהתאם בעלי התפקידים בה יהיו בעלי
מומחיות בכלכלה ובטכנולוגיות חקלאיות ,ותכנית העבודה שלה תיגזר בעיקר על בסיס תחומים אלה.
ניהול ושליטה
על אף הגדרתו הפורמאלית ,כיום מוטת השליטה של השגריר צרה מדי ולא אפקטיבית .מסביבו
פועלים בשטח נציגי ממשלה שונים בתחומי הכלכלה ,התיירות והביטחון שאינם מדווחים לו על
פעילותם באופן שוטף וממצה .ראש הנציגות אינו שולט בחלקו הגדול של תקציב הנציגות ,שמופנה
לצרכים לוגיסטיים ,לאבטחה ולשכר עובדים .משכך ,כדי לאפשר ניהול אפקטיבי של הנציגות ,יש
לבצע שינויים בארבעה נושאים:
.1השגריר כמנהל – הקניית סמכויות לראש הנציגות בחלוקה הפנימית של תקציבי הלוגיסטיקה,
הפעילות ,השכירות וכו'; בניהול כח אדם ובשינויי תקנים; בקביעת גובה השכר לחלק מבעלי
התפקידים ,בכפוף למדרגות מובנות .ראו גם הרחבה של נושא זה בפרק התקציב וכח האדם.
.2הגדרת תפקידים – אפיון בעלי תפקידים בתחומים ספציפיים כ"אנשי מקצוע בתחומם" ולא
כ"דיפלומטים מקצועיים".
.3יישום רחב יותר של מודלים אלטרנטיביים של נציגויות – לדוגמה :שגרירים מקצועיים (שלהם
ניסיון בתחום הליבה של השגרירות דוגמת חדשנות ,חברה אזרחית או חקלאות) ,שגרירות קלה
(צוות מצומצם – שגריר וסגנו) ,שגרירות ״פופ-אפ״ (שנפתחת לזמן מוגבל במטרה לתת זריקת מרץ
ליחסים עם מדינה מסוימת בתחום מסוים) ,נציגויות וירטואליות (בדגש על מתן מענה קונסולארי
במדינות שונות) ושגרירים ניידים (שגרירי ישראל במדינות זרות שיושבים בארץ ,לרוב מטעמים
תקציביים).
.4עדכון המבנה של תקציב הביטחון בנציגויות – בשיתוף שירות הביטחון הכללי והמועצה לביטחון
לאומי.
 .3סיכום
מודל מכון אבא אבן לחיזוק המערך המדיני מבקש לספק פתרון לבעיית הרלוונטיות של משרד החוץ
בתהליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל ולמצות את היתרון היחסי של שירות החוץ כמוצב הקדמי
של ישראל ברחבי העולם.
המודל ,שמביא בחשבון את האילוצים הקיימים בשטח ,ניתן ליישום באופן מודולרי ובפרק זמן מהיר
יחסית .חלקו נתון להחלטות ממשלה ,חלק אחר דורש חקיקת משנה ספציפית ורובו דורש החלטות
ניהוליות בדרג מנכ"ל המשרד .יתרונו נעוץ בכך שהוא יסייע למשרד החוץ למקסם את ביצועיו ולממש
את תכליתו המקצועית בדרך הדרגתית ,אך מהירה ויעילה.

25

המערך המדיני

פרק שני:

מערך הדיפלומטיה
הציבורית

החברה האזרחית בשירות משרד החוץ -
מאמצעי הסברה מצומצם למנוף מדיני,
כלכלי וחברתי
דיפלומטיה ציבורית היא מכלול הפעולות שמדינה עושה כלפי הציבור במדינה אחרת ,במישרין
ובעקיפין ,כדי להשפיע על דעותיו ,ודרכן על מדיניות הממשל ,במטרה לקדם את האינטרסים
שלה באותה מדינה .הדיפלומטיה הציבורית מתבצעת בכלים שונים ,מפעילות הסברה פשוטה,
דרך שליחת משלחות של מובילי דעה וקיום כנסים ואירועים ועד עריכה של קמפיינים ציבוריים
רחבים.
 .1ההתפתחות הבינלאומית של הדיפלומטיה הציבורית
משקלה של הדיפלומטיה הציבורית במאה ה 21-הולך וגדל ,ולדעת רבים ,הוא דומה כיום לזה של
הדיפלומטיה ה"קלאסית" ,שבה פועלת ממשלה מול ממשלה ( .)G2Gההבדלים בין הדיפלומטיה
הקלאסית לבין הדיפלומטיה הציבורית קיימים בשלושה מימדים עיקריים :מעביר המסר ,אופי המסר
וקהלי היעד.
בדיפלומטיה הקלאסית ,הגורם הפועל  -מעביר המסר  -הוא גוף ממשלתי רשמי .המסר מועבר
לגופים ממשלתיים מקבילים במדינת היעד והאמצעים להעברת המסר הם מפגשים דיפלומטיים
"מסורתיים" וכלי תקשורת ותיקים וחדשים.
לעומת זאת ,בדיפלומטיה הציבורית ,מעבירי המסר הם אנשים וגופים בחברה האזרחית .המסר
מועבר לציבור הרחב ולגופים אזרחיים שונים – במדינת היעד ,והאמצעים הם כלים שונים ומגוונים
לתקשורת ולשיח ,ממדיה מקוונת ועד למפגשים פנים אל פנים.
השינוי שחל במרחב המדינתי בעשורים האחרונים מעביר את מרכז הכובד של הפעילות מהיחסים
הישירים שבין ממשלות ( )G2Gאל מערך משוכלל שכולל גופים וארגונים בחברה האזרחית ()C
ובמגזר העסקי ( )Bוגם אזרחים פרטיים ( .)Pממשלות אינן עוד גורמי ההשפעה הבלעדיים במערך
הבין-מדינתי ,וקיימת חשיבות מכרעת למערכות היחסים שבין הממשלה לבין המגזרים השונים (C, B,
 )Pולמערכות היחסים שבין מגזרים אלה לבין מקביליהם במדינות אחרות (.)C2C, B2B, P2P

שתי זרועות הדיפלומטיה ,המסורתית והציבורית ,משלימות זו את פעולתה של זו .במקום שבו שירותי
החוץ רוצים להשיג את מטרותיהם ,עליהם לעשות שימוש יעיל בארגזי הכלים העומדים לרשותם
תחת שתי הזרועות.
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 .2המצב בישראל

"מערך דיפלומטיה ציבורית אחראי על פעילות ריכוז ותיאום עבודת האגפים :תקשורת והסברה,
קשרי תרבות ומדע וחטיבת תפוצות ודתות .הוא אחראי על גיבוש מדיניות והתוויית דרכים
להשגת יעדים אופרטיביים על פי הנחיות המנכ"ל .מופקד על גיבוש התוצרים של האגפים
שבאחריותו בהתאם ללוח האירועים בזירה הבינלאומית ובהתאם לסדר היום המדיני של
שר החוץ והמנכ"ל .ראש המערך עומד בראש דיאלוגים מדיניים עם מדינות המפתח ,מטפל
במיזמים מיוחדים ומבצע משימות ותפקידים נוספים על פי הנחיות המנכ"ל".
(מתוך אתר משרד החוץ)
שירות חוץ אפקטיבי במאה ה 21-הוא זה שמתאים את שיטות העבודה ואת תפיסת ההפעלה שלו
לשיתופי הפעולה הבינלאומיים הפוטנציאליים שקיימים בכל הרמות ,במדינתו ובמדינות היעד -
היינו ,הופך את הדיפלומטיה הציבורית לכלי אפקטיבי .בכך הוא מיטיב לנצל את ההזדמנויות בתחום.
אולם כיום ,למרות רצון טוב בנושא ופעילות ממוקדת של הנהלת משרד החוץ בשנתיים האחרונות,
התנהלותו של שירות החוץ הישראלי שונה על פי רוב בתכלית .באופן רשמי ,האחריות בתחום
הדיפלומטיה הציבורית בישראל נמצאת בידי משרד החוץ .עם זאת ,שלושה גורמים עיקריים מונעים
ממנו לבצע את המשימה בצורה מלאה ואיכותית:
.1עיסוק צר – משרד החוץ מצמצם את פעילותו בתחום הדיפלומטיה הציבורית לנושאי ההסברה
והדיפלומטיה הדיגיטלית .אלה נושאים חשובים כשלעצמם ,אבל ההתמקדות בהם ,בשל תפיסה
מוטעית המתמקדת בהסברה ובשל קשיי תקציב ,מחמיצה חלק גדול מהפעילויות הרלוונטיות
ומקהלי היעד בתחום .כמו למשל בניית קשרי עומק במישור החברה האזרחית ובמישור הבינלאומי
בהשכלה הגבוהה.
".2פלישת" משרדי ממשלה – מספר הולך וגדל של משרדי ממשלה עוסק כיום בנושאי
הדיפלומטיה הציבורית ,מגמה המרדדת את תפקידו של משרד החוץ ומצמצמת את סמכויותיו
בתחום .כך ,למשל ,המשרד לעניינים אסטרטגיים מנהל מערך שעוסק בדיפלומטיה ציבורית.
לכאורה ,הוא מתמקד בבעיית הדה-לגיטימציה לישראל ,אבל בפועל הוא נוגע בנושאים נוספים,
הנמצאים באחריותו של משרד החוץ כמו הבאת משלחות מובילי דעה לישראל.
.3מעורבות אזרחית מוגברת – התחזקות החברה האזרחית בישראל ובעולם הביאה לכך שחלק
משמעותי מהעשייה בתחום הדיפלומטיה הציבורית מתבצע בצורה יעילה בידי גורמים בחברה
האזרחית ,מארגוני  Advocacyו NGOs-דרך מוסדות אקדמיים ועד אזרחים המקיימים יוזמות לא
ממוסדות .התוצאה היא פיזור הפעילות בין גופים שונים וכפילויות מיותרות .משרד החוץ מתקשה
למצוא את מקומו בתמונת מצב זו ולהגדיר את מעורבותו על המנעד הרחב שבין שליטה במסר
ובעשייה לבין התנתקות ו"אי הפרעה".
הדיפלומטיה הציבורית חשובה מאוד בימינו .כאשר מבצעים אותה בצורה נכונה ומושכלת ,כלי זה
עשוי להיות סוכן השינוי המשמעותי ביותר בתפקודו של מערך החוץ הישראלי וברלוונטיות שלו –
הן לציבור בישראל והן לעשייה הבינלאומית של המדינה.
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 .3עקרונות המודל
הדיפלומטיה הציבורית בישראל אינה דומיננטית ואינה אפקטיבית דיה .המודל שמציע בנושא מכון
אבא אבן שואף לקדם את תחום הדיפלומטיה הציבורית אל קדמת העשייה המדינית של שירות החוץ.
הדיפלומטיה הציבורית בישראל היא כיום תוצר שולי" ,תומך לחימה" ,שמטרתו – הסברת מדיניות –
צרה בתכניה ובקהלי היעד שלה .המודל מבקש להפוך אותה לרשת שלמה ,הנפרשת לאורכו ולרוחבו
של מערך החוץ ,מחברת בין מוקדים רלוונטיים בישראל ובמדינות היעד וממנפת את יתרונותיה
היחסיים של המדינה – טכנולוגיה ,חקלאות ,ארגוני חברה אזרחית ועוד .זהו שינוי יסודי בעולם
החשיבה הדיפלומטי ,שממנו נגזרות משמעויות ביצועיות ,מבניות ותקציביות.
מודל מכון אבא אבן מציע בנייה מחדש של אגף דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ תוך ביצוע שינויים
בייעודה ,בתפקודה ואף במבנה .על פי המודל האגף יורחב למערך הדיפלומטיה הציבורית ברשות
סמנכ"ל ,במעמד מקביל למערך המדיני במשרד החוץ .זאת ,על אף החלטת המשרד בשנים האחרונות
לחדול מעבודה במבנה של מערכים.
מודל מכון אבא אבן מבוסס על שני חידושים מבניים שיעצימו את הדיפלומטיה הציבורית בישראל
ויסייעו בהגדלת השימוש בה ובניצול יתרונותיה במסגרת הפעילות של משרד החוץ.
.1החידוש הראשון והחשוב ביותר הוא תפיסתי  -התבוננות על תחום הדיפלומטיה הציבורית כאל
מקור עשייה משמעותי ,שווה כמעט בערכו לזה של הדיפלומטיה הקלאסית ,הנעשית בין ממשלות
בעיקרה .בראייה הנכונה ,אפשר למנף את התחום ליצירת קשר אפקטיבי עם מדינות בעולם ,לגייס
תמיכה בינלאומית בישראל ולחזק את כלכלתה .מדינות לא מעטות בעולם ,בהן דנמרק ,פינלנד
ואפילו ארצות הברית ,כבר מאמצות תפיסה דומה .שינוי משמעותי זה הוא עניינו העיקרי של
הפרק.
.2החידוש השני ,הביצועי ,מציע ליישם את תפיסת ההפעלה המשולשת – מאפשרת ,מקדמת
ויוצרת (ממי"ר)  -שמוצגת ומפורטת לעומק בפרק תשתיות העבודה הדיפלומטיות שבמסמך זה.
אימוץ שיטת ההפעלה המוצעת לכל רוחב תחום הדיפלומטיה הציבורית בישראל ,יאפשר את
הגברת הפעילות היעילה בתחום הדיפלומטיה הציבורית גם מבלי לבצע שינויים גדולים במסגרת
התקציב שבה פועל שירות החוץ.
מטרת פעילותו של המערך החדש לא תהיה עוד מיגור תופעות הדה-לגיטימציה בלבד ,אלא
תכלול את כל גורמי הדיפלומטיה הציבורית  -בחברה האזרחית ,בנושא השימוש הבינלאומי בתחום
ההשכלה הגבוהה ובמעבר מהסברה להשפעה .כל זאת ,לצורך יצירה של מגוון פעילויות ומיזמים
בינלאומיים בתחומי החברה האזרחית כמכפיל כח לדיפלומטיה הישראלית.
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דיפלומטיה אזרחית
חברה אזרחית כוללת מגוון רחב של ארגונים לא-ממשלתיים ומוסדות ללא כוונת רווח ,הנוכחים
בחיים הציבוריים ומבטאים את האינטרסים ואת הערכים של חבריהם .במדינות רבות ,בוודאי
בעידן הגלובליזציה ,החברה האזרחית היא מוקד כוח קריטי שמשפיע על מדיניות הממשלות,
ולכן משרדי חוץ רבים מקיימים ממשק עם ארגוני חברה אזרחית במדינותיהם ובמדינות אחרות.
בישראל ארגוני החברה האזרחית נפוצים ,מפותחים ומשפיעים מאוד .למשרד החוץ הישראלי
מחלקה לענייני החברה האזרחית ,הפועלת במסגרת אגף התקשורת וההסברה .המחלקה
מתמקדת בנושא המאבק בדה-לגיטימציה של ישראל ומרכזת את הידע הארגוני בנושא .עיסוק
צר זה הוא למעשה צמצום שגוי של תחום הדיפלומטיה הציבורית ,לצד העובדה שנושא המאבק
בדה-לגיטימציה מטופל בידי המשרד לעניינים אסטרטגיים .העשייה הדיפלומטית של ישראל
בנושאי החברה האזרחית לוקה הן בתפיסה והן בביצוע .התחום נתפס כמשני בחשיבותו ,לא
אפקטיבי דיו ולא מדיד .בהתאם לכך ,לא נעשה שימוש משמעותי בדיפלומטיה האזרחית ,אלא
לצורך הסברה במובנה המיושן .מבחינה ביצועית ,שירות החוץ הישראלי אינו מכיר לעומק את
החברה האזרחית בישראל ובמדינות אחרות ולכן אינו מסוגל ליצור יחסי גומלין שיועילו למדינת
ישראל .באופן הזה ,הפוטנציאל הרב – התדמיתי ,הכלכלי והמדיני – שהתחום טומן בחובו אינו
ממומש כלל .מודל מכון אבא אבן מציע ארבעה ראשי חץ ייעודיים לדיפלומטיה האזרחית.
 .1עקרונות המודל
הרחבה של הפעילות הבינלאומית בתחום החברה האזרחית והגברת שיתוף הפעולה בין גורמים
בחברה האזרחית בישראל ובמדינות אחרות
ההצעה ,שמבוססת על המודל של ממשלת דנמרק בנושא ,עושה שימוש בכלים מגוונים ,בהם:
•בנייה של פלטפורמות מידע ומודלים כלכליים למסחור וליצוא תשתיות חברה אזרחית מישראל
לחו"ל ,על בסיס צורכיהן של מדינות היעד.
•בניית מודלים של תמריצים כלכליים ועסקיים לקידום שיתופי פעולה בין ארגוני חברה אזרחית
בישראל לבין מקביליהם במדינות יעד.
•בנייה של מערכי סיוע והכשרה לארגוני חברה אזרחית בישראל לקראת יציאה לחו"ל ובמהלך
הפעילות שם.
•ייסוד מערך של שותפויות אסטרטגיות עם גורמי חברה אזרחית במדינות שונות.

