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  מבוא

, 1957 ועד נובמבר 1953מאוקטובר ,  שנכתבו בשקדנות רבה ובאריכות מפליגה1יומניו האישיים של משה שרת
יומנים אלה יסייעו לחוקרים ללבן סוגיות . ת ממקור ראשוןהם תעודה היסטורית בעלת חשיבות בגלל היותם עדו

היומנים מצביעים לא רק על . היסטוריות בתחום מדיניות החוץ והביטחון בתקופה הסוערת המתוארת בהם
מאז , אלא אף על חילוקי הדעות העקרוניים שרווחו בין מעצבי המדיניות של ישראל, תפישתו המדינית של שרת

 לחילוקי 2. שיש להעניק לשיקולים של יחסים בינלאומיים בעיצוב המדיניות הלאומיתבאשר למשקל, הקמתה
יש בשמונת הכרכים האלה חומר רב שיעניין חוקרים גם בתחומים . דעות אלה יש השלכות עד עצם היום הזה

  .כולל ענייני פנים של המדינה, נוספים
, בעיתונות בהם הודגשו דווקא היבטים שוניםהיומנים עוררו עם פרסומם הדים רבים וזכו למאמרי ביקורת 

גוריון מהווים את עמוד -יחסיו הפרובלמטיים עם דוד בן. של אישיותו המורכבת של מחברם, משניים בחשיבותם
ואולי , החשיפה האישית הגלויה של שרת. השדרה של היומן כולו ולא פעם נקראים הדברים מתוך רגש מבוכה

על הרחקתו מן ,  כלפיוגוריון-בןביטוי בדרכי תגובתו הנרגשת על יחסו של אף כמה מתכונותיו שבאו לידי 
, לעומת זאת יש. הממשלה ועל התנהגות חבריו הקרובים במפלגתו אליו עוררו רתיעה בקרב חלק מהמבקרים

הוא לא חסך את שבט . צי ביקורת שנונים ומוחצים ששרת שילח באנשים שונים שפגשמי ששאב נחת מחִ , אולי
עליואפשר להניח שכמה מאלה שראו עצמם קרובים אליו ונאמנים . חריף אף מעוזריו הקרובים ביותרעטו ה
 עדיין אלה חייםמאנשים אחדים . שרת עליהםב חש מה בגלותם נעימה לא הפתעה מופתעים עצמםמצאו

  . ציבוריים תפקידים למלא ממשיכים וכמה מהם,בתוכנו
 מצטמצם המאמר.כללבניהולהו החוץ לגבי מדיניות של שרת תפישותיו של נעשה ניתוח לאו זבסקירה

 ניהול ץ ואופןו ח כשר עבודתו צורתאהו ו שרתמשה של  מפעל חייו של בלבד אחד בהיבט להתמקדבניסיון
 מקומו  לגבי שרת של תפישתוןוד תי. ביומן המתוארות בשניםאדמיניסטרטיבית כיחידה  החוץ והפעלתומשרד

 כוח ובעייתלארץ ובחוץ  בארץו עבודת צורת, הפנימי מבנהו, תפקודו, הממשלתית במערכת החוץמשרדשל
 החוץ שירות שלם אחדי פעולה תחומיכרוזיו כמו כן . הישראלי הדיפלומט של לייחודו הנוגעיםאדם והעניינים

 של רשיו יו עם השוואות ייערכואתז מאפשר המצוי שהמידע מקוםבכל.  של שרת כהונתו בתקופת לעדיפותשזכו
 מנקודת שרת עיון ביומני . יורשיו לביןתר שת תקופבין השוואתיר זה מחק יהיה אם כי לאהחוץדרמשבשרת
כללב ו בימינוגםי הישראל החוץמשרד של הפעולה דרכי לגבי מועילים לקחים לסייע בהפקת כדי בו זו ישראות
  .ודיפלומטיה חוץתו מדיני בנושאי הממשלתית המערכת של פעולתה צורתלגבי

  
   החוץ משרדמעמד

 דבר  של ושבסופו,נאבק שעליהם , בממשלה שנות חברותו בכל של שרת מנוחתו את שהדריכו הנושאיםאחד
 הישראלית הממשלתית במערכת החוץ משרדשל מעמדו  היה להתפטרותו שהביאו המרכזיים הגורמים ביןיהה

רו ב ע שרוב שנותיה, ישראל של המורכבתהפוליטית במציאות. בפרטהביטחון מערכת בינו לבין והיחסבכלל
 בחייםודומיננטיכזי ר מ למקום הביטחון מערכתזכתה,  ערב איבת מדינות נגד ובהתגוננותמלחמותבהעלי

 מקומו את למשרד החוץ לשמור וניסהזו מגמה נגד שרת נאבק. השלטון ובמערכות המדינה שלהציבוריים
 של פעילותו בתחום להימצא שעליהם חשב ששרת אחריותתחומי ממנו"וסינג" ש התיר ולא בעיניו לוהראוי

 ליחסיה הנוגע היבט שיש לו נושא בכל יישמעו משרדועתד ו כך שדעתו על עמדגם שרת .משרד החוץ
  .ין בעקיפו אפיל, של המדינההבינלאומיים

 של  יוצא פועל הייתההיא. גרידא משרדו לכבוד מקנאה רקהבע נ החוץ לא משרד מעמד על של שרתגישתו
 מקומם הראוי את למצוא צריכים החיצוןלעולםינה ד המס ויח בינלאומיים של יחסים ששיקוליםהשקפתו
 או בלבד הביטחוני בממד ההתרכזות,עתוד ל. הלאומיתתויניד המאת המעצבים  הכלליים השיקוליםבמערכת
הביטחוני נזק למצב  וגורמת אופקבהיותה צרת של ישראל בביטחונה דווקא פוגעת קואליציוניים פניםבשיקולי

 אם  ובין לכשעצמן המדיניותדעותיו את אם מקבליםבין- שרת של הזו העקרונית עמדתו הבנת. ישראלשל
  . בלעדיה קטנוניים להיראות, אולי, והעלולים לושהציקום י מהדבריםב ר להסביר מיטיבה-  אותן דוחים

גוריון או - נגד קטרוגו של בןוץ משרד הח על שרת של התקיפההגנתו ב בולט באופןייטוב זו ניתןלגישה
במיוחד במאבק על סמכויות המשרד שניהל שר החוץ נגד . פעולותיו הבלתי מתואמות של הלה בענייני חוץ

בשאלה של קבלת האחריות באשר לקיום , משרד הביטחון וצה״ל בעניין יישומם של הסכמי שביתת הנשק
שרת ראה בנושאים אלה עניין של דיפלומטיה ומדיניות חוץ . ם נציגי המדינות השכנותהמגעים עם האו״ם וע

- ואילו מתנגדיו ראו בהם סוגיה שהיבטה המכריע הוא ביטחוני. והקפיד על כך שביצועם יהיה בידי משרד החוץ
כת הביטחון ניסיונות תיאום בין משרד החוץ למער. צבאי וטענו כי לפיכך האחריות צריכה להיות בידי צה״ל

חילוקי דעות חריפים נתגלעו . נתקלו בקשיים לא רק בגלל הוויכוחים העקרוניים אלא גם בגלל ניגודים אישיים
ויכוח 3.ובין שר הביטחון פנחס לבון והרמטכ״ל משה דיין) גם כשהיה ראש ממשלה ושר חוץ(בעניין זה בין שרת 

רה קבע יבלית בר). 1955פברואר (בתפקיד שר הביטחון שחזר לממשלת שרת גוריון-בןזה נמשך בינו לבין דוד 
גוריון על האחריות לענייני ועדות שביתת הנשק נמשך - הוויכוח בין שרת לבין בן4.שרת פשרה ארגונית מסוימת

 ויכוח זה גלש לעתים גם לתחומים אחרים 5.והפך אבן נגף מרכזית ביחסיהם, כל עוד הוסיף שרת לכהן בממשלה
.  בין כמה נציגים של ישראל בחוץ לארץ לבין אנשי משרד הביטחון שפעלו באותם מקומותויצר מתיחות אף

ידועה מאוד פרשת היחסים בין שני המשרדים הקשורה ברכישת נשק בצרפת בתקופה שקדמה למערכת סיני 
נוע  כדי למ6.בקנדה למשל, מתיחויות כאלה נתגלעו גם במקומות אחרים. וששרת עסק בה ביומנו בהרחבה רבה

תקלות כאלה סבר שרת שגם הנספח הצבאי בחוץ לארץ צריך להיחשב כאיש שירות החוץ למרות היותו קצין 
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שמשרד הביטחון יקיים קשרים ישירים עם מקורות אספקה בארצות שונות שלא , כמובן, הוא לא התנגד7.בצה״ל
במגעי המדינה עם גורמי אך עמד בתוקף על כך שמשרדו ידע ״כל מה שמתרחש , דרך צינורות משרד החוץ