30

מערך הדיפלומטיה הציבורית

יצירה של תעבורת מידע בנושאי החברה האזרחית וחשיפתה לקהלי יעד בעולם
ההצעה מתבססת על המודלים של ממשלות דנמרק וארצות הברית בנושא והיא תמומש בכמה צירי
פעולה ,בהם:
•התאמה של מודלים חברתיים המפותחים על ידי ארגוני החברה האזרחית בישראל למדינות
היעד .לדוגמה :מוקד טיפולי לנפגעי פעולות טראומה בישראל צריך ויכול להיות מתורגם לשימוש
בידי נפגעי טראומה בכל רחבי העולם.
•בנייה של פלטפורמת מידע מקוונת ,נגישה ואיכותית בנושא החברה האזרחית בישראל ,המופנית
לקהלי יעד בינלאומיים  -בשפה ובתכנים.
•חשיפה עמוקה ואינטנסיבית של מנגנוני החברה האזרחית בישראל בפני מקביליהם ,המנהלים
והמובילים של ארגוני חברה אזרחית במדינות שונות.
מיצוי מרבי של הפוטנציאל הכלכלי בתחום הדיפלומטיה האזרחית
ההכנסות ממכירת שירותי חברה אזרחית בישראל עומדות כיום על למעלה מ 30-מיליארד שקל
בשנה .זהו שוק שירותים לא מנוצל בייצוא .בהתבסס על המודלים של ממשלות דנמרק ופינלנד
בנושא ,מוצע לפעול לייצוא ידע בנושאי חברה אזרחית מישראל למדינות אחרות .פעילות הייצוא
דורשת יציקה של כמה יסודות ,ביניהם:
•הטמעת מנגנונים של החזרי השקעה אזרחיים על כל פעילות במערך הדיפלומטיה האזרחית
בישראל  -האם הפעילות רווחית ואפקטיבית?
•מתן תמריצים כלכליים לארגוני חברה אזרחית ישראליים הפועלים במדינות יעד.
•הקמה של מערכי מימון חוצי מגזרים ליוזמות חברה אזרחית היוצאות לחו"ל.
•בנייה של מערך שיתופי פעולה פנים-ישראלי ,שתכליתו פיתוח החברה האזרחית וייצוא מפעליה
לעולם.
•יצירת מנגנון לתמיכה כלכלית בארגוני חברה אזרחית ,שמבוסס על החזר השקעה ארוך טווח.
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ניצול הפוטנציאל המדיני
הדרך להישגים מדיניים במדינות בהן רמת התמיכה בישראל נמוכה ,עוברת בשיפור בתחומים
אזרחיים במדינות היעד .הצלחה זו תלויה גם בכך שהשיפור באותן מדינות ייזקף לזכות מדינת ישראל
 תקשורתית ,ציבורית ופוליטית.הצעד דורש שינוי עקרוני בפעילות המשרד ושינוי חשיבתי .כך ,למשל ,מדינות מערב וצפון אירופה
מסוימות שמערך הקשרים המדיני איתן אינו פורה ,יכולות להפוך לשותפות משמעותיות של ישראל
בתחומי החברה האזרחית .זהו שינוי שבמקרה הרע יניב החזר השקעה אזרחי לישראל ,ובמקרה הטוב
יתורגם בטווח ארוך להחזר השקעה מדיני.
מתוך היכרותנו עם התחום הבינלאומי ,ברור כי מדובר ביעד שאפתני וקשה להשגה .עם זאת במקומות
שבהם אין לישראל הצלחות מדיניות ,נראה כי לעתים האופציה האזרחית היא הטובה ביותר .אי לכך,
יש להכווין לשם את המערכת כולה  -הפסקת העיסוק במדיני והכוונת המשאבים והחשיבה לאזרחי.
 .2סיכום
מודל מכון אבא אבן מטפל בפרק זה באחד התחומים המשמעותיים ביותר בדיפלומטיה של המאה
ה – 21-הדיפלומטיה הציבורית-אזרחית .המודל מנסח תכנית שתסייע למדינת ישראל להפיק
מהדיפלומטיה הציבורית שפע יתרונות במישור המדיני ,במישור הכלכלי ובמישור החברתי.
אימוץ ההצעה ויישומה דורשים שינוי מחשבתי עמוק בתפיסת הממשלה ומשרד החוץ את החברה
האזרחית וחשיבותה המדינית .בשלב הבא ,נדרשים שינויי מבנה ושינויים ביצועיים הנגזרים מהתפיסה
החדשה.
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בינלאומיות בהשכלה הגבוהה – ענף יבוא
ויצוא של הדיפלומטיה הישראלית
תחום ההשכלה הגבוהה יכול וצריך למלא תפקיד חשוב בדיפלומטיה הציבורית של ישראל.
מדינות רבות בעולם משקיעות מאמצים נרחבים בפיתוח ההשכלה הגבוהה ,גם במטרה להעצים
את השפעתן הדיפלומטית ולשפר את מעמדן הבינלאומי .ה"בינלאומיות" של ההשכלה הגבוהה
במדינה מסוימת כוללת "יצוא" של סטודנטים ושל חוקרים מהמוסדות האקדמיים שבמדינה
למוסדות במדינות אחרות – ו"יבוא" של סטודנטים וחוקרים במקביל .הבינלאומיות כוללת גם
שיתופי פעולה אקדמיים בין המדינה לבין מדינות אחרות בשלל ערוצים ,בהם מחקר ,תשתיות וכנסים.
 .1יתרונות ההשכלה הגבוהה הבינלאומית
מחקרים שנעשו בעולם מראים כי לבינלאומיות בהשכלה הגבוהה יש ארבעה יתרונות מרכזיים:
 .1יתרון אקדמי – שיפור באיכות ההשכלה הגבוהה במדינות שמקיימות קשרים כאלה.
.2יתרון חברתי – הקשרים האקדמיים מסייעים ביצירת חברה מגוונת ,בעלת ערכים תרבותיים רחבים,
באמצעות בנייה של קהילות אקדמיות רב-לאומיות ,במיוחד בעידן הגלובליזציה.
.3יתרון מדיני תדמיתי – ההישגים האקדמיים הבינלאומיים של הסטודנטים ושל המוסדות נזקפים בתודעה
הציבורית שבמדינתם לזכות המדינה ה"שותפה" – ובכך תורמים למעמדה הבינלאומי ,ודאי ברמה התדמיתית.
.4יתרון כלכלי – "יבוא" סטודנטים ממדינות אחרות תורם לקופת המדינה .לדוגמה ,באירלנד ,שגיבשה
תכנית אסטרטגית לעידוד הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה ,ההכנסות מתשלומי שכר לימוד והוצאות
מחייה של סטודנטים אורחים בשנת הלימודים  2015-2014נאמדו ב 182-מיליון אירו ,והיעד ל2019-
 2020הוא  1.15מיליארד אירו. .2המצב בישראל – עשייה חלקית ולא ממוקדת
גם מדינת ישראל מקיימת פעילות של השכלה גבוהה בינלאומית .בין השאר ,מדובר בקרנות מחקר
משותפות ובתכניות ארסמוס  +ו .Horizon 2020-הסטודנטים הזרים בישראל מעידים כי הלמידה
במוסדות האקדמיים בארץ איכותית ונושאת ערך מוסף ,כגון העמקת ההיכרות עם ההיסטוריה
והתרבות של ישראל ותחושת הביטחון הרב בקמפוסים.
עם זאת ,ישראל אינה בולטת בתחום ההשכלה הגבוהה הבינלאומית ואינה ממצה את היתרונות
שגלומים בתחום .הסיבות לכך רבות :היעדר גוף המרכז את הטיפול בנושא ,היעדר אסטרטגיה ברורה,
חשש מבריחת מוחות ,פערי שפה ,מגבלות בירוקרטיה ועוד .התכניות הקיימות בתחום אינן מצליחות
להתגבר על קשיים אלה .לפיכך ,נדרשת חשיבה אסטרטגית בנושא ,שתוליד תכנית עבודה מסודרת
ברמה הלאומית.
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 .3עקרונות המודל
מודל מכון אבא אבן בנושא בינלאומיות בהשכלה הגבוהה יניב ,להערכתנו ,הישגים ישירים ומוחשיים,
שביניהם צמצום תופעות החרם האקדמי על ישראל ,צמצום תופעת בריחת המוחות הישראליים (בשל
העלאת האטרקטיביות של ההשכלה הגבוהה בארץ) ,פיתוח ידע וגיוון מקורות ההכנסה הלאומיים.
מודל מכון אבא אבן מבקש להפקיד בידי שירות החוץ הישראלי את ההובלה של פיתוח בינלאומי
של אחד המשאבים המשמעותיים בישראל – ההשכלה הגבוהה – ולמנף אותו בינלאומית ,תוך ניצול
יתרונותיו של שירות החוץ ופריסתו בעולם .תפיסה נכונה של הנושא והפעלת התחום בהתאם לכך
עשויות לתרום בדרך ממשית לחיזוקה של מדינת ישראל במישורים שונים :האקדמי ,המדיני ,הכלכלי
והתרבותי.
המודל בנוי בשני רבדים :פנימי – בתוך משרד החוץ ,וחיצוני – בקרב הרשויות השונות הפועלות
בתחום.
הרובד הפנימי  -הפעילות במשרד החוץ
מחלקת קשרי תרבות ומדע בשירות החוץ תפוצל לשתי מחלקות :האחת תעסוק בקידום קשרי תרבות
והאחרת בקידום מדע והשכלה גבוהה בינלאומית .הפיצול יחייב הגדלה של המחלקה הקיימת ושל
המשאבים העומדים לרשותה .בפעילותן של שתי המחלקות תוטמע תפיסת ההפעלה המשולשת -
ממי"ר ,שמוצגת ומפורטת בפרק תשתיות העבודה הדיפלומטית שבמסמך זה .על פי מודל מכון אבא
אבן ,למערך הדיפלומטיה הציבורית במשרד החוץ יהיו שני יעדים מרכזיים בתחום ההשכלה הגבוהה
הבינלאומית.
.1הגברת שיתוף הפעולה בתחום בין ישראל לבין מדינות העולם  -יעד שמבוסס על המודל של
ממשלת קנדה בנושא; בין הצעדים הדרושים להשגתו:
•בנייה של פלטפורמות מידע ותמריצים כלכליים ואקדמיים ל"יצוא" של סטודנטים וחוקרים
מישראל לחו"ל ול"יבואם" מחו"ל לישראל.
•יסוד מערך מלגות אפקטיבי לסטודנטים ממדינות נבחרות או בתחומים מוגדרים.
•יצירת חיבורים ושיח ישיר בין גורמים עסקיים מישראל הפועלים בחו"ל לבין גופי השכלה
גבוהה בארץ ובחו"ל.
•פיתוח מאגרי מידע בנושאי ההעדפות ושיקולי הקריירה של סטודנטים במדינות העולם בפילוח
של נושאים ושפה.
•קידום הקשרים שבין האקדמיה בישראל לבין נציגויות ישראל בעולם באופן מתודי ויצירת שיח
ישיר בין האקדמיה הישראלית לשלוחות המדינה בחו"ל.
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.2יצירה של תעבורת מידע בנושא הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה בישראל וחשיפתה לקהלים
בעולם  -יעד שמבוסס על המודל של ממשלת פינלנד בנושא .השגתו דורשת בנייה של פלטפורמת
מידע מקוונת ,נגישה ואיכותית שפונה לקהלי יעד בינלאומיים ומציגה תוכן בנושאי ההשכלה
הגבוהה בישראל וההזדמנויות המוצעות בעניין לסטודנטים ולחוקרים .פעילות נוספת שנדרשת
היא קיום סדנאות ו"ימים פתוחים" בקמפוסים במדינות שונות והיכן שהדבר מתאפשר ,על מנת
לפרוש לפני הקהל המקומי את היצע הלימודים האקדמיים בישראל.
הרובד החיצוני  -איחוד הגופים השונים שפועלים בתחום
בהתבסס על מודלים של ממשלות בריטניה וקנדה ,יוקם גוף בין-משרדי חדש ,מערכת משולבת
שתעסוק בנושאי יבוא ויצוא של ההשכלה הגבוהה .גוף זה יכלול את הגורמים הפועלים כיום בתחום,
על בסיס החלטת הממשלה שלפיה תיקבע אסטרטגיה בנושא .בין הגורמים שישתתפו בהקמת הגוף
החדש ,משרדי החוץ ,החינוך והכלכלה ,והמועצה להשכלה גבוהה.
לגוף הבין-משרדי שיעסוק בהשכלה גבוהה בינלאומית יהיו שלושה יעדים מרכזיים:
.1הגברת שיתוף הפעולה בתחום בין ישראל לבין מדינות העולם  -יעד שהשגתו תדרוש ,בין
השאר ,הקמת שלוחות של מוסדות ישראליים להשכלה גבוהה ביעדים מועדפים בחו"ל .הגדרה של
קהלי יעד עיקריים בתחום היבוא (לדוגמה ,יהודי התפוצות וסטודנטים ממדינות באסיה) והגדרה
של מוסדות יעד ליצוא; הגדרה של קהלי יעד עיקריים בתחום היבוא (לדוגמה ,יהודי התפוצות
וסטודנטים ממדינות באסיה) והגדרה של מוסדות יעד ליצוא.
.2הקטנת חסמים מבניים ובירוקרטיים בישראל  -יעד שהשגתו תדרוש ,תחילה ,מיפוי החסמים
המקשים על הפעילות בתחום ההשכלה הגבוהה הבינלאומית .תידרש גם בנייה של מערכי שיתוף
פעולה חוצי מגזרים (ציבורי ,פרטי ,אזרחי ואקדמי) במטרה לקדם את התחרותיות בתחום ולמצב
את ענפי החדשנות והאקדמיה כמנועי צמיחה לאומיים.
.3מיצוי הפוטנציאל הכלכלי בתחום  -בהתבסס על המודל האירי שהוצג מעלה ,השגת יעד זה
תדרוש מדידה שיטתית של ההכנסות לכלכלה הישראלית כתוצאה מהגידול ביבוא וביצוא של
סטודנטים וחוקרים ,ובנייה של תכניות עבודה להגדלת הרווחים הכלכליים הנובעים מכך.
 .4סיכום
מודל מכון אבא אבן בפרק זה מציע מינוף משמעותי של אחד מהיתרונות הגדולים של מדינת
ישראל  -תחום ההשכלה הגבוהה .התחום נמצא בליבת העיסוק של ארגונים רבים פנים מדינתיים,
ממשלתיים ופרטיים כאחד ,אך אחד ממקורות הפוטנציאל המשמעותיים ביותר שלו  -הבינלאומיות
בהשכלה הגבוהה  -לא מנוצל ולא ממונף.
משרד החוץ יכול וצריך לקחת תפקיד מוביל בהפיכת ההשכלה הגבוהה בישראל לענף יבוא/יצוא
משמעותי ,שגם יכניס תמורה כלכלית למדינה וגם יעניק לה אופק בינלאומי רחב ,באמצעות אזרחיה
הלומדים בעולם והאזרחים הזרים שיגיעו ללמוד בה.
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מהסברה להשפעה אסטרטגית
על תודעה בזירה הבינלאומית
הציבור הישראלי וחלק גדול ממקבלי ההחלטות סבורים כי ייעודו המרכזי והעיקרי של שירות
החוץ הוא ביצוע "ההסברה" הישראלית .כך עולה מהמחקר שערך מכון אבא אבן ומהצעות
החוק השונות בנושא רפורמה בשירות החוץ ,שעיקרן עסק בשיפור היכולת של שירות החוץ
לבצע פעילות "הסברה" .תפיסה זו מוטעית ביסודה .היא נובעת מהעובדה שבישראל הפך תחום
ההסברה הבינלאומית ,על כל מרכיביו ,ליעד בפני עצמו ,ולא כלי תומך במשימות הליבה של
שירות החוץ .תחום ההסברה הוא מושג ייחודי למדינת ישראל ,כאשר עולמות הדיפלומטיה
בעולם אימצו תורות עבודה ותפיסות לדיפלומטיה ציבורית שבבסיסן "תקשורת אסטרטגית".
יישומה בפועל הינו באמצעות אוסף של כלים שעומדים לרשות יוזם הפעולה כדי להשפיע על
קהל יעד לקבל את הרעיונות שלו ,להטמיע נראטיב ,או לפעול בדרכי פעולה הרצויות לו .במקום
עיסוק בהסברה ,ואפילו שימוש במונח זה ,ראוי לבסס מערך פעילות שתכליתו השגת השפעה
מדידה על התודעה הבינלאומית בעניין ישראל ,לא רק בהיבטי הסכסוך הישראלי-פלסטיני ולא
לצורך "הצדקת הפעילות הישראלית".
 .1מגמות
כמה מגמות בולטות בתחום משמשות רקע למצב הדברים בישראל:
.1סדר חדש במפת ההסברה הלאומית – בתחום ההסברה ,כבכל תחומי הדיפלומטיה ,מרכז הכובד
נדד בעשורים האחרונים מהמגזר הממשלתי ,למגזרים השני (העסקי) והשלישי (האזרחי) – הן
כקהל יעד והן כשותפים לפעולות הסברה .לגופים במגזרים אלה יש כיום כלים מתאימים יותר
לביצוע הסברה מודרנית ,הנגישות אליהם רבה יותר ואמינותם בעיני קהלים נרחבים גבוהה מזו
של הממשלות.
בנוסף ,מחקרים רבים מראים שמסרים שמגיעים ממקורות ממשלתיים ישירים נתפסים
כפחות אמינים.בישראל משרד החוץ נאלץ גם להתחרות עם שני גופים :דובר צה"ל ,שהפך
למוקד הסברה מרכזי בזמן חירום ,והמשרד לעניינים אסטרטגיים ,שאמון על המאבק
בדה-לגיטימציה של ישראל בעולם .במקביל למגמה זאת ,ממשלת ישראל החליטה ב2015-
על הקמת מטה הסברה לאומי במשרד ראש הממשלה.
המטה ,שתפקידו לתאם את פעילות גורמי ההסברה השונים במדינה לצורך יצירת מדיניות אחידה,
הוקם על רקע היעדר תפיסת הסברה מסודרת ולנוכח ריבוי השחקנים בזירה הישראלית .מטה
ההסברה מערב גם את הגורמים האזרחיים העוסקים בתחום .עם זאת ,הקמתו לא פתרה את בעית
המחסור בחשיבה אסטרטגית בתחום ההסברה ואת חוסר הסנכרון בין הגופים השונים.
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.2תפיסת יסוד מיושנת ,מתגוננת ולא יעילה – בראיונות ובבדיקות שערכו חוקרי מכון אבא אבן
לדיפלומטיה עלה כי משמעות ה"הסברה" בעיני רוב הציבור הישראלי היא הצגת פעולות המדינה
בעולם באופן שישיג הבנה ואהדה כלפיה " -אם רק נסביר כראוי ,יבינו אותנו" .ההסברה נתפסת כמי
שתפקידה לנצח בדיון ,כ"משחק סכום אפס".
תפיסה זו אינה מתאימה לחשיבה הדיפלומטית במאה ה ,21-שרואה בהסברה כלי ליצירת תודעה
בינלאומית ברבדים שונים ול"רכישת לבבות" .אף שהגורמים במשרד החוץ שעוסקים בדיפלומטיה
הציבורית הפנימו זאת בשנים האחרונות ,טרם נעשתה חשיבת עומק וטרם התבצע שינוי תפיסתי
אסטרטגי במשרד החוץ ובקרב רוב גורמי ההסברה בישראל.
.3עשייה חלקית ונישתית – ברוב העולם ,המונח המקובל בהקשרים של הסברה הוא ההשפעה לצורך
שינוי התודעה .הוא כולל גם את עולמות הדיסאינפורמציה ,הלוחמה הפסיכולוגית ,מבצעי השפעה
ולוחמת מידע – כל אלה לצד תקשורת אסטרטגית .תחום זה צובר כח במחוזות הדיפלומטיים ,הן
במישור הדיגיטלי והן בזירות האוף-ליין ,ובמפגשים פנים אל פנים.
בישראל המגמה עדיין חלקית :אף שהעשייה בזירה הדיגיטלית נחשבת למתקדמת ,אפקטיבית
ומדידה ,היא אינה חלק מתפיסת הפעלה כוללת של שירות החוץ .התפיסה הנוכחית אינה מצטיינת
בריכוז מאמצים שונים כדי להשיג השפעה בינלאומית ,והיא עדיין נחשבת לנישתית.
 .2עקרונות המודל :הייעוד ,הכלים והתוכן
מכון אבא אבן גיבש מודל חדשני בתחום ההשפעה והתודעה בדיפלומטיה הציבורית .המודל קורא
לבצע שינוי כולל בתחום ההסברה בשירות החוץ הישראלי – מהייעוד ,דרך הכלים והשיטות ועד לתוכן.
שינוי הייעוד – מהסברה להשפעה
הדיפלומטיה הציבורית  -השם הכולל לפעילויות הסברה  -היא תחום רחב שכולל ,בין השאר ,קשרי
תרבות ומדע ופעילויות של דיפלומטיה אזרחית .יוזמות כגון תערוכת אמנות ישראלית במיאנמר ,סדרת
אנימציה על ישראל בשגרירות יפן בתל אביב ,או תצוגת אופנה ישראלית בשבוע האופנה בווייטנאם,
אינן פעולות הסברה ,כי אם פעולות בתחום התרבות הנעשות כחלק מהדיפלומטיה הציבורית .בדרך
זו יש להגדיר אותן ולקבוע עבורן תוכניות עבודה ,כלים ויעדים .הן לא יסתופפו עוד תחת "מטריית
ההסברה" ,כיוון שהכללתן בקטגוריה זו גורמת לבלבול ולפעילות בלתי ממוקדת.