משרד האוצר ומשרד הפיתוח ששלחו נציגיהם לחוץ , תביעה זו חלה גם על משרד המסחר והתעשייה. חוץ״
  8.לארץ וקיימו קשרים עם גורמים שונים במדינות זרות

הוכחה לכך שאין להתיר פשרות בעניין עקרוני זה ראה שרת בנזק שגרמה ״פלישת״ משרד ראש הממשלה 
 נוצר מצב שעורר את השאלה אם מנהלי מחלקות במשרד החוץ 1956כאשר בפברואר , יניות החוץלתחומי מד

פייר , הדבר אירע כאשר שגריר צרפת. מסוגלים לייצג כהלכה את עמדות הממשלה ואם הם יודעים אותה
 בקשר התקשר עם מנהל המחלקה למערב אירופה ושאל בעוקצנות ״כלום עליו להסיק כי במקום לעמוד, ז׳ילבר

המקורב , עם מנהל המחלקה למערב אירופה במשרד החוץ מוטב לו לשאוב ידיעותיו על קו הממשלה מטדי קולק
ד מאו הרעימה זו אפיזודה9. המצב״ ״להבהרה דהבעניין״ ז׳ילבר ביקש להתקבל אצל שרת ?לראש הממשלה

, נאותים מנהלייםריםד ס קיום על המקפידה מתוקנתמדינה ב כי ההנחה עלנשעןת שר מאבקו של. שרתתא
 של הבכירהנציג שהוא, הנציגות לראש ובכפיפות במתואם לפעולרץ לא בחוץ הרשמיות שלוחותיהכלחייבות

  .ו מושב בארץ האינטרס הלאומי על שמירת הראשי והאחראיהמדינה
, ות עצבנ והשתררההחוץ עובדי משרד בקרב המורל על ירידתצערבת שמע שר הממשלהן מ פרישתויראח

 כלל עצמאי ״שאינו משרד למצברדרדי ההחוץ שמשרד בגללוכםת ב מנוחה נפשית וחוסרביטחון- אי,מתיחות
 ראש משרד. משרד החוץ מעמד השתנה שרת של יורשיובימי, ואכן10. ראש הממשלה״ סניף למשרדאלא

וזתופעה חומרת.ות העיקרירותיהז בג לפחות, הישראלית מדיניות החוץעיצובב המרכזילגורם הפךהממשלה
 כשרת שכיהנהר אח ממשלהלראש הייתה, לפניה שרתכמו,  מאיר גולדה שגם כיוון מסוימת במידההתמתנה

ן מ שכמה העובדהם לכך גמהרת.  המשרד שליםרבעובדים מצד האישית אליה הזיקה להמשך וזכתהחוץ
 עובדים  גםן וכ, חוץ מדיניותנייני בע לעיסוק בולטות נטיות בעלי היו,הממשלה ראש משרד של״ליםכהמנ
 החוץרש של עקיפת קיצוניים גילויים גם אך היו.ר בעב החוץ אנשי משרד היו,הז במשרד אחריםגיםרבד
).ביןריצחק( בוושינגטוןהשגרירןלבי)  מאירגולדה ( הממשלה ראשן בי ישיר קשרתרויצי, 1970-1969שניםב
מניהו רבין שנוצר מיוחד בקשר משרד החוץ נעקף,ממשלה ראשבעצמו רבין היותב,1976 בשנת , מאוחרתריו

  11. ישראלןלבי
 וראש החוץשר בטיב אישיות תלוי שהדבר נראה בארץ השלטונית במערכת החוץ משרד מעמדלגבי

מידה שאףב החוץ מדיניות בניהולמעצמאות נהנהשר החוץ כ, דיין משה, למשל. המדיני במצבבן וכמוהממשלה
12.מעמדוב מקביל מחיזוק בתקופתו נהנהכללוב החוץ משרד אם גםהוא אחרעניין.  להכהזודמיו לא מקדחא

שאבא אבן נראה.נפרדב להלן כךלע ו, משרד החוץובדיע ל החוץ של שר ביחסו הקשורהנפרדת סוגיהוזאך 
-יםר הש עמיתיולישת פ מפנימתמידן להתגונן באופ כמי שצריךישראלב שר החוץ מצבו של אתר להגדיהיטיב

 הייתה לי קרובות לעתים.םד כל א של עסקו היא ״הדיפלומטיהבישראל.  לתחומו-  הממשלה  ראשולא רק
  13. חוץ״ שרימעשריםי אחדנ שאהרגשה