37

מערך הדיפלומטיה הציבורית

על-פי מודל מכון אבא אבן ,יש להסב את אגף תקשורת והסברה לאגף השפעה ותודעה שימקד את
פעילותו בשני ערוצים:
•ערוץ מיתוג ,שיווק ומיצוב ישראל בעולם – שירות החוץ צריך לעדכן ולרענן את תכנית המיתוג
של ישראל באמצעות כלים מעולמות התוכן הרלוונטיים הקיימים במגזר הפרטי (שיווק ,מיתוג
ופרסום) .התוכנית צריכה להבליט נושאים שבהם יש לישראל יתרון אסטרטגי יחסי ,כמו סביבה
(חקלאות מדברית בעיקר) ,מדע וטכנולוגיה (רפואה ,אינטרנט והייטק) ,מגוון אנושי ומסורות ,סגנון
חיים ותרבות פנאי ותיקון עולם (תמיכה באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים) .תוכנית לדוגמה
בהקשר זה ,הוצגה בידי ארגון  Vibe Israelוהוגשה לנשיא המדינה בפברואר .2019
•ערוץ ההשפעה והתודעה – כיוון פעולה שתכליתו השפעה על מדיניות בזירה הבינלאומית
באמצעות שכנוע קהלי יעד מוגדרים – ציבור רחב ( )Bottom-Upו/או מקבלי החלטות
( .)Top-Downלצורך זה נדרשת רכישה והטמעה של כלים ,טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשים
וייעודיים כפי שמפורטים בהמשך המסמך.
שינוי המבנה ,הכלים ,השיטות והתוכן – בניית היכולות להכוונה ,לסיוע ולמדידת הצלחה
השינויים ,המתבצעים בארבעה מישורים ,יאפשרו לשירות החוץ להפוך מגוף מבצע לגוף מכוון
ומסייע ,המודד הצלחה  -כזה שמוביל את המערכה המדינית הבינלאומית של מדינת ישראל בתחום
המיצוב ,ההשפעה והתודעה.
 .1המישור המבני – שלוש המלצות בנושאי מבנה וארגון:
•החלפה של חטיבת הדוברות במשרד החוץ באגף השפעה ותודעה ,שיפעל תחת מערך
הדיפלומטיה הציבורית .האגף ירכז את פעילותו של שירות החוץ בנושא ויהיה אחראי על
בניית הידע ,הכלים והשיטות בזירות האון-ליין והאוף-ליין .אגף זה יפעל מסביב לשעון ויאפשר
התמודדות אחידה ,יעילה ומיידית עם משברים ועם אירועים יומיומיים .זאת ,בין היתר ,באמצעות
הקמת חמ"ל תודעה והשפעה ,שיעמוד בקשר ישיר מול השגרירויות ויתאם מולן כך שיוכל
להתאים ולהפיץ את המידע לקהל במדינת היעד.
•הקמת פורום בין-משרדי ובין-מגזרי ,שיכלול נציגים מכל הגופים המרכזיים העוסקים בהשפעה
ובתודעה בישראל ,בהתאם להמלצת מבקר המדינה משנת  .2011למשרד החוץ יתרון מובהק
על מטה ההסברה הלאומי בנושא :מחד גיסא ,הוא יודע לרכז מידע מכל העולם דרך הנציגויות
והרשתות הדיפלומטיות השונות ,ומאידך גיסא הוא יודע להפיץ את המידע שיפיק לאותן נציגויות.
הדבר נכון גם אל מול ארגוני החברה האזרחית העוסקים בתחום.
•מודל מוכוון יעדים ומדדים שעל בסיסו תישען כל הפעילות בתחום ההשפעה והתודעה ,ואימוץ
מודל החזרי ההשקעה של מכון אבא אבן לדיפלומטיה.
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 .2מישור תפיסת ההפעלה – שילוב ושיתוף החברה האזרחית
בניגוד למסרים שמגיעים באופן בלתי אמצעי מממשלות ,אשר מתקבלים בציבור הבינלאומי
בחשדנות ומתקשים להשיג את ההשפעה הרצויה ,פעילותם של גופים רבים בחברה האזרחית
נתפסת בציבור כאמינה יותר .גופי חברה אזרחית רבים ,בישראל ובעולם ,מציגים את מדינת ישראל
לקהלי יעד מגוונים ,בתפוצה רחבה ולעיתים רבות  -מוצלחת.
לפיכך ,מודל מכון אבא אבן ממליץ כי שירות החוץ הישראלי ימנף את גופי החברה האזרחית
העוסקים בתחום לעשות את שלהם בזירה הבינלאומית ,יכוון אותם ,ינגיש להם את המידע הנחוץ
וימקד את פעילותם ,אבל ימעט לבצע בעצמו .זאת באמצעות אימוץ תפיסת ההפעלה ממי"ר (ראו
פרק תשתית העבודה הדיפלומטית – תפיסת הפעלה) ,המאפשרת לשירות החוץ לקדם ולאפשר
את עשייתם של השחקנים השונים בזירה הבינלאומית ,כאשר רק חלק קטן ומסוים מהפעילות
יבוצע בפועל בידי משרד החוץ.
.3מישור הכלים והאמצעים – קיימים שלושה נושאים מרכזיים שבהם ראוי להגדיל ולשפר את
האמצעים שעומדים לרשות אגף ההסברה ,ההשפעה והתודעה:
•עיבוי תחום הדיפלומטיה הדיגיטלית  -משרד החוץ הישראלי מציג ביצועים מרשימים ואף הפך
מקור לחיקוי בעולם .עם זאת ,פעילותו עדיין אינה נמצאת בליבת העשייה של המשרד והוא זקוק
לכלים ולתקציבים נוספים כדי להיות מרכזי ומשמעותי יותר.
•הקצאת משאבים נוספים לפעילויות המיצוב ,ההשפעה והתודעה  -על פי תוכנית עבודה,
בהתאם לתפיסת ההפעלה ממי"ר של מכון אבא אבן .קיים צורך בהטמעת כלים חדשניים בעבודת
האגף; בגיוס יועצים ומומחי תוכן; בהרחבת מערכי הביצוע; בגיוס דוברי שפות שונות – בדגש
על ערבית ,רוסית ,סינית וצרפתית; ברכישה של כלים לאיסוף מידע ואגירתו; ובהתאמת מסרים
מתקדמת ויעילה למדיה החדשה ולמדיה המסורתית .על שירות החוץ להכין תכנית חומש שתדע
להטמיע כלי טכנולוגיה חדשניים להערכה מדינית ולהשפעה ,אשר נמצאים בשימוש רב יותר
בשוק הפרטי  -כגון ביג דאטה ובינה מלאכותית.
•משלחות של מובילי דעת קהל ומקבלי החלטות  -מרכיב קריטי בפעילות ההשפעה על
התודעה שישראל מקיימת .מדובר בשליחת משלחות לחו"ל וכן בתמיכה במשלחות שארגוני
חברה אזרחית וממשלות זרות מביאים לישראל ומוציאים ממנה .כדי להעצים כלי זה ולנצל את
יתרונותיו עד תום ,יש להקצות לנושא תקציבים מתאימים וגם לפעול למיקוד הפעילות בהתאם
לתוכניות עבודה מוגדרות שמודדות הצלחה.
•מיקוד אסטרטגי – התאמת הפעילות בתחום ההשפעה והתודעה לזירות וקהלים ייעודיים
מחייבת הפניה של משאבים ,כלים ופעולות על פי דרגת החשיבות שלהן לישראל .הגדרת
המסרים והעברתם צריכות להיעשות בהתאם לכך.
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דוגמה אחת היא פעילות של מדינת ישראל בתחום ההשפעה והתודעה בארצות הברית .כיום הנושא
אינו ממוקד דיו והוא נתון להחלטות של הנציגויות השונות ,בהתאם לתפיסתו האישית של ראש
הנציגות .לעומת זאת ,ראוי לתכנן את הפעילות ,למשל ,כך:
•קהלי היעד הרלוונטיים :צעירים ,ליברליים ,בדגש על קהילות אפריקניות-אמריקניות והיספניות.
•הנושאים המוגדרים :כלכלה ,טכנולוגיה ,זכויות אדם וחברה (ולאו דווקא הסכסוך הישראלי-
פלסטיני) ,תוך הצבת יעדי קצה מדידים.
•סוג המסר :מעורר תקווה ,אמפתיה ,הקשבה ,אקטיביות וביקורת עצמית בנוסח מודל ,HELPS
שפותח על-ידי נדב תמיר ,מנהל התחום הבינלאומי בחברת פרס ושות'.
 .4מישור התוכן
מעבר מטקטיקה של הצדקת המדיניות הישראלית לטקטיקה של שיתוף ורכישת לבבות -
שינוי זה נוגע למסרים שמדינת ישראל מעבירה .כאמור מעלה ,עיקר פעילותו של משרד החוץ
בנושאי השיח הבינלאומי לגבי ישראל והשפעה על התודעה אינו צריך להיות ייצור תוכן ,אלא
איסוף מידע ומתן הכוונה מקצועית לגופים שונים ,ובהם ארגוני חברה אזרחית ,הפועלים להצגתה
החיובית של ישראל בעולם.
כיום ,גופים כאלה המעוניינים בתוכן רלוונטי בשלל נושאים – מהסכסוך הישראלי-פלסטיני ועד
כלכלה וחברה  -נדרשים לבצע את חיפוש המידע ,איסופו ותיקופו בכוחות עצמם .לשירות החוץ
הישראלי יש גישה נוחה לציר המידע הממשלתי ולציר האיסוף האזרחי ,וביכולתו לנווט את המידע
ולכוונו על פי תכניות משרד החוץ ,תוך פילוח המפה למדינות יעד והדגשת מסרים רצויים.
 .3סיכום
מודל מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית בנושא ההשפעה על התודעה בדיפלומטיה הציבורית
מציב ארבעה תנאים מרכזיים לביצועו .הראשון ,החלת שינוי תפיסתי שעיקרו מעבר מ"הסברה"
ל"תודעה והשפעה" ,ונגזרותיו באות לידי ביטוי ,בשיטות פעולה ,כלים ,מטרות ויכולות .השני ,מעבר
של הגוף העוסק בנושא במשרד החוץ מחשיבה והתנהלות של גוף מבצע לחשיבה והתנהלות של גוף
הפועל על פי תפיסת ממי"ר של מכון אבא אבן – כדי שיוכל לאפשר ,לקדם וליצור פעילות בינלאומית
נכונה בתחום .השלישי ,מעבר לתוכניות עבודה אסטרטגיות שמציבות יעדים ומדדים ברורים.
הרביעי ,הקצאת משאבים תקציביים ,ניהוליים וארגוניים להשגת המטרות הללו.
אם תנאים אלה יתקיימו ,והתוכנית תאומץ ותיושם ,שירות החוץ הישראלי יוכל למנף את העיסוק
בתחום ההשפעה והתודעה ולהציב אותו במרכז העשייה ,באופן שיטיב עם ישראל בזירה הבינלאומית
ואף ישמש דוגמה ומודל לשירותי חוץ ברחבי העולם.
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פרק שלישי:

מערך החדשנות
הדיפלומטית -
דיפלומטיה כלכלית,
חדשנות ,פיתוח
בינלאומי וסיוע חוץ

מערך החדשנות הדיפלומטית :הדרך
להישגים מדיניים ,כלכליים ותדמיתיים
דיפלומטיה כלכלית היא סך הפעילויות הכלכליות ,ברמה הבינלאומית ,של גורמים ממשלתיים
ולא-ממשלתיים .במאה ה ,21-שבה עובר מרכז הכובד הדיפלומטי מהממשלות אל גופים
אזרחיים ופרטיים ,עולה חשיבותה של הדיפלומטיה הכלכלית .בכוחה לאזן בין פעילותם של
הכוחות השונים שנמצאים על קשת האינטרסים הבינלאומיים – כוחות ביטחוניים ,מדיניים,
עסקיים וציבוריים.
טווח המדיניות והפעילות של הדיפלומטיה הכלכלית גדול .בין השאר ,היא מפעילה השפעה פוליטית
כדי לקדם סחר בינלאומי והשקעות ,משתמשת בנכסים כלכליים ובקשרים בינלאומיים כדי לספק
תמריצים ולהטיל סנקציות (שיטת "המקל והגזר") בנושאי סחר והשקעות ,ופועלת באמצעים כלכליים
דרך הסכמים מולטילטרליים וארגונים בינלאומיים להשגת יציבות במערכות יחסים בינלאומיות.
ממשלת ישראל ,כממשלות אחרות בעולם ,רואה בתחומי הדיפלומטיה הכלכלית והחדשנות כלים
חשובים בהעצמת הכלכלה הלאומית ובחיזוק הקשרים המדיניים עם מדינות העולם .הדיפלומטיה
הכלכלית יכולה לשמש שער כניסה אפקטיבי של ישראל למדינות שונות בעולם ולהניב עבורה
הישגים מדיניים וכלכליים .נושא החדשנות  -משאב יקר בפני עצמו  -יכול להיות הקטר שמוביל את
אסטרטגיית הדיפלומטיה הכלכלית של ישראל ,אם ישולב כהלכה בפעילות.
כדי להצליח במשימות אלה ,יש להציבן כיעדי אסטרטגיה ממשלתיים ולגבש תכניות פעולה בעניינן.
אך כיום שדה הדיפלומטיה הכלכלית בישראל אינו מנוהל על בסיס אסטרטגיה כוללת ,ומשרד החוץ
אינו דומיננטי כלל בעיצוב המציאות בנושא.
מודל מכון אבא אבן כפי שיוצג בפרק זה ,מבקש ליצור עבור ממשלת ישראל מבנה לחשיבה ולפעולה,
שיביא למימוש הפוטנציאל הגלום בדיפלומטיה הכלכלית ובחדשנות וימצב את שירות החוץ כגורם
מרכזי בנושא .הפרק כולל התייחסות לדיפלומטיה כלכלית ,חדשנות ,וסיוע ופיתוח בינלאומיים.
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דיפלומטיה כלכלית בישראל
תמורות שהתרחשו בעולם בעשורים האחרונים ,ובראשן ההתפתחויות הטכנולוגיות והיווצרות
ה"כפר הגלובלי" ,הביאו מדינות רבות לגיבוש אסטרטגיה כוללת בתחומי הדיפלומטיה הכלכלית
(שחדשנות היא חלק ממנה) כמרכיב מרכזי במדיניות החוץ שלהן .יפן ,דנמרק ,פינלנד ,נורווגיה
ומדינות נוספות הבינו שלא ניתן להפריד עוד בין כלכלת פנים לבין כלכלה בינלאומית .הן הגבירו
את פעילותן הכלכלית בעולם באמצעות חיזוק האגפים הכלכליים במשרדי החוץ ,הידוק שיתופי
הפעולה הפנים-ממשלתיים בין הזרועות הרלוונטיות ,הגדלת הנוכחות בשווקים בינלאומיים
ויצירת כלים ליישום האסטרטגיה הכללית.
 .1המצב בישראל

"אגף כלכלה במשרד החוץ אחראי על ניהול והכוונה של מדיניות החוץ הכלכלית הישראלית,
ומרכז את הטיפול במגוון הנושאים הכלכליים הבינלאומיים ברמה הבילטרלית ,האזורית
והגלובלית .בתאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים מקדם משרד החוץ [ ]...את הפעילות
בנושאים השונים בתחום הפיננסי והמוניטארי ,הסחר ,החקלאות ,התעופה והתחבורה הימית,
תיירות ,מחשוב ותקשורת ועוד".
(מתוך אתר משרד החוץ).
יש קשר קלוש בין ההגדרה המפורטת ובין המציאות בשטח .מדינת ישראל חיזקה את מערכת יחסיה
הכלכליים בשנים האחרונות באמצעות החלטות ממשלה שונות ,אף שאלה התקבלו בנפרד ובדרך
שאינה אחידה ואינה שיטתית .בין השאר ,הוחלט על קידום הקשרים הכלכליים עם סין ,הודו ומדינות
באמריקה הלטינית ובאפריקה .אך החלטה לחוד ומשאבים לחוד ,ובפועל הוקצאו מעט תקציבים וכח
אדם ליישומה .לפיכך ,למרות המגמה החיובית ,אין בה כדי לשנות משמעותית את פני הדיפלומטיה
הכלכלית של ישראל.
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ארבע מגבלות עיקריות קיימות בנושא:
.1היעדר אסטרטגיה כוללת – לדיפלומטיה הכלכלית של מדינת ישראל אין תכנית מקיפה,
וההחלטות שנתקבלו לאורך השנים הן לרוב ספוראדיות .נדרשת אסטרטגיה שמבוססת על סדרי
עדיפויות ,שקובעת יעדים לטווח ארוך ,שמתכללת את הפעילות של גופי הממשלה השונים בתחום,
שממקסמת יתרונות ושמגובה בתקציבים מתאימים.
.2התייחסות שולית  -משרד החוץ אינו מציב את הדיפלומטיה הכלכלית כתחום ליבה בעשייתו
ותכניותיו בנושא נעדרות יעדים מדידים.
.3ריבוי שחקנים בזירה – גורמים שונים (ממשלתיים ,פרטיים ,אזרחיים) פועלים בתחום הדיפלומטיה
הכלכלית של ישראל ,ואין ביניהם גורם מוביל ומכריע .בהיעדר שיתוף פעולה הולם בין הגורמים
השונים ,מתרחשים מאבקים בנושאי סמכויות ,טריטוריה ותקציבים בארץ ובחו"ל .משרד החוץ,
מצידו ,אינו מנצל את יתרונו בפריסה הבינלאומית הרחבה שלו ואינו מצליח להיות שחקן בעל ערך
משמעותי בתחום הדיפלומטיה הכלכלית.
.4אי ניצול כלי בעל פוטנציאל משמעותי :החדשנות הישראלית – המדינה השכילה למנף,
במישורים הכלכלי והתדמיתי ,את העניין הרב שמגלה העולם בחדשנות הישראלית .אלא שבאופן
פרדוקסלי ,דווקא הדיפלומטיה הישראלית לוקה בשימוש שהיא עושה בחדשנות ככלי דיפלומטי.
התחום אינו מרכזי ואינו משמעותי דיו בפעילות ישראל בעולם .הוא אינו מופץ כראוי ברחבי העולם
ושירות החוץ ממעט לשלב תפיסות וטכנולוגיות חדשניות בעשייתו הדיפלומטית.
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 .2עקרונות המודל  -אסטרטגיה ויישום של דיפלומטיה כלכלית בישראל
מודל מכון אבא אבן מניח את היסודות המעשיים למבנה חדש של הדיפלומטיה הכלכלית במדינת
ישראל .המודל מתבסס על קביעת אסטרטגיה ממשלתית ,שממנה ייגזרו תכניות העבודה וחלוקת
האחריות בין הגופים השונים הפועלים בתחום .המודל בנוי מארבעה רכיבים משלימים:
רכיב היסוד  -גיבוש והחלטה על אסטרטגיה ממשלתית לקידום האינטרסים הכלכליים
הבינלאומיים של ישראל
.1הכנת תשתית לתכנית אסטרטגית  -מוצע להקים יחידה לכלכלה בינלאומית במועצה הלאומית
לכלכלה ,שתכין עבור הממשלה הצעה לתכנית אסטרטגיה בינלאומית בתחום הכלכלי .ההצעה
תיבנה על פי המטרות והיעדים שיוגדרו כאסטרטגיים למדינת ישראל .היחידה לכלכלה בינלאומית
גם תעניק לבעלי העניין שירותי ייעוץ ,תכנון ,תיאום ,מעקב אחר ביצוע והנגשת מידע.
כבסיס לבניית התכנית האסטרטגית לישראל בתחום ,ניתן להישען על מודלים בינלאומיים
מוצלחים ,תכניות שפותחו בנושא כלכלה בינלאומית .לדוגמה:
•תכנית האסטרטגיה הכלכלית של ממשלת פינלנד עומדת על שלוש רגליים :השפעה כלכלית
על סביבת הפעולה הבינלאומית של פינלנד ,הסרת מחסומי סחר וקידום השקעות בפינלנד.
•האסטרטגיה של ממשלת יפן בנושא ,שנקבעה בשנת  ,2016פועלת בשלוש דרכים שתכליתן
ביסוס מעמדה של יפן כגורם מוביל בכלכלה העולמית :קידום רגולציה שתומכת בסחר חופשי
ברחבי העולם ,תמיכה בהרחבת הפעילות הכלכלית של חברות יפניות בחו"ל וקידום השקעות
זרות ביפן.
.2תיקוף תכניות עבודה ממשלתיות בהתאם לתכנית האסטרטגית  -מינוי ועדת היגוי בין-מגזרית,
שתכלול נציגים של הגופים הממשלתיים העוסקים בקידום הכלכלה הישראלית בחו"ל ונציגים
של גופים ציבוריים ופרטיים מישראל הפועלים בחו"ל ,ובהם גופים אקדמיים .ועדת ההיגוי תהיה
אחראית על תיקוף תכניות העבודה של משרדי הממשלה השונים בתחום הכלכלה הבינלאומית,
כנגזרות של התכנית האסטרטגית הממשלתית ,וכן על ייזום שיתופי פעולה בין-מגזריים בתחום.
.3אישור הממשלה לתכנית לאסטרטגיה כלכלית בינלאומית  -התכנית האסטרטגית אשר תוצע
בידי היחידה לכלכלה בינלאומית במועצה הלאומית לכלכלה ,ונגזרותיה שיתוקפו בידי ועדת ההיגוי
הבין-מגזרית ,יאושרו על ידי ממשלת ישראל .יישום התכנית ייעשה במשרדי הממשלה השונים
והפיקוח על ביצועה יופקד בידי היחידה לכלכלה בינלאומית.
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הרכיב השני  -תכנון הפעילות וניהולה בראייה רחבה של המשתתפים והאינטרסים השונים
בתחום הדיפלומטיה הכלכלית פועלים גורמים שונים ממגזרים שונים .במגזר הממשלתי אלה הם,
בין היתר ,משרד הכלכלה ,משרד החוץ ,המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש הממשלה ,משרד
התיירות ,משרד אנרגיה ואף משרד האוצר (הכלכלן הראשי) .במגזר הציבורי פועלים ,בין השאר ,רשות
החדשנות ,מכון היצוא ,איגוד לשכות המסחר ,התאחדויות שונות וארגונים בינלאומיים .במגזר הפרטי
פועלים גופים רבים בענפי התעשייה ,ההיי-טק והפיננסים ,וגם מקומם של גורמי החברה האזרחית,
באקדמיה ובתחומים נוספים ,אינו נפקד.
ריבוי השחקנים וריבוי האינטרסים על מגרש זה מחייב ראייה רחבה של התחום ומתן מענה לצרכים
השונים ,תוך "פירוק מוקשים" שמקורם בניגודי אינטרסים ובסכסוכים בנושאי סמכויות .משימה
מורכבת זו דורשת תכנון קפדני של הפעילות וניהול חכם ורגיש של המערכת .בהקשר זה יש צורך
ביישום יעיל של הקמתם והפעלתם של המנגנונים המוצעים בפרק זה ,אשר בכוחם לנטרל את קשיי
התיאום והאינטרסים בין השחקנים השונים.
הרכיב השלישי  -חיזוק מקומו ומעמדו של משרד החוץ בתחום
רוב המדינות שאימצו אסטרטגיה של דיפלומטיה כלכלית הציבו את משרד החוץ כשחקן מפתח
במערך המורכב ,הכולל כוחות ואינטרסים שונים .מודל מכון אבא אבן מצביע על הצורך החיוני בחיזוק
יכולותיו ומעמדו של משרד החוץ הישראלי בקידום הדיפלומטיה הכלכלית ,תוך ניצול יתרונו המרכזי
 נוכחות ביותר ממאה נציגויות ברחבי העולם ,המשולים לסניפים של חברה רב-לאומית הפרוסיםברחבי הגלובוס ,שכיום לא נעשה בהם שימוש מיטבי .חיזוק זה דורש ביצוע של מספר צעדים:
.1שינויי כח אדם במטה  -עדכון התמהיל בסגל אגף הכלכלה במשרד החוץ ,כך שיגדל חלקם
של אנשי המקצוע בתחומי הכלכלה הבינלאומית ,בהם בכירים בעבר ובהווה במגזר הממשלתי
ובמגזר הפרטי.
.2שינויי כח אדם בשטח  -כלכלה וסחר בינלאומי הם מקצוע .נדרשת תוספת תקנים של נציגים
מקצועיים בתחומים אלו במדינות יעד שונות ,בהתאם לתכנון האסטרטגי.
.3הנהגת תכנית תמריצים ליחידות אגף הכלכלה במשרד החוץ ולנציגויות  -התמריצים
הכספיים והמקצועיים יינתנו ליחידות ולנציגויות שיעמדו ביעדים כלכליים ,יעדים שייקבעו
בתכניות שנתיות ורב-שנתיות.
.4הטמעת תפיסה של דיפלומטיה מדידה על בסיס מודל מכון אבא אבן  -התפיסה תיושם
בעבודת משרד החוץ ,בנציגויות ובמטה.
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הרכיב הרביעי  -הקמת מנגנונים תומכים
מנגנוני עבודה שונים יכולים לתמוך בפעילותו של משרד החוץ בתחום הכלכלה הבינלאומית ולהקל
עליו במילוי משימותיו .מדובר במנגנונים העוסקים בקידום עסקים ישראליים בחו"ל ,בריכוז ידע
בנושא ובתיאום בין גורמים שונים הפועלים בתחום.
בנוסף למודלים הבינלאומיים המפורטים מעלה ,כמו המודל הבריטי ,השוודי והדני ,מציע מודל מכון
אבא אבן את הקמת  - The Israeli Economic Networkרשת קשרים ותמיכה כלכלית ,שתפקידה
קידום אזרחים ישראלים וחברות ישראליות הפועלים בעולם.
הרשת מתבססת על המודלים הפינים  Team Finlandו  Business Finland -וכן על המודל הדני .מטרת
הרשת היא להפגיש בין יזמים וארגונים ישראליים לגורמים רלוונטיים במדינות היעד ,וקידום השקעות
חוץ בישראל .בנוסף ,אמורה הרשת ,באמצעות צוותים מקצועיים ,לספק מידע על השוק הבינלאומי,
להציע פתרונות לבעיות עסקיות ולסייע לפיתוח החברות באמצעות תמיכה בשותפויות עסקיות
וקידום השקעות ישראליות במדינות מתפתחות .סדרי העדיפויות ייקבעו ויתעדכנו על פי התכנית
האסטרטגית הממשלתית.
 .3סיכום
חשיבותה העולה של הדיפלומטיה הכלכלית ,ותרומתה הרבה לקידום יחסיהן הבינלאומיים של
מדינות ולביסוס מעמדן בעולם ,מחייבות את מדינת ישראל לגבש מדיניות בתחום הדיפלומטיה
הכלכלית .המודל של מכון אבא אבן יוצק את היסודות למדיניות זו ברמה האסטרטגית וברמה
הביצועית .התכנית הכללית והמקיפה של ישראל בתחום הפעילות הכלכלית הבינלאומית תאושר,
על פי המודל ,בידי הממשלה ותיושם בידי המשרדים השונים .משרד החוץ יצויד בכלים המתאימים
והטובים ביותר – בכח אדם ,בידע ובתקציבים – כדי למלא את חלקו המרכזי בנושא.
מודל מכון אבא אבן מציע את המתווה להפיכת משרד החוץ למשרד מוביל ,המרים תרומה משמעותית
לכלכלה הישראלית .זה שנים ארוכות שזהו עקב אכילס של פעילות המשרד ,שאינו מצליח להסביר
בצורה בהירה לציבור בישראל מהם יתרונותיו הבינלאומיים .המודלים וההצעות שהובאו בפרק זה
נשענים על פעילות של מדינות הדומות לישראל בגודלן ובתקציביהן ,ולפיכך ישימים גם בישראל.
משרד החוץ יכול וצריך לקחת תפקיד מוביל בהעצמה ובהובלה של הדיפלומטיה הכלכלית של
ישראל ,והקמת המנגנונים והמבנים המוצעים לעיל נועדה לאפשר את מיצוי הפוטנציאל המשמעותי
הגלום בתחום.
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חדשנות דיפלומטית
שירות החוץ ,שנציגויותיו פרוסות ברחבי העולם ,יכול וצריך לקחת חלק מרכזי הרבה יותר מחלקו
כיום בקידום החדשנות הישראלית ובהפצתה .לקידום כזה יש משמעויות כלכליות ,טכנולוגיות
ותרבותיות והוא עשוי לשמש כלי לחיזוק מעמדה של ישראל בעולם .פעילות אסטרטגית יעילה
בנושא מחייבת חשיבה יצירתית ושילוב בין גורמים ממגזרים שונים הפועלים בזירת החדשנות
בישראל ובעולם.
ביטוייה של החדשנות בשירות החוץ ובדיפלומטיה הישראלית אפשריים ורצויים בשלושה נושאים
מרכזיים:
.1הפצת החדשנות – שימוש של משרד החוץ בחדשנות ליצירת שותפויות ולקידום אינטרסים
לאומיים – כלכליים ,אזרחיים ,מדיניים ותדמיתיים – בזירה הבינלאומית .פעילות זו נעשית כיום
בצורה חלקית בלבד.
.2יישום החדשנות – הטמעת כלים טכנולוגיים בעבודת שירות החוץ ,משלבי התכנון ועד שלבי
הביצוע .כיום קיים רק בתחום הדיפלומטיה הדיגיטאלית.
.3חשיבה חדשנית – מעבר מתפיסה מחשבתית מיושנת ומקובעת אל תפיסה מודרנית ומתקדמת,
שמתבססת על שיטות חדשניות.
מודל מכון אבא אבן למערך החדשנות הדיפלומטית מציג תפיסה כוללת המשלבת הצעות מבניות
ואסטרטגיות ,ומתמודדת עם האתגרים בשלושת הנושאים המרכזיים הללו .הצעות המודל ניתנות
ליישום גם בדרך מודולרית – כל הצעה כשלעצמה ,ללא תלות באחרות.
 .1מודלים מתקדמים לדיפלומטיה חדשנית בעולם
שימת דגש על שימוש בחדשנות ככלי דיפלומטי מחייבת שינוי של הדרך שבה מדינות מנהלות את
יחסיהן הבינלאומיים .בשל אופיו הטכנולוגי המובהק של נושא החדשנות" ,דיפלומטיית חדשנות"
אינה יכולה להתנהל רק בנתיב של ממשלה מול ממשלה ( ,)G2Gאלא צריכה לשלב שחקנים מרכזיים
במגרש החדשנות ,דוגמת מוסדות מחקר ופיתוח ,חברות עסקיות ,משקיעים פרטיים ,רשויות בשלטון
המקומי ועוד.
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מודלים שונים בתחום הדיפלומטיה החדשנית מיושמים בהצלחה בעולם .הנה שלושה מהם,
לדוגמה:
.1מודל התיווך (בריטניה) – בשנת  2011פתחה הממלכה המאוחדת בתל אביב את החממה
הטכנולוגית הראשונה שלה בעולם –  .UK-Israel Tech Hubמטרת המודל היא יצירת פלטפורמה
בריטית בישראל ,לשם חיבור חברות בריטיות וישראליות בתחום טכנולוגיית העילית ,על בסיס
אינטרס משותף.
.2מודל התמיכה (דנמרק) – ממשלת דנמרק ,בהובלת משרד החוץ ,החליטה להקים שמונה מרכזי
חדשנות במדינות שונות  -אחד מהם בישראל  -במטרה להיות גורם בינלאומי מוביל של ידע בתחום,
ועל מנת להפיק תועלת מהחדשנות הקיימת באותן מדינות בנושאים המשמעותיים לדנמרק.
המרכזים הם יוזמה משותפת של משרד החוץ והמשרד להשכלה גבוהה ומדע.
.3מודל השליחות (שוודיה) – הסוכנות הממשלתית לחדשנות בשוודיה ,Vinnova ,פועלת במדינות
שונות באמצעות דיפלומטים של משרד החוץ השוודי ,המכהנים כשליחי חדשנות על תקן קונסולים.
נציגות החדשנות השוודית הראשונה בעולם הוקמה בארצות הברית והשנייה הוקמה בישראל.

 .2עקרונות המודל
.1תכנית עבודה מותאמת – הגישה הבסיסית :החדשנות הדיפלומטית היא תפיסת עבודה גמישה
שמתאימה עצמה לצרכיה של מדינת היעד וליכולותיה של מדינת ישראל בתחומי החדשנות.
.2חשיבה אסטרטגית – הצעד הראשון בדיפלומטיה חדשנית הוא קביעת אסטרטגיה כוללת ,במקום
פעילות נקודתית ,לקידום החדשנות בידי משרד החוץ.
.3השראה בינלאומית – התאמה של מבנים בינלאומיים מצליחים בתחומי החדשנות הדיפלומטית
למודל הישראלי ולצרכים הייחודיים של המדינה ,ויישומם של מבנים אלה.
.4שיתופי פעולה – שילוב זרועות של כוחות שונים ממגזרים שונים שפועלים בתחום החדשנות
בישראל ובמדינות היעד.
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 .3יישום המודל בשלוש רמות
הרמה הלאומית – הקמה של ועדת היגוי ממשלתית בנושא החדשנות הישראלית בחו"ל
•המשתתפים :בוועדה יהיו נציגים של ארבעת הגופים הממשלתיים שעוסקים בחדשנות בחו"ל:
משרד הכלכלה (מנהל סחר חוץ) ,רשות החדשנות ,משרד החוץ והרשות לסיוע חוץ שעתידה לקום.
בנוסף ,יהיו בוועדה נציגים של הגופים הציבוריים והפרטיים שעוסקים בתחום ,בהם נציגי האקדמיה.
•המטרה :גיבוש אסטרטגיה לייצוא החדשנות הישראלית בעולם ,קביעה של הפעילות הכוללת בארץ
ובחו"ל ,עדכון הפעילות בהתאם לצרכים לאומיים ולהסכמים בילטרליים ומולטילטרליים חדשים,
ויצירת שיתוף פעולה בין הגורמים הממשלתיים העוסקים בנושא.
•הניהול והאחריות :ועדת ההיגוי תנוהל בידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
רמת המטה של שירות החוץ – הקמת מערך ייעודי " -מכלול החדשנות הישראלית"
•המשתתפים :משרד החוץ ,הרשות לחדשנות ונציגים של המגזר העסקי ושל הארגונים ללא כוונת
רווח הפועלים בתחום.
•המטרה :ייצוא החדשנות הישראלית בדרך שתתאים לצרכיה של מדינת היעד ותיצור שיתופי
פעולה בין גורמים העוסקים בתחום בישראל ובמדינת היעד.
•הניהול והאחריות :מכלול החדשנות ינוהל בידי משרד החוץ.
רמת הנציגויות של שירות החוץ – אימוץ שני מנגנונים משלימים:
 – Israel Innovation Hub .1הקמת מרכזי חדשנות ישראליים בעולם (מבוססים על המודל הדני)
•המיקום :המרכזים ייפתחו במדינות יעד שייקבעו במשרד החוץ ,בהתאם ליעדי מדיניות החוץ של
הממשלה.
•המטרה :המרכזים יסייעו בייצוא ידע ישראלי חדשני (בתחומי הטכנולוגיה ,החברה ,החינוך ועוד).
הם יפעלו על פי תפיסת ההפעלה ממי"ר (מאפשרת ,מקדמת ויוצרת) של מכון אבא אבן (ראו
פרק התשתית הדיפלומטית במסמך זה) ,ויציעו שירותים בנושאי יזמות ,פיתוח עסקי ושיתופי
פעולה בינלאומיים.
•הניהול והאחריות :המרכזים יפעלו באחריותו של השגריר במדינת היעד וינוהלו בידי הנספח
המסחרי בנציגות או בידי משרד החוץ.
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 .2הצבת שליחי חדשנות
•המיקום :שליחים מיוחדים של משרד החוץ  -מומחים בנושאי החדשנות שיוכשרו לתפקיד -
יוצבו במדינות יעד שייקבעו בהתאם לצרכים של מדינות אלה ,בהתבסס על התכנון האסטרטגי
של משרד החוץ .השליחים יגוייסו ויישלחו למדינות היעד בהתבסס על הרקע האישי והמקצועי
שלהם ועל הערך המוסף שלהם בתחום החדשנות .לדוגמה :מובילי חדשנות בתחום הטכנולוגיות
החקלאיות בעולם העסקי יישלחו למדינות יעד בתחום זה באפריקה ובאסיה.
•המטרה :קידום החדשנות בכל המגזרים במדינות היעד שייקבעו.
•הניהול והאחריות :שליחי החדשנות אינם דיפלומטים מקצוענים ,כי אם מומחים לחדשנות
בנושאים שונים .השליחות שלהם תותאם ספציפית למדינה שבה יפעלו ,תוגבל בזמן ויעדיה
יוגדרו מראש.
 .4סיכום
במסגרת הטיפול בתחום הדיפלומטיה הכלכלית ,נדרש מודל מכון אבא אבן גם לתחום החדשנות.
המודל מציע שלוש רמות של הטמעת חדשנות ביחסיה הבינלאומיים של מדינת ישראל:
•ברמה הלאומית  -באמצעות הקמת ועדת ההיגוי הממשלתית.
•ברמת מטה משרד החוץ  -באמצעות הקמת מכלול החדשנות במשרד החוץ.
•ברמת הנציגויות בעולם  -באמצעות שלל פעולות שתכליתן מתן זריקת מרץ לחדשנות
הישראלית בעולם ,ובהן הקמת מרכזי חדשנות ישראלים בעולם ושילוב שליחי חדשנות מהעולם
העסקי והמגזר השלישי ,במסגרת סגל הדיפלומטיה הכלכלית של ישראל.
הטמעת המודל על חלקיו השונים תאפשר יצירת תכנית מסודרת לשימוש דיפלומטי בחדשנות
הישראלית ,על מנת למצות את יתרונותיה ולהפיק תועלות במישורים הכלכלי ,האזרחי ,המדיני
והתדמיתי ,ובכך להפוך את החדשנות לגורם מרכזי ומשמעותי במדיניות החוץ של ישראל.
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מערך הפיתוח הבינלאומי וסיוע החוץ -
השימוש בכלי דיפלומטי רב עוצמה
בתקופה שבין שנות ה 50-לשנות ה 70-של המאה הקודמת נודעה מדינת ישראל בעשייתה
הבינלאומית הענפה ,בעיקר במדינות אפריקה ,ונחשבה חלוצה עולמית בהבנת חשיבותו של סיוע
החוץ ככלי דיפלומטי .כ 40-שנה לאחר תקופה זו ,ישראל ממשיכה להתהדר באשראי שבו זכתה
בנושא – אלא שתוקפו של זה פג מזמן .בדומה לממשלות אחרות בעולם ,ממשלת ישראל רואה בסיוע
החוץ ובפיתוח הבינלאומי מכפילי כוח שמטרתם הגברת העוצמה הרכה (השפעה על מדינות אחרות
בצורה לא כוחנית) וחיזוק הקשרים המדיניים .ביולי  2018החליטה הממשלה על קידום הפעילות
בתחום הפיתוח הבינלאומי .במסגרת ההחלטה הוטל על משרד ראש הממשלה להקים ועדה בין-
משרדית שתגבש אסטרטגיה בתחום הפיתוח הבינלאומי ,במטרה לחזק את מעמדה של ישראל
בעולם .מספר פרויקטים בתחום הסיוע בוצעו מאז במדינות שונות ,והמרכז לשיתוף פעולה בין
לאומי (מש"ב) במשרד החוץ השקיע מאמצים בנושא .עם זאת ,דרכי החשיבה וההפעלה של המשרד
מיושנות ובלתי אפקטיביות ,והוא כושל בניסיונו לשמש שחקן מרכזי בפעילות הממשלתית בתחום.
התוצאה :ישראל מחמיצה הזדמנות חשובה לעשייה בינלאומית משמעותית ,שמגשימה ערכים
של תיקון עולם וגם נושאת רווחים שונים – כלכליים ,מדיניים ,תדמיתיים וחברתיים – למדינה
עצמה .בשנות ה 70-תקציב סיוע החוץ של ישראל היה מהגבוהים בעולם (יחסית לתל"ג) ,שני רק
לזה של צרפת .כיום התקציב נמוך מאוד וישראל נמצאת בתחתית הרשימה של מדינות הOECD-
שמשקיעות בתחום .פרק זה מציע מבנה חדש של חשיבה ופעולה ,שבאמצעותו ניתן יהיה לממש
את הפוטנציאל הרב שגלום בסיוע החוץ ובפיתוח הבינלאומי שמבצעת ישראל.
 .1אתגרים חדשים בעולם משתנה
בעולם המתמודד עם משברים כלכליים ,אוכלוסייה מזדקנת ,מדדים ושקיפות ככלי עבודה ,ישראל
אינה המדינה היחידה שמוטרדת בשאלת הכדאיות שבסיוע חוץ .קשה לעיתים להדגים את התועלת
שמפיקה מדינה מהשקעתה בסיוע הניתן למדינה אחרת .המגמה שהתפתחה בעולם בעניין זה
מתייחסת לסיוע חוץ כאל כלי פיתוח ,השואף להניב לנותניו קידום כלכלי והחזר של ההשקעה.
אל מגרש הסיוע הבינלאומי נכנסו בעשורים האחרונים שחקנים רבים :ארגוני חברה אזרחית ,מכוני
מחקר ,חברות מסחריות וגם מדינות חדשות בזירה ,ובראשן סין ,שתורמות בצורה שונה .כללי המשחק
השתנו ,ועתה רק מדינות שישכילו למנף יתרונות יחסיים בתנאי תחרות קשים יוכלו להוביל בתחום.
בהקשר זה גיבשו כמה מדינות מערביות מודלים חדשים לפיתוח בינלאומי .הן הגדירו לעצמן תחומים
אסטרטגיים של פעילות ומתמקדות בהם .הקריטריונים לקביעת תחומים אלה מתבססים על יתרונות
יחסיים מובהקים ,על יכולת ההשפעה ועל אינטרסים משותפים עם המדינה הנתמכת .תחומי הסיוע
והפיתוח שבמודלים אלה מתכתבים עם יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא  .2030המשותף לכל
התכניות המודרניות הוא מתווה פיתוח בינלאומי שמכוון להחזר השקעה .על פי הנתונים המעודכנים
שבידי ה ,OECD-ניהול מושכל של פיתוח בינלאומי וסיוע חוץ יכול להניב למדינה החזר שבין 104
ל 150-דולר על כל השקעה של  100דולר.
במילים פשוטות :סיוע חוץ "נכון" מניב רווח כלכלי למדינה.
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 .2המצב בישראל  -מגבלות בתחום סיוע החוץ במשרד החוץ