 לחיזוק יגרום-  יבוא אומנםאם-  ערב עם כל ארצות השלום האם פתרונים היא לה ימציא העתידשאלה שרק
 הגורםו וצה״ל הי אנשי הביטחוןן בה הארוכותלשניםבניגוד,  ישראל שלדיפלומטיה וה משרד החוץ שלמעמדם
,  ממרוקו- קרב שכנותינו כולןב האם כל עוד לא יתבסס שלום אמת או. בארץ השלטון המדינימערכתבהמרכזי

וכה מנ עדיפות תוך הענקת ביטחוננו יהיה מאמצנו הלאומי המרכזי ממוקד בקיום- ועד עיראקועד תימן
 אינו עניין התעלמות משיקולי יוקרה תוך,המדיני והדיפלומטי,  הביטחוני, שילוב נבון של המאמצים.לדיפלומטיה

  .צורת ביצועו נבחנים מנהיגיה של אומהבאך , קל
  

  מבנה משרד החוץ
ארץ ישראל ב הלאומיים  מינו המוסדות,1947 בנובמבר29- קבלתה של החלטת עצרת האו״ם מה לאחרמייד

תכנון ב עסקה , ולטר איתןר" בראשות ד,ועדת משנה.ם של הממשלה העתידה לקודה לתכנון המבנה המנהליוע
 המוסד להשתלמות שליד המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית כמנהלאיתן שימש אז. וץמבנה משרד הח

  14.. המדינה מונה למנהל הכללי של משרד החוץעל הקמתועם ההכרזה
,  של ענווה שלא במקומהואולי, מסוימת של חוסר דיוק על עצמו במידהד העי,הראשון שר החוץ ,תרמשה ש

 לא אומנםד החוץ הוא ר מש. בפעולה ארגוניתמעשה מיוחדארגון ולא גיליתי שום כושרבש״מעולם לא עסקתי
 עיצובים אישיים מאשר על ידיסה יותר על ידי רשת מסועפת של יחב בו הרהצלחתיים אבלדמהגרועים שבמשר

הקרובים לעצב בהדרגה לאמיתו של דבר הצליחו שרת וחבר עוזריו15. מסגרת ודפוסים ארגוניים״יעיל של
 השנים אפשר לעמוד מתוך עיון שהתפתח במרוצת על המבנה. החוץ מסגרות ארגוניות ברורות למדילמשרד

ז למבנה משרד החוץ נמצא רמ.  בשנים שמאז קום המדינה הממשלהניובשנתבפרקים על משרד החוץ שהופיעו
 כלל את , כשהוקם, משרד החוץ16.את המשרד, גולדה מאיר,  כיצד העביר ליורשתושל שרת המספרגם ביומנו

 יועץ , יועץ לתפקידים מיוחדים,יועץ מדיני,)למנהלה( מזכיר כללי ,מנכ״ל: אותבנושאי המשרות והיחידות ה
מזרח , מערב אירופה,  ארצות הברית- גיאוגרפיותתלשבע מחלקווכן אגף מדיני שהתחלק. יועץ, משפטי
הוקמו. שנה שוכלל המבנהב שנה מדי. אמריקה הלטינית ואסיה,  התיכוןחמזר,  הבריטיר העמיםבח, אירופה

  : היה המבנה מגובש למדי1951/2 ער שבשנת חדשותמחלקות
 לענייני שילומים לים ויועץשרו י לענייני יועץדהללו שנזכרו לעיל וכן נוספו עו(לשכת השר ויועציו•

  ).מגרמניה
  . סמנכ״ליםעהב המנכ״ל וארלשכת•
  ).שנזכרו לעיל (ותבי המרחהמחלקותת קבוצ•
). וטקסכלכלית,  ארגונים בינלאומיים, חקר,ההסבר,משפט, קונסולרית ( תפקודיותקבוצת מחלקות•
  ). משק, רישום, כספים, קשר,ןמנגנו( מחלקות מנהליותקבוצת•

 תפקודיות לשכותוא נוספו מחלקות. והיועציםמנכ״ליםהס במספר  שינויים קלים בלבדלוח תשכ״חעד שנת
. ולאורחי חוץ בינלאומיעו לסי,ארגון ושיטות להדרכה,כלכלי- מדיני לתכנון, שביתת הנשקספות לוועדותונ