״מש"ב מופקד על ניהול ,תיאום וביצוע פעולות השיתוף והסיוע ,כולל חתימת הסכמים לשיתוף
פעולה ,הגשת סיוע הומניטרי בעת הצורך והפעלת מערכת מקיפה של שלוחות מקצועיות
במש"ב ובמשרדי ממשלה ,במוסדות ציבוריים ,במוסדות להשכלה גבוהה ,במכוני מחקר ובמגוון
רחב של נושאים – בנושאי חקלאות ,יזמות עסקית ,פיתוח אזורי ,קואופרציה ,פיתוח קהילתי,
רפואה ועוד״.
(מתוך אתר משרד החוץ).
מש"ב הוא הגוף האחראי במשרד החוץ ,ומכאן במדינת ישראל ,על נושאי סיוע החוץ והפיתוח
הבינלאומי .המרכז שם דגש בפעילותו על הקניית ידע ובניית יכולות ( )Capacity Buildingבאמצעות
הדרכות המתבצעות בארץ ובחו"ל ועל ייעוץ בתחומים שונים .כשבוחנים את עבודתו של מש"ב,
ובעקבותיה את פעילות סיוע החוץ של ישראל ,מתגלים קשיים ומגבלות שמעצימים זה את זה
ויוצרים מעגל קסמים שקשה לצאת ממנו ,כפי שעולה מהתרשים הבא:

תקצוב
חסר
הידחקות
לשולי
העשייה

תפיסת
הפעלה
מיושנת

היעדר
חדשנות

אי מיצוי
הפוטנציאל

תקציב
תקציבו של מש"ב נמוך משמעותית מהנדרש בידי ה :OECD-התקציב הנוכחי הוא  0.07אחוז מההל"ג
(הכנסה לאומית גולמית) בלבד ,לעומת  0.7אחוז שנדרשים .מדינות אחרות בעולם ,כדוגמת אנגליה,
שוודיה ,דנמרק ולוקסנבורג ,כן עומדות בדרישות ה .OECD-לא די בזאת ,בשלב הדיווח על ההשקעה
הישראלית בסיוע חוץ ופיתוח ,כוללת ממשלת ישראל גם הוצאות שאינן קשורות לסיוע החוץ -
לדוגמה ,קליטת עלייה בישראל.
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פעילות ודומיננטיות
.1במישור הבינלאומי – תפיסת ההפעלה של מש"ב מיושנת .היא מתמקדת בהדרכות ובהקניית ידע,
וכמעט שאינה עוסקת בפיתוח כלים כלכליים שיביאו תועלת למדינות הנתמכות ,אבל גם לישראל.
במודל מכון אבא אבן ,שיוצג בהמשך ,תינתנה דוגמאות לכלים אפשריים מסוג זה.
.2במישור הלאומי – מש"ב טרם השתלב בצורה מלאה בסביבה הטכנולוגית העסקית (אקוסיסטם)
שקיימת בישראל" ,אומת הסטארטאפ" .בכך ,מוחמצים יתרונות רבים שסיוע החוץ עשוי להפיק
מהפצת החדשנות הישראלית בתחומי החקלאות ,הטכנולוגיה ,החינוך ועוד.
.3במישור הממשלתי – משרד החוץ ומש"ב אינם מובילים את תחום סיוע החוץ והפיתוח הבינלאומי
ופעילותם בנושאים אלה שולית .לאורך השנים נוצרה מערכת חלופית ,שבמרכזה משרדי הכלכלה
והאוצר .המערכת החלופית נהנית מתקציבים נכבדים ולמעשה שולטת בתחום.
המסקנה הישראלית מתבקשת :כדי להיחלץ מ"מעגל הקסמים" הבעייתי בנושא סיוע החוץ והפיתוח
הבינלאומי ,כדי להישאר רלוונטי וכדי לקצור הישגים בתחום ,משרד החוץ נדרש להסתגל למציאות
החדשה ולאמץ אסטרטגיה מתאימה ,כפי שתוצג להלן.
 .3עקרונות המודל  -הרשות הישראלית לסיוע חוץ ולפיתוח בינלאומי
מכון אבא אבן סבור כי הפתרון למצבו החמור של תחום סיוע החוץ של ישראל ,על רקע מיעוט
התקציבים ,מאבקי הסמכויות והיעדר הגמישות התפעולית ,מחייב הקמת סוכנות פיתוח
וסיוע לאומ ית לישראל .המדובר ברשות נפרדת ,מקיפה וגמישה ,שהעומד בראשה יהיה כפוף
לשר החוץ (על פי מודל רשות החדשנות) ,ושתהיה מוכוונת להחזר השקעה .המודל שפותח הוא בעל
ערך כפול :הרחבת סיוע החוץ של ישראל ושיפור איכותו ,וגם שימוש בו לחיזוק כלכלת ישראל ויחסיה
הבינלאומיים באופן משמעותי .המודל מורכב משני חלקים:
.1החלק הראשון  -הקמת רשות עצמאית לפיתוח בינלאומי וסיוע חוץ,
 IDEA - Israel Development Agencyשלתוכה תמוזג כל פעילות הפיתוח וסיוע החוץ
המתקיימת כיום.
.2החלק השני  -עדכון תפיסת ההפעלה של מערך סיוע החוץ ,כך שתכוון להחזר השקעה בהיבטים
שונים – מדיני ,כלכלי ,חברתי ,תדמיתי .עליה להתבסס על משוואת “ ,”win-winשבה שני הצדדים -
המסייע והזוכה לסיוע  -יוצאים נשכרים .הרשות תשכיל לתרגם את סדרי העדיפויות האסטרטגיים
של ישראל לכלים מעשיים ,חדשניים ומועילים .תפיסת הפעלה זו מיושמת בהצלחה במודלים
לפיתוח בינלאומי שאימצו הולנד ודנמרק ושנבחנו לעומק בידי חוקרי מכון אבא אבן.
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 .4הקמת הרשות והמבנה שלה
.1רשות סטטוטורית – המערך שיוקם בחקיקה יהיה גוף עצמאי שמחזיק בסמכויות ביצועיות .הרשות
הישראלית לסיוע חוץ תפעל בהתאם למדיניות משרד החוץ ,אבל תהנה מאוטונומיה מקצועית
וביצועית ,ותעבוד תחת יו" ,ר מנכ"ל ,מועצת מנהלים וועדה מקצועית משלה (בדומה למבנה רשות
החדשנות).
.2מינוי ועדה מייעצת – ועדה בין-מגזרית תלווה את תהליך ההקמה ולאחריו תלווה את עבודת
הרשות השוטפת .הוועדה תורכב מנציגים של כל בעלי העניין בנושא – ממשלתיים ,ציבוריים,
פרטיים ,חברתיים ואקדמיים.
.3סיוע ממשלתי – בתהליך ההקמה והגיבוש יידרשו מעורבות ויוזמה של משרדי האוצר והמשפטים
ושל נציבות שירות המדינה.
.4תקציב – לרשות ייקבע תקציב עצמאי ,שיתבסס על תקנים ,תכניות עבודה וכדומה .בשלב ההקמה
תידרש תוספת תקציב ,שתצדיק עצמה בהמשך עם יישום מודל הסיוע מכוון החזר ההשקעה.
בנוסף לתקציבה הממשלתי ,הרשות תורשה לגייס כספים ממקורות חוץ.
.5כח אדם – תונהג גמישות בנושאי גיוס כח אדם ומשכורות ברשות לסיוע חוץ ,בדומה למצב הקיים
ברשות החדשנות.
 .5תפקידי הרשות
.1תחומי אחריות מוגדרים – הרשות תהיה אחראית על גיבוש מדיניות רב-מערכתית בתחום סיוע
החוץ והפיתוח הדיפלומטי ועל יישומה:
•הכנת תכניות חדשות לסיוע ,מסחר והשקעות במדינות היעד.
•התאמת תכניות הסיוע והפיתוח לתחומיה החזקים של ישראל וליעדיה האסטרטגיים.
•ייזום פרויקטים ושותפויות ברמה הבינלאומית ,תוך דאגה לצרכיה של הכלכלה הישראלית.
•קביעת מדינות מועדפות לסיוע ולפיתוח על פי קריטריונים שונים – מבחינת המדינות הזוכות
לסיוע ומבחינת ישראל.
•יצירת כלים לקידום יעדי הפיתוח של ישראל במדינות היעד ,שיתרמו גם לצמיחה הכלכלית בישראל.
•הקמת קרן ייעודית שתומכת בהשקעות של עסקים ישראליים קטנים ובינוניים במדינות
מתפתחות.
.2תחת קורת גג אחת – הרשות תיבנה כ "One Stop Shop"-שתספק מענה לצרכיו השונים,
אסטרטגית וביצועית ,של תחום סיוע חוץ והפיתוח הדיפלומטי .הרשות תפעל מול כל הגורמים
המעורבים בנושא :גופים ממשלתיים ,ציבוריים ,עסקיים וחברתיים ,בארץ ובמדינות השונות.
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 .6עדכון תפיסת ההפעלה  -כלים מרכזיים בעבודת הרשות
אסטרטגיית שלושת המעגלים
כדי למקסם את יתרונותיו של סיוע החוץ הישראלי בהיבטים השונים ,יש צורך באסטרטגיית פעולה
חדשה – כזו שתכוון להחזר השקעה ושתתאים את היוזמות והכלים למדינת היעד ,למאפייניה
ולהישגים המסוימים הנדרשים בה .לשם כך ,יש להבחין תחילה בין מדינות היעד ,ללמוד ולאפיין
אותן  -ובהתאם ,ליצור דירוג חשיבות של המדינות מבחינת ישראל.
מודל מכון אבא אבן מאמץ את אסטרטגיית שלושת המעגלים ,שעליה מבוסס המודל של ממשלת
הולנד לסיוע חוץ ולפיתוח בינלאומי .גישה זו בנויה משלושה יסודות – סיוע ,מסחר והשקעה –
שיוצרים ,יחד ובנפרד ,שלוש תכניות פעולה שונות.
•סיוע חוץ קלאסי
	אסטרטגיה שעושה שימוש בסיוע כלכלי בלבד ומכוונת ליצירת תשתיות ולהסרת חסמים במדינה
המסתייעת .היא מיושמת בעיקר במדינות עניות ולא יציבות :תימן ,אפגניסטן ,דרום סודן ועוד.
•	סיוע ומסחר
	תכנית אסטרטגית הכוללת שילוב של סיוע חוץ ומסחר .בין השאר ,מדובר ביצירת פלטפורמות
לשיתופי פעולה עסקיים ,בינלאומיים ,בתמיכת מעטפת ובפתיחת שווקים גלובליים ומקומיים
באמצעות הקמה של קרנות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים במדינות הנתמכות .אסטרטגיה זו
מיושמת במדינות מתפתחות דוגמת בנין ,אתיופיה ,גאנה ואינדונזיה.
•	מסחר והשקעה
	מעגל זה פועל במדינות שבהן הכלכלה חזקה יחסית ,דוגמת דרום אפריקה ,קולומביה ,ווייטנאם,
באמצעות מסחר והשקעה ,והוא מחזק את תחום התעסוקה בעזרת יוזמות משותפות ,קרנות
ותמיכה בעסקים קטנים ובינוניים.
יחסי סיוע חוץ קלאסי

סיוע ומסחר

מסחר והשקעה
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מדינות עניות ולא יציבות
(אפגניסטן ,תימן ודרום סודן)
בעיקר הסרת חסמים ויצירת תשתיות
כלכלות מתפתחות
(אתיופיה ,גאנה ,אינדונזיה ,קניה ואוגנדה)
תמהיל של סיוע חוץ ,פיתוח בינלאומי ומסחר
בדגש על פלטפורמות שיתוף פעולה ותמיכת מעטפת
כלכלית
כלכלות חזקות
(קולומביה ,וייטנאם ודרום אפריקה)
דגש על מסחר והשקעה וחיזוק התעסוקה
באמצעות קרנות ,יוזמות משותפות ותמיכה
בעסקים קטנים ובינוניים
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רווח כפול  -למסתייעת ולמסייעת
במודלים שונים הקיימים בעולם פועלים בהצלחה כלים התומכים בהחזר השקעה ,כך ששתי המדינות
– המסייעת והמסתייעת – ירוויחו מסיוע החוץ ומהפיתוח הבינלאומי ( .)win-winיצירת מבנה מתקדם
ויעיל של תכנית כזו דורשת התייחסות לשחקנים השונים שמקיימים יחסי גומלין במסגרת מערך סיוע
החוץ .המנגנון המוצג כאן ,שנבחן ונמצא מתאים בידי מכון אבא אבן ,מסוגל להקיף ,לסנכרן ולהפעיל
שלוש זירות מקבילות ,שמשלימות זו את זו.
הזירה הישראלית
המטרה היא חיזוק הכלכלה הישראלית באמצעות העצמה של חברות ישראליות הפועלות במדינות
שונות ופתיחת שווקים חדשים עבורן .בין השאר ,מתבצעות בזירה זו הפעילויות הבאות:
•תמיכה מקצועית ופיננסית בחברות ישראליות שעוסקות בתחומים המקדמים את יעדי הפיתוח
של מדינת ישראל.
•סגירת מעגלים ממוסדת – ליווי חברות ישראליות הפועלות במדינות היעד ומתן מענה לכל
צורכיהן שם.
•יצירת הזדמנויות חוזיות עבור גופים מסחריים מישראל שפועלים במדינות היעד.
זירת מדינות היעד
המטרה היא העמקת היחסים הבילטרליים בין ישראל לבין מדינות היעד ,תוך חיזוק כלכלתן של
מדינות אלה והעצמת חיבוריהן לשווקים בינלאומיים .בין השאר ,מתבצעות בזירה זו הפעילויות הבאות:
• קיום שיתופי פעולה מסחריים בין ישראל לבין מדינות היעד.
• פתיחת שווקים בינלאומיים חדשים לחברות מקומיות במדינות היעד.
• עידוד צמיחה כלכלית ותעסוקה בנות קיימא במדינות היעד.
• גיבוש משלחות עסקיות ושליחתן למדינות המתפתחות.
הזירה הבינלאומית
המטרה היא חיזוק החיבור של מדינת ישראל למוסדות ולמנגנוני סיוע ופיתוח ,דוגמת בנקים
בינלאומיים וארגונים רב-לאומיים ,והשתלבות במערך התמיכה במדינות שונות דרך גופים אלה .בין
השאר ,מתבצעות בזירה זו הפעילויות הבאות:
•קיום שיתופי פעולה עם קרנות השקעה למדינות מתפתחות ועם מוסדות בינלאומיים העוסקים בתחום.
•הקמת קרן לתמיכה בהשקעות רלוונטיות של עסקים ישראליים במדינות יעד.
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 .7סיכום
אימוץ המודל של מכון אבא אבן ,שהוצג בפרק זה ,יביא למיצוי אפקטיבי יותר של סיוע החוץ והפיתוח
הבינלאומי של מדינת ישראל ולהפקת תשואות גבוהות .התפיסה ששירות החוץ חייב להטמיע היא
שסיוע חוץ ופיתוח בינלאומי אינם מתבצעים רק במישור האלטרואיסטי ,ושיצירת הכנסות למדינה על
בסיס פיתוח סיוע חוץ אינה דבר פסול.
יתרונותיו של המודל מתבטאים בבירור בשני מישורים :בטיבם של הפיתוח הבינלאומי וסיוע החוץ
עצמם ובהשלכותיהם הלאומיות והבינלאומיות .בין היתר ,יופקו הרווחים הבאים:
 .1מיקוד מקצועי של מערך סיוע החוץ ושיפור ביצועיו
•קביעת סדרי עדיפויות והקצאת משאבים בהתאם  -פילוח מפת העולם ואפיונן של מדינות
היעד יאפשרו למקבלי ההחלטות תכנון ויישום ממוקדים של הפעילות והמימון ,בהתאם לצרכים
במדינות השונות ולמדרג האינטרסים של מדינת ישראל.
•הבחנה בין תחומי סיוע חוץ "קלאסיים" לבין פיתוח בינלאומי  -התאמת סוג התמיכה – סיוע
כספי בלבד ,או השקעות ושיתופי פעולה בתחומים שונים – לאופייה של מדינת היעד ולצרכיה.
•מיצוי של החזר ההשקעה בהתאם לצורכי ישראל ולתנאים במדינת היעד  -בחירה נכונה,
מראש ,בסוג המתאים של החזר ההשקעה – כלכלי ,מדיני ,תדמיתי ,אזרחי (ראו פרק תשתית
העבודה הדיפלומטית במסמך זה).
 .2תרומה לכלכלת ישראל וליחסיה הבינלאומיים
•חיזוק הכלכלה המקומית  -פיתוח והעצמה של חברות ישראליות ופתיחת שווקים חדשים
למסחר.
•חיבורים בינלאומיים  -יצירת שיתופי פעולה עם מוסדות סיוע ופיתוח בינלאומיים והצטרפות
דרך אותם מוסדות ל"מועדון" המדינות התורמות.
•רווח דיפלומטי  -שדרוג היחסים הבילטרליים עם מדינות יעד שונות ,תוך תמיכה בהן וחיבורן
לשווקים בינלאומיים.

58

מערך החדשנות הדיפלומטית

פרק רביעי:

תשתיות העבודה
הדיפלומטית:
הדיפלומטיה המדידה

בניית תשתיות עבודה למשרד החוץ -
הדרך ליצירת השפעה
משרד החוץ הישראלי סובל מקשיי תקציב ,מקשיי ניהול וביצוע ,שחלקם הגדול נובע מתרבות
ארגונית לקויה .הכשלים ניכרים ביסודותיו המבניים של הארגון וברמות התכנון והיישום של
פעילותו .הדרך היעילה ביותר להתמודדות עם קשיים אלה היא חיזוק תשתית העבודה ותפיסת
ההפעלה של המשרד ויצירת כלי מדיניות עבורו לניהול מערך החוץ .כך יוכל משרד החוץ
להגדיר את מטרותיו ,למלא את משימותיו וליצור את ההשפעה המבוקשת ברבדי עשייה שונים
במגבלות התקציב והמשאבים המושתות עליו.
 .1המצב בישראל – אתגרים במציאות משתנה
משנת  2007מפרסמים משרדי הממשלה השונים את תכניות העבודה שלהם בהנחיית משרד ראש
הממשלה .משנת  2011מאוגדות תכניות אלה ב"ספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה" ,הכולל
פרסום של תכניות עבודה והתייעלות תוך הצבה של מטרות ויעדים ומדידה של תפוקות ותוצאות.
למרות הצורך המשמעותי בהצבת יעדים ובהתייעלות ,עיון בתכניות העבודה שמפרסם משרד החוץ
בספר זה מעלה כי השינויים הללו פוסחים על המשרד וכי הוא ממשיך לפעול בתפיסה מיושנת ולא
מעודכנת.
ה"ארגון מחדש" של תפיסת העבודה במשרדי הממשלה בכלל ,ובמשרד החוץ בפרט ,נדרש על רקע
כמה מגמות משמעותיות במציאות הציבורית:
.1זירת פעילות רבת משתתפים והשלכותיה  -השירות הציבורי עובר טלטלות שמקורן בשינוי
תפקיד משרדי הממשלה – מביצוע בלבד להתוויית מדיניות ,תמיכה ופיתוח .חלק ניכר מהעבודה
הציבורית מתבצע במיקור חוץ או בשותפות עם גופים פרטיים ,עסקיים וחברתיים .גופים אלה
מתנהלים בהתאם לנורמות המקובלות במגזר הפרטי ,בכל הקשור לתהליכי תכנון ,עמידה ביעדים,
גמישות ,שקיפות וזריזות ביצוע.
.2עלייה במודעות הציבור  -עבודת הממשלה חשופה יותר לציבור בישראל ,הודות לנגישות למאגרי
המידע ,לתהליכי השקיפות ולאחריותיות (אחריות דיווח – חובתו של גוף ציבורי לתת דין וחשבון
על פעילותו) .במציאות זו ,הציבור מצפה לעקוב אחר פעילות הממשלה ואחר הדרך שבה היא
מנהלת את כספיו.
.3ניהול אפקטיבי במשאבים מוגבלים  -אילוצי התקציב ,המחמירים עקב קיצוצים שונים ,מחייבים
חשיבה יצירתית במטרה לעמוד ביעדים .למשרד החוץ יתרון יחסי בנושא זה בזכות הנוכחות
הבינלאומית הרחבה שלו ,ביותר מ 100-מדינות ,עוצמתן של הרשתות הדיפלומטיות שלו והיכרותו
עם השטח.
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 .2פערים בין משרד החוץ למשרדי ממשלה אחרים
רבים ממשרדי הממשלה הטמיעו סדרי עבודה חדשים וחשיבה אסטרטגית בתכנון היעדים שלהם.
בהתאם לכך ,ניתן לראות בשנים האחרונות שיפור בניהולם של משרדים אלה .תכניות העבודה שלהם
איכותיות יותר ומציגות יעדים ומדדים לתפוקות ולתוצאות ,ושיפור חל גם בתהליכי השקיפות וההיזון החוזר.
משרד החוץ ,לעומתם ,מסרב עדיין לנסח ולהציג תכנית עבודה מפורטת הכוללת יעדים ומדדים,
שעונה לדרישות הממשלתיות ושעומדת בסטנדרטים הבינלאומיים המודרניים .מבדיקה שערכנו
עולה כי בתוך המשרד קיימות תכניות עבודה מפורטות מאלה שמוצגות לציבור ,אולם מסיבות שאינן
ברורות ,הן נותרות חסויות ולא ניתן לבחון אותן.
בנוסף ,בדומה למשרדי חוץ אחרים בעולם ,גם במשרד החוץ הישראלי שיטת הדיווח והעשייה
מבוססת על "מברקים" .לכאורה זהו כלי הכרחי לדיווח על פעילות כאשר השליח נמצא מעבר לים,
אך בפועל משרד החוץ השתעבד לכתיבה .למעשה ,המשפט השגור ביותר בקרב רבים מהדיפלומטים
הוא "עשית ולא כתבת  -כאילו לא עשית .לא עשית וכן כתבת  -כאילו כן עשית" .תרבות זו גובה מחיר
גבוה מהמשרד ,כולל זמן רב שמתבזבז על כתיבת מברקים ,תגובות איטיות ,מדידת הנציגים על פי
יכולת הכתיבה שלהם ועוד .הגיעה העת לשינוי גם בהיבט זה.
 .3עקרונות המודל
בסוגיית תשתית העבודה של משרד החוץ מציג מכון אבא אבן שני מתווי עשייה :דיפלומטיה מדידה
ותפיסת הפעלה .יישום מתווים אלה יסייע למשרד ולאנשיו בהתמודדות עם אתגריהם המרכזיים,
ביניהם התכנון ,הפעילות תואמת המדיניות והקצאת המשאבים .אימוץ של תפיסת עבודה נכונה,
שמציגה יעדים ברורים ומדדים לבחינת התוצאות ,ישפר את איכות העבודה ומכאן את איכות
התפוקה בשירות החוץ ,מכיוון שניתן לנהל רק את מה שאפשר למדוד.
תכנית
עבודה
מגבשת

תפיסת
הפעלה
ממי״ר

הגברת
הרלוונטיות
בממשל
ובציבור

שיפור
תפוקות
ואימפקט

מיקוד
עבודות
שירות החוץ

עמידה
ביעדים
ובמדדים

61

אפקטיביות
בביצוע

תשתיות העבודה הדיפלומטית

דיפלומטיה מדידה:
מפתח ושמו החזרי השקעה
 .1לא ניתן לנהל את מה שלא ניתן למדוד

"מימוש הפוטנציאל הגלום ביחסיה של ישראל עם שותפים וגורמי מפתח ,ותיקים וצומחים
כאחד ,כדי שיענה בצורה נאותה על האינטרסים והיתרונות הישראליים ויקדם את שילובה של
ישראל בתהליכים ובמגמות גלובאליות".
(ציטוט מתוך ספר תכניות העבודה הממשלתי )2018-2017
בספר תכניות העבודה של ממשלת ישראל לשנת  ,2018שבו הציגו המשרדים השונים תכניות עבודה
מפורטות" ,בלט" משרד החוץ בתכניות כלליות ומופשטות ,שאינן מציבות יעדים ברורים ,לא כל שכן
יעדים כמותיים .גישתו נגזרת מהתפיסה שלפיה "לא ניתן למדוד דיפלומטיה" ,אף שבעולם קיימות
כיום שיטות שונות למדידת ההשפעה בתחום הדיפלומטיה .בספר תכניות העבודה ל 2019-העתיק
משרד החוץ חלק ניכר מתכניות העבודה והיעדים של השנה הקודמת ,ונותר עם מסגרת עבודה
שאינה עומדת בסטנדרטים הממשלתיים המתקדמים.
למרות התפיסה הרווחת בקרב חלק מאנשי שירות החוץ בישראל ,לתפיסתנו ,ניתן למדוד רווחיות
והצלחה גם בתחומים שנחשבים "מופשטים" .אם השוק הפרטי יודע למדוד החזרי השקעה בנושאים
כתדמית מותג ופיתוח מוצר חדש ,ראוי שגם הדיפלומטיה תהיה מסוגלת לעשות זאת בתחומה.
לשם כך נדרש פיתוח של כלי מדיניות שיאפשר למשרד החוץ הערכת כדאיות של פעולות שונות
במישורים מגוונים ,ויאפשר גם בחינת חלופות ,מדידת רווחיות ובחינה של קצב ההתקדמות בהשגת
היעדים.
מטרת ההליך השיטתי הזה היא קבלת החלטות מושכלת ,לדוגמה ,בשאלות הבאות :עם איזו מדינה
ישראל מעוניינת לכונן יחסים או לחזק אותם? מהי דרך הכניסה הנכונה ביותר למדינה מסוימת?
באיזה תחום צריך משרד החוץ למקד את פעילותו במדינת היעד (מדיני ,כלכלי ,אזרחי ,תדמיתי)?
מודל מכון אבא אבן בנושא דיפלומטיה מדידה מתמודד עם אתגר זה ומציע מסגרת חשיבה להחזרי
השקעה בתחומי הליבה של הדיפלומטיה .פרק זה יציג מבנה למדידת הצלחות בדיפלומטיה הישראלית
כחלק מתכנית עבודה מקיפה עבור שירות החוץ ,הכוללת ניסוח יעדים ,גיבוש מדדים וקביעת החזרי
השקעה מסוגים שונים.
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 .2מגמות בינלאומיות
במדינות שונות הולכות ומתפתחות שיטות עבודה שתכליתן הקניית כלים למדידת עשייה
דיפלומטית .חברות בינלאומיות כ RAND-ו EY-אף פיתחו כלים למדידה של עוצמה רכה (השפעה על
מדינות אחרות בצורה לא כוחנית) ולדירוגה .הקריטריונים משתנים ממדד למדד ,אך ברוב המקרים
נעשה שימוש מרכזי בטכנולוגיות חדישות למדידת היחסים שבין מדינות לבין קהילות וקהלי יעד
שונים Global Diplomacy Index .של מכון  Lowyהאוסטרלי ,לדוגמה ,מודד ומדרג את הרשתות
הדיפלומטיות של מדינות ה G20-וה ,OECD-כשהוא בוחן את הנוכחות הבינלאומית שלהן בשטח.
ולעומתו Elcano Global Presence Index ,של מכון  Elcanoהספרדי מוכוון תוצאות .הוא מכמת
ומדרג את הנוכחות הבינלאומית של מדינות על פי שלושה ממדים :כלכלי ,צבאי-ביטחוני ועוצמה רכה.
 .3השקעות שונות ,החזרים שונים
אחת ההגדרות המקובלות להחזר השקעה היא "מדד כלכלי להערכת כדאיות פעולה שכרוכה
בהשקעת כסף או משאב אחר" .החזר ההשקעה ( )ROI - Return on Investmentנמדד בפער שבין
גובה ההשקעה להכנסה שנולדה בעקבותיה .מדד זה משמש גם להשוואה בין חלופות השקעה
והכנסה שונות שאינן כספיות .בנוסף לרווחיות ההשקעה ,מדד החזר ההשקעה בוחן את קצב העמידה
ביעדים מול מתחרים או שווקים אחרים.
לפיכך ,החזר השקעה יכול להיקבע כשיטה למדידת עשייה דיפלומטיה .שימוש בה יאפשר לבחון
את מידת ההצלחה בפעילותו של שירות החוץ במטרה להעלות את משקלו של שירות החוץ בשיח
הממשלתי והציבורי .את החזרי ההשקעה של מדיניות החוץ מקובל לחלק כיום לארבעה תחומים:
•החזר השקעה בתחום המדיני – המקום במשפחת העמים
•החזר השקעה בתחום הכלכלי – הכסף מדבר
•החזר השקעה בתחום האזרחי – עם הפנים לחברה ולאזרחים
•החזר השקעה בתחום התדמיתי – מיתוג ויחסי ציבור דיפלומטיים
ארבעת התחומים מגלמים את ליבת העשייה של שירות החוץ
שתכליתה היא יצירת השפעה (אימפקט) בינלאומית ברמות שונות.
כל פעילות צריכה להימדד בשלושה ממדים:

השפעה
(אימפקט)

•כמות הפעילות
•איכות הפעילות
כמות

•השפעת הפעילות
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איכות

החזר השקעה בתחום המדיני – המקום במשפחת העמים
המדידה מתמקדת בבחינת הכדאיות של הפעילות המדינית ובהערכה של ההישגים המדיניים בזירות
הבינלאומיות השונות ,תוך בדיקת חלופות לפעילות.
ברמה האסטרטגית ,בחירת היעדים המדיניים מתבצעת על פי חשיבותם הגיאוגרפית או בהתאם
לתחומים המשותפים למדינת היעד ולמדינת ישראל; אפיון הפעילות הדיפלומטית בכל מדינה
מתבצע על פי מידת חשיבותה לישראל או בהתאם לתחומי הליבה שלה (פעילות בתחום המדיני,
הכלכלי ,האזרחי ,או התדמיתי); וכן מובאות בחשבון גם הגמישות בביצוע הפעילות והתאמתה
למדיניות שנקבעה .ברמה הטקטית ,נבחנות תכניות העבודה לנציגויות הדיפלומטיות ,קביעת היעדים,
ההתקדמות בהשגתם ,וכן הגמישות הניהולית והתקציבית שמגלה כל נציגות.
ישראל מודדת כיום את החזר ההשקעה בתחום המדיני יותר משהיא עושה בכל אחד מהתחומים
האחרים .אף על פי כן ,המדידה מתבצעת בצורה חלקית ולקויה .ההישגים המדיניים  -לדוגמה ,פתיחת
שגרירויות בחו"ל או הצבעות לטובת ישראל באו"ם  -נחשבים להצלחות דיפלומטיות הודות לנראות
ולרווח המידי שבהם .עם זאת ,הם אינם נבחנים על פי איכותם  -למשל ,גודלה וחשיבותה של המדינה
שבה נפתחה שגרירות ,או משקלה ומשמעותה של ההחלטה שהתקבלה באו"ם.
הנוכחות הגלובלית של ישראל מדורגת לפי מספר הנציגויות בעולם או לפי המיקום ()Positioning
שלה בארגונים הבינלאומיים ,תוך התעלמות מהחזר ההשקעה בנתונים אלה .בידי שירות החוץ
לא מצויה תמונת מצב כוללת של התחום המדיני ,ובלעדיה קשה מאוד לבנות תכנית פעולה יעילה
להשגת היעדים האסטרטגיים.
דוגמה ליישום מודל מכון אבא אבן לבחינת החזר השקעה בתחום המדיני:
•האסטרטגיה :החלטה של מדינת ישראל לשיפור מיקומה הבינלאומי במערכות מולטילטראליות.
•היעד (מדיד ,רב שנתי) :איוש שני תפקידים לפחות ברמת תת/עוזר מזכ"ל או יו"ר ועדה באו"ם
בחמש השנים הקרובות.
•תכנית העבודה :הגדרת מערך פעולות שנתי להשגת היעד בטווח הקצר ובטווח הארוך.
•המדדים:
•כמותיים (למשל ,מספר הפגישות ושיתופי הפעולה שבוצעו)
•איכותיים (שותפויות אסטרטגיות שנעשו עם מדינות מפתח ואנשי מפתח)
•השפעתיים (שינוי מגמה חיובי בהחלטות הנוגעות לישראל בתחום אחריותו של תת המזכ"ל
או יו"ר הוועדה באו"ם)
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החזר השקעה בתחום הכלכלי – הכסף מדבר
המדידה מתמקדת בבחינת הכדאיות של הפעילות הכלכלית והפיננסית ובהערכת הישגיה בזירות
הבינלאומיות השונות ,תוך בדיקת חלופות לפעילות זו.
תפיסות הרווחות כיום מצביעות על התחזקות הרכיב הכלכלי ביחסים בין מדינות ,בין השאר על
רקע תהליכי הגלובליזציה .בהתאם לכך ,המודעות הציבורית בעולם לפוטנציאל הגלום בדיפלומטיה
הכלכלית גוברת.
ישראל אינה מתעלמת ממגמה זו והממשלה אף קבעה בשנים האחרונות מדיניות מוצהרת בעניין
חיזוקם של היחסים הכלכליים עם מדינות אחרות .ועם כל זאת ,דווקא משרד החוץ הישראלי אינו
מרבה לפעול בנושא ובוודאי אינו ממלא בו תפקיד משמעותי.
לשיטתו של מכון אבא אבן ,משרד החוץ יכול וצריך לשנס מותניו ולמדוד את החזרי ההשקעה שלו
בתחום הכלכלי ,למרות הקיצוץ שנעשה בתקציבו ולמרות תפיסתו הממשלתית כמשרד "לא רווחי".
המדידה יכולה להיעשות בשיטות הנהוגות בתחום בארגונים שונים בישראל ובעולם.
דוגמה ליישום מודל מכון אבא אבן לבחינת החזר השקעה בתחום הכלכלי:
•האסטרטגיה :תכנית הדיפלומטיה הכלכלית של ממשלת ישראל כוללת החלטה להתמקדות
בהרחבת הקשרים המסחריים עם מדינות מזרח אירופה.
•היעד (מדיד ,רב שנתי) :השגת מספר מינימלי של הסכמים מסחריים ,בתחומים מוגדרים,
שהיקפם הכלכלי עומד על סכום מסוים ,ומתוכו נגזרות ההכנסות לאוצר המדינה.
•תכנית העבודה :הגדרת מערך פעולות שנתי להשגת היעד ,בטווח הקצר ובטווח הארוך.
•המדדים:
•כמותיים (מספר ההסכמים שנחתמו ,היקפם הכלכלי ,תרומתם לקופת המדינה)
•איכותיים (רמת המעורבות הישראלית בפרויקטים ,דרגת המומחים הישראלים במדינת היעד,
איכות השווקים שנפתחו ושיתופי הפעולה האסטרטגיים שנעשו)
•השפעתיים (התרומה לכלכלה הישראלית ולחיזוק מעמדה הכלכלי של המדינה בעולם ,למשל
כזו המתבטאת בעלייה במדדים בינלאומיים רלוונטיים)
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החזר השקעה בתחום האזרחי – עם הפנים לחברה ולאזרחים
המדידה מתמקדת בבחינת הכדאיות של הפעילות בנושאים אזרחיים ,בזירות שאינן ממשלתיות
במדינות היעד ,וגם בהערכת הישגיה של פעילות זו ,תוך בדיקת חלופות אפשריות.
בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמות של התחזקות החברה האזרחית ,כולל ארגונים וחברות בין-
לאומיים ורב-לאומיים ,ושל מעורבות החברה האזרחית בתהליכי קבלת החלטות ממשלתיות ,גם
בסוגיות משמעותיות של ממשל ומדיניות .בעידן התקשורת החופשית והרשתות החברתיות ,השפעת
האזרחים והארגונים האזרחיים על מדיניות הממשלה גוברת ,ובעקבותיה מתחזקות נורמות של
שקיפות ,אחריותיות ומנהל תקין.
בעולם הדיפלומטיה ,חיבורים בין אנשים (- People To Peopleי ,)P2Pחיבורים ברמה האזרחית ובין
ארגונים לארגונים – הפכו לחלק מרכזי בתכניות העבודה של שירותי חוץ שונים .במציאות המודרנית,
החברה האזרחית נעשתה לאחד ממוקדי הכוח המשמעותיים בבניית היחסים שבין מדינות.
משרד החוץ בישראל מתייחס עדיין לתחום האזרחי בדרך צרה ואינסטרומנטלית ,לרוב בנושאי יהדות
התפוצות או הדה-לגיטימציה של ישראל בלבד .התפיסה שמאחורי מודל אבא אבן גורסת כי חיבורים
של ארגוני חברה אזרחית זה לזה וחיבורים בין קהלים שונים במדינות יעד ובישראל יכולים להביא
שינויים חשיבתיים ,לייצר החזרי השקעה משמעותיים ורווח כלכלי – ומשרד החוץ הוא שאמור
להוביל את השינוי בנושא.
דוגמה ליישום מודל מכון אבא אבן לבחינת החזר השקעה בתחום האזרחי:
•האסטרטגיה :כחלק ממיפוי מדינות יעד שמבצע שירות החוץ ,מוחלט לשים דגש על הרחבת
קשרי החברה האזרחית בין ישראל למדינות מערב אירופה.
•היעד (מדיד ,רב שנתי) :יצירת מספר מינימלי של יוזמות חברה אזרחית בנושא מוגדר (למשל,
שילוב מיעוטים בשוק העבודה) ,שמתאים לתכנית הפעילות האסטרטגית בשלוש מדינות יעד
שמתמודדות עם האתגר הזה (למשל ,יוון ,גרמניה וצרפת).
•תכנית העבודה :הגדרת מערך פעולות שנתי להשגת היעד ,בטווח הקצר ובטווח הארוך.
• המדדים:
•כמותיים (מספר החיבורים שנעשו בכל אחת מהמדינות ליוזמות חברה אזרחית ישראלית
לשילוב מיעוטים בשוק העבודה ,היקף הייצוא בפועל של השירותים החברתיים בתחום)
•איכותיים (שינוי חיובי משמעותי במדינות היעד בהיבטי האינטרגרציה של מיעוטים בשוק העבודה)
•השפעתיים (ייחוס השינוי לפעילות מדינת ישראל)
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החזר השקעה בתחום התדמיתי – מיתוג ויחסי ציבור דיפלומטיים
המדידה מתמקדת בבחינת הכדאיות של הפעילות לקידום תדמיתה של ישראל ובהערכת הישגיה של
פעילות זו ,תוך בדיקת החלופות לה .ישראל משקיעה זמן ,משאבים וחשיבה בפעילות ההסברה שלה,
אבל היעדר מדידה אפקטיבית של הישגיה לא מאפשר אומדן של ההצלחות ובחינה של חלופות .על
אף העובדה שכלי התקשורת המסורתיים והחדשים מדידים כיום ,המדינה לא השכילה לתרגם את
כמות הפעילות למושגי איכות והשפעה .היעדים והמדדים שמוגדרים תחומים לגבולות הדיפלומטיה
הדיגיטלית ,וגם זאת ברמה הבסיסית ביותר.
בעולם שבו ארגוני חברה אזרחית מבצעים פעילות הסברה נרחבת בעלת ערך דיפלומטי רב ,משרד
החוץ הישראלי מוכרח לעדכן ולארגן מחדש את כליו בתחום ההסברה וניהול התדמית .כך יוכל למנף
את יתרונו היחסי בתחום ולתפוס מקום מרכזי ורלוונטי בזירה חשובה זו.
דוגמה ליישום מודל מכון אבא אבן לבחינת החזר השקעה בתחום התדמיתי:
•האסטרטגיה :החלטה של ישראל לקידום תדמיתה במדינות מערב אירופה כמדינה מובילה
בתחום שוויון זכויות מגדרי.
•היעד (מדיד ,רב שנתי) :שיפור משמעותי בתדמיתה של מדינת ישראל כמדינה שוויונית ,בעיני
הציבור במדינות מערב אירופה.
• תכנית העבודה :הגדרת מערך פעולות שנתי להשגת היעד ,בטווח הקצר ובטווח הארוך.
• המדדים:
•כמותיים (נתונים מספריים ביחס להגעה לקהלים ,חיבורים ומעורבות –  ,engagementברובדי
אונליין ואופליין)
•איכותיים (זהות הקהלים המושפעים ,שינוי השיח התקשורתי בעניין ישראל במדינות היעד
בתחום השוויון המגדרי)
• השפעתיים (בחינה אמפירית של שינוי העמדות בעניין ישראל לפני הפעילות ואחריה)
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 .4מתכניות כלליות לתכנית עבודה מדידה
תבנית החשיבה של החזרי השקעה ,כפי שהוצגה כאן ,צריכה להיות מוטמעת בבסיס כל תכניות
העבודה של שירות החוץ מעתה ואילך ,מרמת הנציגות בשטח ועד לרמת תכנית העבודה הכללית
של המשרד .בכל תחום יגדירו המנהלים את ההישגים הנדרשים ,על פי מודל החזרי הההשקעה
המפורט כאן ,יבחנו את החזרי ההשקעה הצפויים ,כיצד נמדדת העשייה במישור הכמותי ,האיכותי
וההשפעה ,ומהם המשאבים הנדרשים לשם עמידה ביעדים.
ההצלחה של כל נציגות שטח או יחידת מטה תימדד על בסיס עמידה בתכנית העבודה השנתית,
שתתוקף פעמיים בשנה ,ועליה יבצועו חיתוכי מצב פעם ברבעון.
בהקשר זה חשוב לציין כי הטמעת מבנה של תכניות עבודה מבוססות החזר השקעה תייתר כתיבת
מברקים סתמיים .בעקבות כך ,ניתן יהיה לבטל את חובת כתיבת המברקים התכופה .מדידת פעילות על
בסיס תכנית עבודה ,ודיווח על עמידה מלאה או חלקית בתכנית העבודה ,יהפכו לכלים שבאמצעותם
יציגו יחידות המטה והנציגויות בשטח את הצלחתן  -במדדים כמותיים ,איכותיים ובהיקף ההשפעה.
חשוב לציין כי כתיבת מברקים תישאר חלק משמעותי ממבנה הדיווח של העשייה בתחום המדיני ,אך
היא צריכה להצטמצם רק לשלבי ההערכה שנעשים בידי הנציגויות השונות.
 .5סיכום
בתחומים מסוימים בדיפלומטיה ,דוגמת פיתוח וסיוע חוץ ,קיימים מדדי הצלחה שונים .בתחומים
אחרים ,דוגמת דיפלומטיה ציבורית ,פותחו בעיקר מדדים כמותיים .מדינות מתקדמות רבות הפנימו
בשנים האחרונות שכדי להגדיל את הרשתות הדיפלומטיות שלהן ולהעלות את איכותן ,במיוחד
כשהמשאבים מוגבלים ,עליהן להתמודד עם הערכת תחומים שנתפסים כפחות מוחשיים ומדידים.
מגדיל לעשות משרד החוץ של ארצות הברית ,שבונה בשנים האחרונות כלים להבנת קהלים שונים
ולמדידת האפקטיביות של הדיפלומטיה הציבורית עליהם .לשם כך פותחו מדדים להערכת מדיניות
המקבלים תוקף באמצעות ניתוח כמותי ,ביצוע סקרים ובדיקה של קבוצות מיקוד.
משרד החוץ הישראלי משתרך מאחורי המדינות המובילות בתחום ואינו שותף למגמה הרווחת.
המודל של מכון אבא אבן לדיפלומטיה הציג בפרק זה תשתית רעיונית ,שמבוססת על תכניות עבודה
הכוללות יעדים ומדדים .הדגש הושם על בחינת החזרי ההשקעה בתחומים שונים במדיניות החוץ,
ככלים למדידת ההשפעה הדיפלומטית של שירות החוץ הישראלי.
אימוץ המודל עשוי להביא לשינוי תפיסתי בשירות החוץ ולהפוך אותו מגוף שאינו מייצר תפוקות
ורווחים מדידים ,למערכת שמציבה מטרות לעצמה ,גוזרת מתוכן תכניות פעולה ולבסוף בוחנת
ומודדת את הצלחתה .השינוי יתבטא ,בין השאר ,בגמישות ניהולית ובגמישות תקציבית שלא היו
קיימות לפני כן .משרד החוץ יוכל לגבש לעצמו סדר עדיפויות מובהק יותר ,להקצות משאבים בהתאם
ולהתנהל בדרך יעילה יותר מול משרדי ממשלה אחרים ומול גופים מהמגזר הפרטי ומהחברה
האזרחית ששותפים לפעילותו.
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תפיסת ההפעלה המשולשת
ממי"ר – מאפשרת ,מקדמת ,יוצרת
משאבים מוגבלים ותרבות ארגונית לקויה פגמו קשות ביכולות הביצוע של משרד החוץ הישראלי
בשנים האחרונות .מכון אבא אבן גיבש עבור משרד החוץ תפיסת הפעלה כללית שניתנת ליישום
ברוב תחומי עבודתו ,ובעיקר בתחומים המשלבים קהלי יחד רחבים ומגוונים ,כגון דיפלומטיה
אזרחית וחדשנות דיפלומטית.
 .1עקרונות המודל
התפיסה נשענת על גישות בינלאומיות חדשניות הרואות במדינה גוף שקובע מדיניות ומפקח על
ביצועה ,כשהמדינה ממקדת את מאמציה בתחומים שבהם היא אוחזת ביתרון יחסי משמעותי.
התפיסה מגדירה שלושה סוגי פעילות המתקיימים זה על גבי זה ,בדרך שמייצרת אפקט (השפעה)
הולך וגדל ,אבל מתקיימים גם כל אחד כשלעצמו ,ללא תלות באחרים :מתן אפשרות לפעילות ,קידום
פעילות ויצירה של פעילות.
התפיסה המשולשת נקראת ,על שם פעולותיה  -ממי"ר (מאפשרת ,מקדמת ,יוצרת) .שלושתן
מתקיימות בעולמות האונליין (מדיה ,ובעיקר בזו המקוונת) והאופליין (במציאות הפיזית :אירועים,
מפגשים וכו') בהתאם לנושאי העשייה הדיפלומטית ,ליעדיה ,לקהלים ולתכנים.
הנציגויות ויחידות המטה של משרד החוץ יכולות להחליט בעצמן על תמהיל הפעילויות המתאים
לכל אחת מהן .כל שלב ניתן למדידה ולתכנון על בסיס מודל החזרי ההשקעה של מכון אבא אבן,
והעיקר הוא שהתפיסה המגובשת והאחידה מולידה שפה משותפת ומגבירה את השילוב בין תחומי
הפעילות.