13התפקודי באגף, מחלקות8יוהביח באגף המר. היסטורילתיעודןו ונוסף ארכיה לאפריקהוקמה מחלקה
310-מ גדל בשנים אלהארץב הראשי  במשרדחוץהד ר משיד עוברפס מ.מחלקות12יהמנהל ובאגףלקותחמ
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) ישראלים-  לא. מקומייםעובדיםלא כולל( לארץ  בחוץ העובדים בנציגויותר ומספ)כולל עובדי שירותים (438-ל
, צירויות,שגרירויות( מכל הסוגים  לארץץחו בהנציגויותמספר).  מיוחדחוזהב64מתוכם (869- ל546- מגדל

  92.17- ל51-מה פו תקתהגדל באו)ות ונציגויות אחרקונסוליות
. גוניר א פתרוןחיפש להם והוא אף, שרת המיוחדת של תשומת לבות שמשכו א במשרד פעולההיו תחומי

 שלדמית מוחמשל- משטחים  ״על שנישתחלוש)1953נובמבר  ( הסברה להקים מחלקת תכנן, למשל,כך
. אליה״ ההשראה צינורות עם הגולה והנחת קשרי התרבותשיטתית להידוק לנציגויות ופעולה הסברהחומר
לקשרים עם לכך מחלקה מיוחדתלא תוקםו, ההסברה מחלקת ייעשה במסגרת כי הדברשמוטב סברשרת

, מקומה אתלרשתזו ה פעולתונומכ שבעצם, עם הסוכנות הקשרים לגביה בעי כדי שלא ליצור ״ראשית.הגולה
 לו לתחומים לא לפלוש זומם פן משרד החוץ, בקרב ממשלותוגם יהודיים מסוימים בחוגים לעורר קנאה שלאןכו

לטיפוח מיוחדת מחלקה, זאתכלב, הוקמה השנים במרוצת18. בנכר״ יהודיות של קהילותפנים בענייני ולהתערב
  .לקה מיוחדתח מהוקמה הופרדה ולטיפוחם התרבות קשריכתר מע שגםכמו,  התפוצותהקשרים עם
 שר  אתבכלל העסיקה כולו ובעולם כפרט בארצות השכנות הנעשה אחר משרד החוץ המעקב שלגם בעיית

19.חקרה מחלקת  לצורך זה את הקיםשרת.זה ומגוונים לעניין שוניםנותרו פת אחרים מצאו משרדי חוץ.החוץ

 של הגופים הכללית במסגרת לה זו והמקום הראוילקהח עבודת מטיבבי בעיה לג נוצרה קיומה מראשיתכבר
תחום זה  ב המרכזית האחריותת נמצא ישראל של המיוחדתמציאותב. הלאומית המודיעיןהערכתהמופקדים על 

 ניסיונות ליצור מערכת מגוונת יותר ונעשו פגםךבכ הורגש שיש מאז ומתמיד.  החוץבידי מוסדות שמחוץ למשרד
 בימי כהונתו שלעשהניסיון כזה נ. טרם מצאה את פתרונהבעיה זו אך,  במודיעין הלאומיוסדות העוסקים משל

אחרי  אגרנט שהוקמה ועדתבוןוצאה מדין וחשתכ, ד מאו אזהבמחלקת החקר הורח. החוץ אלון כשריגאל
  . החוץ בתפקיד שריורשו, ין אך שוב צומצמה בימי משה די, הכיפוריםמלחמת יום

. עיתונים לעורכי,כנסת המשרד לאנשי להסברת מדיניות, ציבור רצה גם למנות עובד מיוחד ״לקשרישרת
 מחלקה ,במרוצת השנים, אומנם,הוקמה. רצון את פתרונה המשביעגם בעיה זו לא מצאה20.לאנשי מפתח״

,ים אחרים בעולםץ רבו ח משרדיוכמ, משרד החוץ הישראלי. אינו ניכר אך רישומה ל׳׳קשרי ציבור״תמיוחד
על הרבה,  כללךר בד, הלאומי שלו אינו יודע שהציבור דעת הקהל ומן העובדהדניכור מצממשיך לסבול

שרת תמך גם ברעיון21.נציגיו ואורח חיי המשרד מסולפים על עבודת ורווחים בו מושגיםןינבאינו מ, פעולותיו
 עם עמי אסיה ואפריקה ד לטיפוח היחסיםרוחד במש מיאיששימונה) 1957 באפריל24 (ן הכהפניו דודבשהביא 