יוצרת

מקדמת

מאפשרת

69

תשתיות העבודה הדיפלומטית

שלב הבסיס " -מאפשרת"
בשלב זה משרד החוץ מאפשר לגורמים השונים בתחום הרלוונטי לפעול ולקדם עשייה המסייעת
למדינת ישראל .הפעילות ברובד הבסיסי והנרחב ביותר עוסקת ב"הנחת היסודות"  -חילופי ידע
בתחומים שונים בין ישראל לבין מדינות אחרות ,יצירת שיח עם המדינות האחרות והסרת חסמים
בירוקרטיים ותרבותיים.
יתרונו של נדבך פעילות זה בכך שהוא בנוי על כח אדם ועל משאבים קיימים ,על עשייה של גורמים
שלישיים (כמו חברה אזרחית וגופים פרטיים) ועל מינוף של שיתופי פעולה מגזריים בין ישראל לבין
מדינות היעד.
רוב העשייה בשלב זה מוכוונת הנגשת תוכן ופיקוח .התוכן הנדרש להנגשה כבר מוכן בדרך כלל,
ותפקידו של משרד החוץ מתמצה באגריגציה ,ריכוז המידע בתחומים מסוימים ,בארץ ובמדינות היעד,
ובהבאתו לגופים ולקהלים רלוונטיים .תוצרים אפשריים ברובד הנחת היסודות הם ,בין השאר ,כנסים
ומאגרי מידע חדשים.
שלב הנחת היסודות דורש את השקעת המאמץ והמשאבים הנמוכה ביותר בפירמידה ,בהתחשב
בתפוצה הנרחבת של הפעילות ובהגעתה לקהלים רבים .עם זאת ,השפעת הפעילות מעטה יחסית.
דוגמה יישומית לפעילות ברובד ההפעלה המאפשרת בתחום ההשכלה הבינלאומית :הנגשה
מקוונת של כל אפשרויות ההשכלה הגבוהה בישראל לאזרחי מדינת יעד מסוימת .המידע יתייחס
לתחומי הלימוד ,לסוגי התארים ולהתאמה של מושגי התחום במדינת היעד למסגרת ההשכלה
בישראל.
השלב השני " -מקדמת"
בשלב זה משרד החוץ מקדם עשייה לטובת ישראל ,בשיתוף גורמים הפעילים בתחום הרלוונטי.
רובד הפעילות השני והממוקד יותר נועד להקל ולסייע בקיומם של פרויקטים ,שיתופי פעולה
וחיבורים שונים בהשתתפות גופים ,מגזרים וקהלים בישראל ו"מקביליהם" במדינות יעד.
עיקר התשומות בשלב זה הן כוח האדם והמשאבים הקיימים במשרד החוץ ,בתוספת מינימלית,
שתוקצה בהתאם לתכניות העבודה ולסדר העדיפויות המדיני .ניתן ליצור מקורות מימון נוספים על
בסיס האינטרסים של גורמי ממשק שונים בפעילות (גופים במגזר הפרטי ובחברה האזרחית ,קהילות
מקומיות ועוד) .תוצרים אפשריים ברובד הקידום הם ,למשל ,שיתופי פעולה עסקיים ישירים בין
חברות מסחריות ,ואירועים ומיזמים משותפים של ארגוני חברה אזרחית.
בשלב הקידום נדרש מאמץ מוגבר של משרד החוץ ,אך כדאי לזכור שלפעילות המיועדת יש פוטנציאל
רב בהחזרי השקעה שונים :כלכלי ,מדיני ,תרבותי ותדמיתי .חשוב לנצל את היתרון היחסי של משרד
החוץ בשטח – היכרותו את מדינת היעד ,צרכיה ,תרבותה וארגוניה ,וניסיונו בהסרת חסמים מורכבים.
בהשקעה כספית נמוכה עד בינונית מגיעה הפעילות ברובד זה לקהלי יעד רלוונטיים בתפוצה רחבה
ויוצרת השפעה בקנה מידה בינוני.
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דוגמה יישומית לפעילות ברובד הקידום בתחום ההשכלה הבינלאומית :קיום יום "רוד שואו" ,הליך
שיווק מאורגן ,במדינת היעד בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה בישראל .באירוע זה יוצגו למתעניינים
האפשרויות לרכישת השכלה בישראל תוך התמקדות בתחומים המבוקשים במדינת היעד.
השלב השלישי " -יוצרת"
בשלב זה משרד החוץ יוצר בעצמו פעילות בתחום הרלוונטי .רובד הפעילות העליון ,המצומצם
והמדויק ביותר ,עוסק בהקצאת תקציבים ומשאבים לייזום פרויקטים מוגדרים מראש ולקידומם.
המטרה היא הפקת החזרי השקעה גבוהים ומגוונים ככל האפשר .רוב הפעילות הדיפלומטית כיום
מתמצה ברובד זה ,בשלב היצירה ,ומחמיץ את שלבי הנגשת המידע ,הסרת החסמים וקידום יוזמות
קיימות.
תוצרים אפשריים ברובד היצירה הם ,בין השאר ,חילופי משלחות ,קיום מיזמים ממשלתיים משותפים
וקיום שיתופי פעולה מגזריים ,עסקיים ואזרחיים ,בתמיכה ממשלתית.
מספר הפרויקטים בשלב זה קטן ,אבל הם אפקטיביים בתוצאות ובהישגים .הפעילות מחייבת
מעורבות גבוהה של משרד החוץ ,תשומות ניהול והשקעות כספיות ,והיא מכוונת לקהלי יעד
מצומצמים אבל "נבחרים" ורלוונטיים .נדרשים הקצאה ייעודית של כח אדם ושל תקציב בהתאם
לתכניות העבודה ולסדר העדיפויות האסטרטגי של ישראל .נראה כי תידרש בשלב זה תוספת
משאבים ממוקדת למשרד החוץ בהתאם לפעילות המתוכננת .עם זאת ,ניתן ליצור מקורות מימון
נוספים על בסיס האינטרסים של גורמי ממשק שונים בפעילות (גופים במגזר הפרטי ובחברה
האזרחית ,קהילות מקומיות ועוד).
דוגמה יישומית לפעילות ברובד היצירה בתחום ההשכלה הבינלאומית :הענקת מלגות לימודים
לרכישת השכלה גבוהה בישראל לאזרחים ממדינת יעד העונים על קריטריונים מסוימים.
 .2סיכום
בצד משימותיו המדיניות ,הדיפלומטיות ,עוסק משרד החוץ בייזום פעילויות שונות ,אלא שעשייה זו
מצומצמת ,השפעתה מעטה ויתרונותיה דלים .בכך יש החמצה גדולה ,שכן באמצעות תכנון מושכל
ובביצוע מדויק מסוגל משרד החוץ ,על אף מגבלותיו התקציביות ,להוביל מערך פעילויות מגוון
ומשמעותי שיניב תוצאות והישגים למדינת ישראל.
לשם כך הוא זקוק לכלי ניהול ולתפיסת הפעלה מדידה ומותאמת למדיניותו ,למשאביו ולתנאי השטח.
תפיסת הפעלה כזו נבנתה במיוחד עבור משרד החוץ בידי מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית,
והוצגה בפרק זה.
אימוץ התפיסה יאפשר למשרד את מילוי תפקידו תוך מיצוי יכולותיו והשגת הישגים תחת מגבלות
המשאבים ונוכח האתגרים .הצלחתה תלויה בהטמעתה בכל תכניות העבודה של המשרד ,בכל
הדרגים ,מהנציגות הזוטרה ועד למטה הבכיר ביותר.
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פרק חמישי:

תקציב ,ניהול
והמשאב האנושי

תקציב ,ניהול והמשאב האנושי
משרד החוץ הישראלי סובל ממחסור תקציבי משמעותי ומפערים גדולים במצבת כח האדם,
ביחס לצורך .שנים של קיצוץ אגרסיבי בתקציבים ,היעדר גמישות במספר הצוערים המצטרפים
למערך ועזיבת כח אדם צעיר ואיכותי בהיקפים גדולים ,הביאו למצב שבו אין כיום למשרד החוץ
הישראלי כלים ומשאבים לביצוע משימותיו.
מבדיקות ומראיונות שערכנו עולה כי נושאי היעדר התקציבים והמחסור במשאב האנושי נמצאים
במרכז עבודת המטה שערך משרד החוץ ,בנושא רפורמה עתידית .מאידך ,כגוף מחקר עצמאי וחיצוני
למשרד החוץ ,יכול מכון אבא אבן להסתמך אך ורק על מידע הגלוי לציבור בתחומים אלה ,ומטבע
הדברים ,חלק ניכר מהמידע בתחומי חלוקת התקציב ,משכורות ,תקנים וכדומה אינו גלוי לציבור.
לפיכך ,על מנת למקד את הדיון בבעיות הליבה של התחום ,ביצענו עבודת ניתוח תקציב ופערי כח
אדם שתכליתה הצגת מתווה עקרוני לפתרון ,לצד מקרים ספציפיים בהם נקבנו במספרים ונתונים,
הנשענים על פרסומים ציבוריים ,על מנת לדייק את הממצאים.
פרק זה ,העוסק בתקציבי שירות החוץ ובמשאב האנושי שונה במבנהו ובתוכן שיוצג בו .אך הוא חשוב
לעתידו של משרד החוץ .בפרק זה פורס מכון אבא אבן מתווה לפתרון משבר התקציב וכח האדם
שבו שרוי משרד החוץ ,משבר שכל שר חוץ עתידי צריך להתייחס אל כל מרכיביו על-מנת לגשר על
הפערים והאתגרים שניצבים בפני המשרד.
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תקציב וניהול
 .1אתגרים
כאמור ,השיח בנושא הקיצוץ בתקציב בשירות החוץ הוא מהבולטים והותיקים שנתקלנו בהם .לעיתים
נדמה שנושא הקיצוץ בתקציב הפך להיות חזות כל הקשיים עימם מתמודד משרד החוץ .הגם שזו
אינה הבעיה המשמעותית ביותר איתה מתמודד המשרד ,מדובר באחת משלוש בעיות היסוד
המכבידות על תפקודו ,ויוצרת פערים בשלוש רמות:
.1פער עמוק ביכולת הביצוע  -קיצוצי תקציב המשרד לאורך השנים מונעים הלכה למעשה מאנשיו
להצליח בעמידה במשימותיהם בחו"ל :חוסר יכולת לארגן אירועים ומיצגים הקשורים לישראל
בארץ ובחו"ל ,שגרירות שלמה הנשענת על דיפלומט אחד או שניים לצד מספר אנשי מנהלה ,נציגים
המחזרים על פתחיהם של נדבנים יהודים במדינות השונות על מנת שיסייעו במימון פעילויות,
שגרירים שאמונים על מספר מדינות אך אין להם תקציב לנוע בין המדינות ועוד שלל בעיות .פער
זה הוא התוצאה הבוטה ביותר של המחסור במשאבים.
.2פער ביכולת לתכנן ולנהל  -בשל היעדר ודאות באשר לגודל התקציב בשנים הקרובות ,ובהינתן
קיצוץ מתמשך וסדרתי בתקציביו ,משרד החוץ אינו מסוגל לתכנן קדימה  -לא במהלך השנה ,וקל
וחומר לא תכנון רב-שנתי ,שהוא היסוד להצלחת תכניות אפקטיביות בכל ארגון.
.3פער מורלי אקוטי  -איכות כוח האדם במשרד החוץ היא ככל הנראה מהגבוהות במגזר הממשלתי
בישראל ,אולם כל מי שנתקל בעשור האחרון באנשי המשרד לא יכול היה להתחמק מרוח הנכאים
והתסכול העמוק שבו הם שרויים .זהו ארגון חבוט ,מרוקן מתקציבים ורזה בכח אדם ,שאינו מסוגל
לבצע את משימותיו ואינו ממצה את הפוטנציאל שלו .עובדה זו פוגעת אנושות בגאוות היחידה
ובתחושת ההצלחה של אנשיו .ארגון עם עובדים חסרי מוטיבציה ,יודע כל מנהל ,פשוט אינו יכול
להצליח  -קל וחומר ארגון בפריסה גלובלית המתמודד עם אתגרים כה מורכבים.
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 .2עקרונות המודל
תוספת תקציב
תקציב משרד החוץ סובל מקיצוץ משמעותי ומתמשך לאורך השנים .המגמה הפכה ליציבה בארבע
השנים האחרונות (קיצוץ ממוצע של  1%בתקציב הנטו בכל שנה מאז  )2016ולקיצונית באופן בלתי
סביר בשנה האחרונה ( - )2019קיצוץ של כ 200-מיליון שקל ,השווה ערך לכ 11%-מהתקציב .היה זה
משרד הממשלה היחיד שתקציבו קוצץ.
הפער התקציבי בולט אף יותר כאשר משווים את חלקו של תקציב המשרד בעוגת תקציב המדינה
הכולל ,אז מתגלה תמונה של קיצוץ קבוע ומתמשך בחלקו של המשרד בתקציב המדינה ב 20-השנים
האחרונות .מאז  1999קטן חלקו היחסי של תקציב המשרד בעוגת התקציב הכוללת בכמעט ,40%
מ 0.5%-בתקציב  ,1999ל 0.31%-מתוך כלל תקציב  .2019במקביל התפתחו האתגרים עמם מתמודד
המשרד ,ובאופן טבעי גדלו ההוצאות הקבועות של המשרד עקב עלייה בשכר הממוצע ,בעלויות
לוגיסטיקה ,באבטחה ושכירת מבנים וכיוצא בזאת.
השלב הראשון לפתרון מצוקותיו של שירות החוץ הוא הטמעת רפורמה ארגונית מבנית ומקצועית,
אולם לא ניתן יהיה לבצע וליישם שלב זה ללא תוספת תקציבית הולמת ,שתאפשר למשרד לעמוד
במשימותיו הקיימות ולשפר את יכולתו להגיע להישגים חדשים .שיעור התוספת בתקציב ייקבע
בשיח בין אנשי משרד האוצר לאנשי משרד החוץ ,אך לתפיסתנו ,ככל שהתוספת מגיעה אגב רפורמה
מבנית ומקצועית במשרד ,עליה לעמוד על סך כולל של כ 470-מיליון שקל .מתוכם ,כ 258-מיליון
שקל יהיו קבועים ומתחדשים עבור השלמת פערי תקציב ,נציגויות ותקנים ,וכ 212-מיליון שקל חד-
פעמיים ,שייפרסו לאורך שלוש שנים לטובת רענון שורות העובדים במשרד וגיוס מאסיבי של כח
אדם איכותי.
תחום האבטחה
לפי נתוני תקציב המשרד ,תחום האבטחה הוא השני בגודלו בהיקף הוצאות המשרד .בשנת 2019
עתידות להיות הוצאות האבטחה  14%מהיקף התקציב הכולל של המשרד ,סך של כ 206 -מיליון
שקל ,מתוך סך התקציב הכולל של המשרד בגובה  1.46מיליארד שקל.
הגם שהנושא חשוב ומשמעותי ,מבדיקה שערכנו מצאנו כי תפיסת האבטחה בשירות החוץ הישראל
ובנציגויות ישראל בחו"ל לא נבחנה "כתקציב אפס" בעשרות השנים האחרונות על ידי הגורמים
הרלוונטיים ,בהינתן צורת האיומים ודרכי המענה ,ולנוכח התפתחויות טכנולוגיות ואחרות בתחום
האבטחה .להבנתנו ,ומבדיקות שערכנו עם גורמי מקצוע ,בתחום אבטחת שירות החוץ ישנו מקום
לשיפור ,ייעול וחיסכון  -בייחוד ביחס לנציגויות ישראל בחו"ל.
הגיעה העת לקבל החלטות משמעותיות בנושא בשיתוף גורמי המקצוע בשירות הביטחון הכללי.
נקודה משמעותית בנושא האבטחה היא ההמלצה כי הסכומים שייחסכו מהקיצוץ בהוצאות האבטחה
יישארו בידי שירות החוץ ויופנו לליבת העשייה בתחום.
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גמישות ניהולית בכל הרמות
מרכיבי תקציב הנציגויות משאירים כיום מרחב פעולה אפסי לראשי הנציגויות .תחומי שכר העובדים
ומאפייני התקנים ,נושא הלוגיסטיקה ,המבנים והאבטחה  -כל אלה קבועים ו"נעולים" מראש .אף
שהלכה למעשה הם מהווים את רוב תקציב הנציגות ,אין לראש הנציגות גישה אליהם .בנוסף,
לשגרירים  -כמו למנהלים מקבילים בשירות הציבורי  -לא ניתנת האפשרות להשפיע על זהות
הדיפלומטים המגיעים לאייש תפקידים תחתיהם .לפיכך ,נדרשת הטמעה אמיצה של גמישות ניהולית
לראשי נציגויות ישראל בעולם ,וכן גמישות לאגפי המטה בכל התחומים הנזכרים לעיל ,לרבות זכותו
של ראש נציגות להעביר לוועדת המינויים את חוות דעתו והמלצתו המקצועית בנוגע לדיפלומטים
המועמדים לשירות תחתיו.
מדובר בתחום שכבר דובר בו תחת המלצות "השגריר כמנהל" בפרק נציגויות יעד במסמך זה .ואכן,
כפי שהדבר נכון גם במישור הניהול המקצועי ,כך הוא נכון בתחום התקציבי ובמישורי המשאב האנושי.
ראש הנציגות הוא האדם עם נקודת המבט הטובה ביותר בסוגיית חלוקת התקציב ,לשאלות מיהם
המועמדים הראויים לתפקידים השונים ,איזה סוג מבנה ולוגיסטיקה נכון לנציגות על בסיס משימותיה,
איזה אופי שכר ראוי לשלם לעובדיה הלא קבועים וכיוצא בזה .זהו שינוי עומק הדורש הירתמות של
משרד האוצר ,נציבות שירות המדינה ומשרד החוץ ,אבל הוא נדרש על מנת לאפשר לראשי הנציגויות
לבצע את תפקידם בצורה מיטבית ולתת להם את הכלים להצליח.