 להתענייןה עדייןרב ה אך, ממשלהר היה אז חב לאשרת22.)שר- זה תת לצורךשימונה שלל את הרעיוןאך(
ואפריקה בתקופה מאוחרת  עם מדינות אסיה בטיפול ביחסים ארגוניל שיפורמכל מקום ח. בפעולות המשרד

  . אלהתשל ישראל עם יבשו והפריחה בקשריה השיאשהיו תקופת,  בשנות השישים,יותר
 מן ,כאמור לעיל, מלבד מה שהתחייב לא השתנה הרבה בימי גולדה מאירהמבנה היסודי של המשרד

 מסועפת שלתוכניתוח תנציגויות רבות ופית פתיח, יבשת אפריקה בייחוד עם, הגדולה ביחסי החוץההתרחבות
23. פוצלו ורוכזו באגפיםכאשר מחלקות מרחביות אחדות, תשכ״חהתארגנות מחדש חלה בשנת.  חוץסיוע

שהתפרסמו כפי,  השנתייםתו״חוד בעיון.  במבנה המשרדשל אבא אבן נערכו שינויים נוספים כהונתובתקופת
התכופים האלה היו מחויבים עניינית ומה המבנה לקבוע בוודאות מה משינויי אינו מאפשר,י הממשלהונשנתב

להקמת,  מחלקות קיימותשיבוצם של עובדים בכירים שהביא לפיצול פתרונות לבעיותורך למצואנגרם בגלל הצ
נה ב שינויים אלה הביאו לידי כך שנוצר מ. קבוע ומוגדר לא למינוי סמנכ״לים ויועצים במספראו,מחלקות נוספות

 חלוקת. שני אחד מצדיש אומחלקות של אחד מצד מאוד מחלקות גדולות. ובלתי מאוזן של יחידות ברורלתיב
  24. היא לעתים קרובות השתנתה גם השונותהמחלקות והיועצים לגבילים" הסמנכיןהסמכויות ב

 שהוצעבמשרד החוץ ארגון מחדש על בעיתונות ידיעות אלון כשר החוץ פורסמובזמן כהונתו של יגאל
, הנהלת המשרד של תפקודהאת לייעלהייתההכוונה.  מיוחדת שנתמנתה במשרד ידי ועדה על1976ראשיתב

 להפנות  הבכיריםיםד לעוב לאפשר כדי יותר זוטריםבדיםו לעאףם ולסגניה,לקותח מסמכויות למנהליר להחזי
ב בקרהמורל ״להבראת כדי להביא חשובה נראתהוזתוכנית.נייםו בעניינים עקר למחשבה ולדיון זמנםאת

 מלמעלה כלפיקר לא  טובהאז ״תקשורת הובטחה. כאחת״רץ לאחוץבבנציגויותוירושליםב החוץעובדי משרד
 הצליחה , בוצעהאומנם אם, זו שרפורמה עדותצאהמ נלא. "מעלה מלמטה כלפי, ההפוךכיווןב גםמטה אלא

  25. העיקרי״ הוא מאפיינו שהתסכול במשרדשיםחד ״חייםושהופחו
  

   מטהתעבוד
 שתביא לידי נכונהצורהב להפעיל את חבריהעתצריך לד,ן שנית המרב את מסוימת מנהלית מיחידה להפיקכדי

 נכון שימוש עושהו שאינ יחידה מנהל.לתםויכ ולמיצוי מלוא שלהם המצטבר הידע והניסיון מלואביטוי את
 לתפקידים חשיבות שלאינו מקנה הרגשהוהם מעלםת מ,ובאחריותעבודהב שותפות שמונע מהם,באנשיו

 עליומופקד שהוא באינטרס הלאומיפוגע,  ממנה ליהנות היהעלת שיכולותה את מעצמושולל,המוטלים עליהם
 בכך  האשם.עד רבו ע הואעצמו מיותר שחשמי.  ואבטלה בטלה, תסכול עובדים הרגשתרבו בקרב אותו ציויוצר

לא לסמוך  ש, בכירים בדרגיםדחו ביי, אנושנוספת בבניה נטייתקיימ. עצמולא העובדו עליו  להיות הממונהולכי
עומס  בחלוקת חוסר איזון שנוצר נמנעת היא הבלתיהתוצאה.  העבודה כלולרכז בידיהם את הכפופים להםעל

,דאיו לו קרוב, עבודתםגם. של עייפות ובתנאיםלחץב תמיד שרוייםה אליםר בכי עובדים.אחריותה וההעבוד
 במילים  או, העובדים צוות שלה נכונהפעל היא האלה תקלות על להתגבר הטובה ביותרך הדר.ייםו מליקסובלת
 נאמנותם, ולהצטיין להצליח רצונם, העובדים של המוטיבציה גוברת גםךכ.  מטה נכונה עבודת ניהולאחרות

 הכלליתוהמוטיבציה משרתים בה הם ליחידה שייכותם עלם גאוות,פקדים עליוו מ שהם ולנושאעליהםלממונה
  . שלהםהחיובית
 זרוע יומנו.מרב התועלת ולהפיק מהם את,גים השוניםרדב,וץ משרד הח אנשי אהילע להפעד י שרתמשה

  : כזו מטהתדבו ע בולטת של דוגמה להלן.המשרד באנשי מושכל ושימוש נכוןהד עבוהל נו שליםבתיאורים ר
 שר החוץ נקט,יביהקב התגמול בתוצאות פעולתשעסקה, 1953 באוקטובר18-ב הממשלה  ישיבת סיוםעם

 שנתקבלות על ההחלטו להם וסיפרעצו המדיניוי המנכ׳׳ל ואתת א אליון זימ כולם קוד. מקבילות פעולותכמהב
. המאורע של הרשמית הגרסה הנציגויות ובו לכל תדריךהכתיב נוסח למנכ״ל).ניגוד לדעתוב, אגב,יוהש(

עובדו היועץ המדיני במקבילו הכינ בינתיים. ובאנגליהתרי הב בארצות לשגרירים מיוחדברקמ הכתיבדרבנפ
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 לקצין החוץאחר כך הכתיב שר. האו״ם שליד לנציגות שהוברקה הביטחון למועצתתר איג של טיוטת שלדנוסף
 בדיוק מר לקצין העיתונות השר קבע. הזרות הידיעות ולסוכנויות המקומית לעיתונות הסברההעיתונות נוסח

  26.הצפויות מן השאלות אחתישיב על כל

 העובדים יהיודרגי שכלבטיחה ל שתפקידה היה עבודה התקיימה שגרת של המשרדיום- היוםבחיי
, המשרד הנהלת שלבישיבת הבוקר. השרת לעבוד את חלקם יתרמו ואף, המדיניות בהתפתחויותמעודכנים
ועל אלה  על דיונים לשר ומנהל לשכתו שדיווח של השרהאישי נציגור באורח סדי השתתף, המנכ״לבראשות

 שרת לקרוא זאת נהגעם27. ההמלצות או לדחותן את לקבל, כמובן, השר יכול היה.בה שהתגבשוההמלצות
 המדינית העבודה. בעיניו חשוב היה משרד החוץת עבוד מכלולכל.  הנציגויות שהגיעו מןבעצמו המברקים

 אפילו התייחס בזלזול לאהוא.  תרבותטיפוח קשרי כלכלית או או קונסולרית כמו גם עבודה מרכזייםשנושאיה
 צרור על״עברתי:  שלוחותיו על כל ראשון על עבודת המשרד ממקורלדעתצהר הוא.לתי מרכזייםבלנושאים
 ותגובות הצעות, קציר ידיעות היה כאן. החוץ במשרדדאי אח אקר בוקר יבולו של- קים צפונים רמבגדול של

 במוצביםהעומדים על המשמר של ולרגישותרותיה לע ונאמנשובהח עדות שונות אשר שימשמנציגויות
, ולנהל דיונים המשרד עם צמרתנהג גם לשבת בעצמו השר28. החזית״ אורך שירות החוץ לכל שלהקדמיים

 סדר שעלנושאיםב וכך גם29, אסטרטגיים מטה מעין דיוני, ארוך לטווחבתכנונים,  לא אקטואליות בשאלותאפילו
 החוץ  נהג שר כמו כן30. במועצת הביטחון דיון צפוי לקראתם ישראל באו״למשלחתהיום כמו ניסוח הנחיות

, המשרד של עובדי הרכבים שוניםעם, מיוחדים בנושאים למסגרות הפורמליות ומחוץ נפרדות התייעצויותלקיים
גם 31. לחלוטין חופשי דעותיהם באורח לבטא אלהאפשרויות לעובדיםתוך מתן,  זוטרים עובדיםביניהם גם

איגרת  של טיוטת גלגוליה מאלף לקרוא תיאור. המשרד שרת את עוברידיפלומטיות שיתף איגרותבהכנת
 שכתב  לטיוטה. חמורה שהלה שלח לישראל על אזהרהתשובהב, ממשלת בריטניה ראש,ששרת הכין לצ׳רצ׳יל