 .3סיכום
מודל מכון אבא אבן בתחום התקציבים והניהול במשרד החוץ הישראלי מצביע על אבני היסוד שדרכן
יש לעבור בדרך למתן מענה לאחד הקשיים המשמעותיים ביותר עימם מתמודד המשרד.
לתפיסתנו ,מלבד הצורך הברור בתוספת תקציבית ,השורה המשמעותית ביותר בתחום התקציב
והניהול קובעת כי בלי חירות ואחריות אמיתיות ,וללא יכולת לנהל את התקציב ולשלוט ברכיביו
השונים ברמת מטה משרד החוץ והנציגויות  -לא ניתן יהיה לעשות במשאבים הללו שימוש ראוי
ברמה המקצועית.
נדגיש כי על אף ששיטות החשיבה ותפיסות העבודה המובאות במסמך זה נשענות על ניסיון רוחבי
ומגוון ,צוות מכון אבא אבן אינו מסוגל להתעמק בנתוני התקציב כמו אנשי המקצוע שלהם נגישות
למלוא המידע בתחום .לפיכך ,וכפי שפורט לעיל ,הצעותינו אינן מובאות כמודל מדויק ,מתוך הבנה כי
נושאים אלו נדרשים לשיח ישיר ומבוסס נתונים בין גורמי המקצוע.
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המשאב האנושי
 .1פערים
שכר ותנאי שירות
נכון למועד פרסום מסמך זה ,נושא שכר עובדי שירות החוץ הקבועים בארץ ובחו"ל הוסדר ב2018-
במסגרת הסכם שכר חדש ,ונראה כי גם סוגיית שכרם ותנאי שירותם של העובדים המקומיים
הישראליים (עמ"י) והעובדים המקומיים הזרים (עמ"ז) קרובה לפיתרון.
עם זאת ,תחום תנאי השירות של העובדים  -בייחוד בשלב המעבר לחו"ל והחזרה לארץ  -לא הוסדר,
והוא פוגע משמעותית ביכולת של עובדי המשרד לבצע את משימתם ולקבל תחושת גיבוי מהמדינה
ששלחה אותם אליה .מומלץ לגבש מתווה למתן פתרונות לתחום זה על בסיס עבודת המטה הפנימית
שנעשתה במשרד החוץ ,במסגרת תכנית "משרד החוץ  ,"2025המתווה רעיונות מוסדרים בתחום
ומייצגת את צרכיהם של העובדים עצמם.

הרחבת שער הכניסה לשירות החוץ
שער הכניסה המקצועי העיקרי של משרד החוץ הוא קורס הצוערים .לאורך השנים ,נחשב הקורס
בעיני חניכיו ל"קורס הטיס" של השירות הציבורי בישראל ורשימות המועמדים אליו הלכו והתארכו.
אולם בעשור האחרון שלוש מגמות משלימות פוגעות משמעותית ביכולתו של קורס הצוערים לעמוד
בציפייה ממנו:
.1ירידה דרסטית במספר המועמדים הניגשים לקורס  -מאלפי מועמדים לכל קורס בשנים עברו,
לפחות מאלף בשנים האחרונות .הדבר בא לידי ביטוי גם בפגיעה ביכולת מיון המועמדים.
.2ירידה במספר המועמדים המסיימים את הקורסים  -פער הנובע מקורסים קטנים יותר שנפתחים
(בשל היעדר תקנים והיעדר מועמדים) ,מאי פתיחת קורסים בחלק מהשנים (בשל היעדר תקנים)
מנשירה טבעית במהלך ההכשרה ,בשיעור של כ 20%-לקורס.
.3נשר מהותי במהלך השנים הראשונות שלאחר סיום כל קורס  -חלק ניכר ,בשיעור של כ30%-
מן הדיפלומטים הצעירים המסיימים כל אחד מקורסי הצוערים ,צפוי לנשור מהשירות במהלך שש
השנים הראשונות ,עקב סיבות שונות .רובן נוגעות בנפילה "לקרקע המציאות" של עבודת משרד
החוץ.
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 .2עקרונות המודל
לאור הממצאים הללו ,מומלץ כי כל מתווה לפיתרון נושא כח האדם במשרד ייתן מענה לפערים,
באמצעות יישום של תכנית חירום להרחבת שער הכניסה לדיפלומטיה הישראלית.
מאה צוערים חדשים בשלוש שנים
קיום מאסיבי של קורסי צוערים גדולים וקבועים בשלוש השנים הקרובות .המשמעות היא קורסים
גדולים יותר בכל מחזור ,ויותר תקנים בכל קורס שנפתח (תוך חישוב הנשר הצפוי).
מסלולי שירות משתנים
אימוץ מודל מכון אבא אבן למסלולי שירות מודולריים לעובדי המשרד ,באופן שיתאים לאופי דור
המילניאלז ולמאפייניו הייחודיים בשוק העבודה .דור המילניאלז מאופיין במעבר בין עבודות ,הן
בכמות הזמן שבו הוא נשאר בתפקיד ,והן בשינוי מוקד העיסוק .משרד החוץ מספק לכאורה מסגרת
שירות משתנה ומגוונת ,שכן בכל מספר שנים מחליפים את מקום העבודה והקולגות .עם זאת,
הדברים עדיין אינם מיתרגמים לרמת אטרקטיביות גבוהה בקרב המועמדים .לפיכך יש לייצר מסלולי
שירות משתנים ,באופן שיינתן מענה למאפייני האוכלוסייה המשתנה ולצרכי הדיפלומטיה של העתיד,
אך לא יפגע באיכות שירות החוץ:
.1מסלולי שירות לפי איזורים גיאוגרפיים  -דגש על שפות רלוונטיות ,תרבות ומאפייני מדינות
היעד (מדיני ,כלכלי ,אזרחי – ראו פרק מערך מדיני :פריסת נציגויות) לתקופות זמן קצרות וארוכות.
לדוגמה :הצבת מועמדים בעלי כישורים בתחומי מנהל עסקים בינלאומי במדינות יעד בתחום,
לפרקי שירות של  8-6שנים.
 .2מסלולים גמישים -
•מסלול גיוס "תחילת חיים"  -הכשרת צוערים ללא ניסיון (קיים היום).
•"מסלול אמצע חיים"  -גיוס  Young Professionalsמתחומים שונים ,שיהוו שחקני חיזוק
לתקופה מוגבלת ויעברו קורס צוערים מזורז.
•"מסלול מילואים"  -החזרה מוגבלת של בוגרי מערך החוץ בעבר ובוגרי קורס צוערים ,שעזבו
את שירות החוץ מסיבות שונות לאורך השנים ,והכנסתם למערך לתפקידים מוגדרים ,על בסיס
כישוריהם והתקדמות הקריירה שלהם מאז עזיבתם.
.3גמישות חוזית  -יש לייצר  2סוגי מסלולי שירות – הראשון מיועד לצוערים שמעוניינים בקריירה
בשירות החוץ ,השני לצוערים שמעוניינים לשרת תקופה קצובה .ההבדל בין המסלולים יבוא לידי
ביטוי בתמורה שתינתן לצוערים עבור שירותם ,וביצירת תמריץ כלכלי שלילי באופן משמעותי
לדיפלומטים צעירים שנוטשים מסלול שירות בטרם סיימו בו עשור.
יודגש כי בהיבט מסלולי השירות המודולריים במשרד החוץ ,יש לוודא הגדרת זמן כהונה מינימאלי
בכל תפקיד בשירות החוץ ,במטה ובשטח ,וקביעת תמריץ שלילי (כלכלי וארגוני) לקיצור זמן הכהונה.
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השלמת תקנים ורענון השורות
שירות החוץ הישראלי סובל ממחסור מהותי בתקנים ,שאליו מתווסף קיצוץ תקנים הולך ומתמשך.
בעוד שכדי לבצע את משימותיו בחו"ל נדרש המשרד לכ 500-תקני דיפלומטים ,עומד ב 2019-המספר
הרשמי על  383תקנים בלבד  -ומתוכם מאויישים רק  .70%המשמעות היא שבפועל מאויישים רק
 268תקני דיפלומטים מתוך  500רצויים – פער של כמעט  50%בין הרצוי למצוי .בנוסף ,בשיעור הכולל
של תקני הדיפלומטים ,חווה המשרד קיצוץ של כ 13%-בתקנים מאז .2012
במקביל ,כבארגונים ממשלתיים רבים ,ישנה שכבה משמעותית של דיפלומטים ותיקים אשר סיימו
תפקידי שגריר בכירים או נמצאים בדרוג מקצועי של שגריר ,אשר טרם הגיעו לגיל פרישה ,אולם
שכבת הניהול אינה רחבה דיה על מנת להכיל את כולם.
לפיכך ,מומלץ כי במסגרת מתן מענה לסוגיית התקציב ותקני כח האדם ,יושלמו כל תקני כל האדם
החסרים של המשרד  -כ 117-במספר  -וייערך ריענון שורות מקצועי ,בהסכמה עם ועד העובדים,
כנהוג בגופים ממשלתיים אחרים.
 .3סיכום
הטובים שבאנשי השירות הציבורי בישראל משרתים במשרד החוץ .רובם מקצוענים ,חדורי מטרה,
מובלי תחושת שליחות ואוהבים את מקום עבודתם .אלא שכתוצאה מהיעדר תקנים ומהאתגרים
השונים במסלולי השירות ,התחושה היא של חוסר שליטה בנעשה ושל אי עמידה בציפיות .כדי
להצליח במשימתם ראוי שיוקנו לאנשי שירות החוץ כלי העבודה הנדרשים לכך.
גם במתווה מכון אבא אבן לתחום המשאב האנושי במשרד החוץ הישראלי ,הצבענו על אבני היסוד
שדרכן יש לעבור בדרך למתן מענה לתחום המשאב האנושי במשרד החוץ .נדרשת תכנית חירום
אמיתית ,עם חשיבה ומשאבים של מצב חירום ,וללא אלו  -לא תהיה תקנה אמיתית לשירות החוץ
הישראלי.
חשוב לציין בשנית ,כי אבני הדרך המפורטות כאן חייבות להיות מיושמות בד בבד עם שינוי ארגוני
ומקצועי עמוק במשרד ,בעדיפות לשינויים המוצעים בידי מכון אבא אבן במסמך זה .זאת ,כיוון
שהוספת תקנים (וגם תקציבים) למשרד ,ללא הטמעת השינויים הנדרשים במערכים ובתוכן ,לא תוליד
את התוצאה המיוחלת.
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פרק שישי:

הפניות נבחרות
וקריאה נוספת

הפניות נבחרות וקריאה נוספת
ראיונות
מתוך הבנה שהמידע הטוב ביותר ביחס למערכת ,מצבה ,והדרכים לשפר אותה נמצא בידי אנשי
המקצוע ,בתוך המערכת ומסביבה ,במהלך העבודה נפגשנו עם מאות אנשים ,הן בפגישות ״אחד על
אחד״ והן בשולחנות עגולים ,ממגוון מגזרים – הממשלתי ,העסקי ,האקדמי והחברה האזרחית .בסך
הכל קיים צוות המחקר למעלה מ 300-שיחות וראיונות עם גורמים שונים במערך החוץ הישראלי
ובעולם ,וביניהם:
 .1עשרות אנשי מקצוע בתחום הדיפלומטיה בארץ ובעולם
 .2חמישה מנכ"לי משרד החוץ בעבר
 .3גורמי ממשלה
 .4נציגי העובדים
 .5ארגונים המבצעים דיפלומטיה ציבורית באופן עצמאי
למדנו ממשרדי חוץ בעולם באמצעות שיחות ,פרסומים רשמיים ולא רשמיים ,בדגש על המדינות הבאות:
אוסטרליה ,אירלנד ,ארה״ב ,ברזיל ,בריטניה ,גרמניה ,דנמרק ,הולנד ,ויאטנם ,יפן ,צרפת ,קנדה ושוודיה.
כללי
 .1אבן ,אבא ( .)1989הדיפלומטיה החדשה :יחסים בינלאומיים בעידן המודרני .תל-אביב :ידיעות
אחרונות.
 .2אדוארד קורצנשטיין .תקציב ההסברה במשרד החוץ בשנים ( 2006-2000הכנסת ,מרכז מחקר
ומידע.)2006 ,
 .3אורלי אלמגור לוטן ושירי ספקטור בן ארי .חומר רקע לדיון ועדת הפנים בנושא הטיפול הישראלי
בנושא יעדי פיתוח בר קיימא (הכנסת ,מרכז מחקר ומידע.)2018 ,
 .4גוברין ,יוסף ( .)2016רישומים משליחותי כשגריר ישראל באוסטריה ,סלובניה וסלובקיה .אוגוסט
 - 1993דצמבר  .1995ירושלים :מאגנס.
 .5גולן ,מתי ( .)1976השיחות הסודיות של הנרי קיסינג'ר .ירושלים :שוקן.
 .6גיל ,אבי ( .)2018נוסחת פרס :מיומנו של שותף סוד .חבל מודיעין :כנרת ,זמורה-ביתן.
.7יגר ,משה .גוברין ,יוסף .עודד ,אריה ( .)2002משרד החוץ  50 :השנים הראשונות  /עורכים משה יגר,
יוסף גוברין ,אריה עודד .ירושלים :כתר.
 .8מכון מתווים ( .)2017חיזוק מערך החוץ של ישראל ,המלצות צוות חשיבה של מכון מתווים.
 .9משה ברדה ושמוליק חזקיה .התיאום בין משרד החוץ למשרד הביטחון (הכנסת ,מרכז מידע
ומחקר.)2007 ,
 .10פזנר ,אבי ( .)2017הייתי בפריז וגם ברומא /אבי פזנר .תל אביב.ContentoNow :
11. Jayakumar, S. (2011). Diplomacy a Singapore Experience. Singapore: Straits Time Press.
& 12. Prosor, R. (2015). Israel's Ambassador to the United Nation Selected Speeches
Writings; April 2013- May 2015.
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הצעות חוק
 .1הצעת חוק להסדרת מינויים בשירות החוץ ,התשע"ה– ,2015פ623/20/
 .2הצעת חוק מערך החוץ וההסברה ,התשע"ד– ,2014פ2579/19/
 .3הצעת חוק מערך החוץ וההסברה ,התשע"ה– ,2015פ1375/20/
 .4הצעת חוק שירות החוץ ,התשס”ב ,2002-פ3624/
כנסים
.1מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית (" .)2017שולחן עגול בנושא סיוע חוץ" .הרצליה :המרכז
הבינתחומי הרצליה.
 .2מכון מתווים (" .)2017הצלת מערך החוץ הישראלי" .ירושלים :הכנסת.
.3מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית (" .)2018כנס לציון  120שנה להולדתה של גולדה מאיר ז"ל,
הדיפלומטית העברית הראשונה" .הרצליה :המרכז הבינתחומי הרצליה.
.4מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית (" .)2018סדנה אסטרטגית" .הרצליה :המרכז הבינתחומי
הרצליה.
.5מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית (" .)2019דיפלומטיה חדשנית" .הרצליה :המרכז הבינתחומי
הרצליה.
מדיני
קבלת החלטות
.1הודעות הכנסת ,דיון ראשון בוועדה לביקורת המדינה על דו"ח מבקר המדינה בעניין "צוק איתן",
 19במרץ .2017
 .2הוועדה לעניין עבודת הקבינט המדיני בטחוני ,המלצות הוועדה (.)2016
.3הועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון  ,2006ועדת וינוגרד ,מלחמת לבנון השניה ,דין וחשבון חלקי,
אייר תשס"ז ,אפריל .2007
.4מבקר המדינה ,דוח ביקורת על יישום חוק המל"ל וההתמודדות עם המשט הטורקי ,חלק  :1יישום
חוק המטה לביטחון לאומי ,עמ' .)2012( 57-12
 .5מבקר המדינה ,דוח הביקורת השנתי  ,62פרק שני – משרדי ממשלה ,עמ' .)2012( 542-511
 .6מבקר המדינה ,דוח הביקורת השנתי 63ב ,פרק שביעי – משרדי ממשלה ,עמ' .)2013( 332-303
.7מבקר המדינה ,דוח על מבצע "צוק איתן" ,תהליכי קבלת החלטות בקבינט בנוגע לרצועת עזה לפני
מבצע "צוק איתן" ובתחילתו (.)2017
 .8משרד ראש הממשלה ( .)2014דו"ח מעקב רה"מ לתיקון ליקויים בדו"חות מבקר המדינה .עמ' .847
 .9צוות ההיגוי ליישום המלצות הדוח החלקי של ועדת וינוגרד ,דוח הצוות (.)2007
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