 למנכ״לאת הטיוטה החזיר השר  ואחרי כןבמשרד אחריםים בכיריםד וכמה עוב המנכ״ל נוספו הערותהשר
 על ידי הוכנה המסמך הנדרש הראשונה שלהתחלה אחרת כאשר הטיוטה נקודת הייתה לעתים32.לגיבוש סופי

 משרד אנשי33. עליה אחר שהמנכ״ל עבר אליו הועברה והטיוטה, הנחיות השר לפי,אחד העובדים של המשרד
 נהג ישיבות ממשלהיד כגם תוך34.כאלה הופעות לקראת ותדרכו אותוכנסתב בעבודתו סייעו לשר גםהחוץ

  35. בהן שהתנהלוחיכו לווהצעות המשרד ולקבל נתונים צמרתם קשר ע לקייםרתש
 אנוש  יחסי, מנהלייניענ כולל, המשרד שלטפתודה השו והעבםיו-םו חיי הי ניהול על ממונההמנכ״ל היה

, ן במישרי מסוימת ולעסוק בהה בסוגיול הטיפאת לעצמו לא מנע מן השר ליטולרהדבאך 36,במשרד ובנציגויות
 להכנת)1954סרמ( מזמנו ארבע שעות הוציא פעם,למשל,  כך.זאת מצריכה הדבר שחשיבות סבררכאש

. השמרנית המפלגה שלוץ לענייני ח בוועדההלה של לקראת הרצאתו בלונדוןלשגרירמברק תדריך מפורט
 כדי  אישית התערבםגםעפ37. עיתונאים הודעות למסיבת, מראשי המשרד כמה יחד עם, הכיןבהזדמנות אחרת
 שבא , הלייבור הבריטית מפלגת מראשי,ןאוביו אנייראן, ״פרובלמטי״ח לאור מתאיםהו מלולהבטיח מציאת

 לעבודה אחר תקופתזרח כאשר זה  על התפתחויות מנכ״לו אתלעדכן שר החוץמצדו דאג38. בארץלבקר
  39.היעדרות
ר ס חויר מקוכעס כאשר נתגלו לארץ לבין הנציגויות בחוץ בארץ המשרדתיאום נכון בין על  מאודקפידהשרת

 מאנגליה כאשר ידיד יהודי. סמכויות לעקיפתוהתנגד הנכונים שימוש בצינורות האופן עמד עלבאותו40.םותיא
 לשגרירו שרת אות שרת הפנה כך ישירות למשהוח עלודיו)1953רבובמנ( לספרד ליצור קשר בין ישראלניסה

טיותרקו ביורמערכות. נבעה מטעמי זהירותאלא,  גרידא ״ביורוקרטית״ לכך לא הייתה הסיבה41.בלונדוןישראל
  .ת לבעיוןו נכ טיפול הענקת לצורךמוקמות

 למטה השוטפת מלמעלהזמהו כמעט היה לשרת החוץ ״חדלר מאי גולדה ומינוי התפטרותו שאחרברת סרש
כי , ) המנכ״למעל( הנטל ... הוקל... למעלהמלמטה הצעות וטיוטותחות ובהגשת"ו ד בעיבוד המתחכן חדלו

 ואילו מצד ,ע תגובות ולתבו ולהעסיק להמריץ שבאו,ם ובלילה ביומלמעלה אליופוסקות-  הבלתי הפניותחדלו
 השלשלתלגביהם לקצהך הפ לגבי רוב העניינים הוא) המשרדשר לביןהבין  (ביניים- חולייתמקום להיותב,אחר
עם":ולהלן42.״השר קודם הוכרעו עלרבסוגיות אש אחרון פוסק ולשמש עיון כל מברק לקרוא ביתר עליוןולכ

גדל-למטה.  והן למעלה למטהן ה הועתק מרכז הכובד.ץו במדיניות ח הסמכותקיטוב שלפרישתי החל תהליך
 וראש היות,דםיותר מוק וליזוםלחשוב עכשיו נתבעים הללו; המחלקותאשיר המשרד ו אנשי צמרתמשקלם של

 ידי מתן הנחיות עלר לו מאשהמוגשותתוכניות ואישור  תגובה להצעות מתוך יותר עכשיו פועלהמשרד
 משרד הישירה על פעולותהשפעתוב הממשלהאשרשיעור סמכותהוגברה לאין- למעלה.  עצמובהתעוררות

אלה שנין בי. עליה ערעור פוסקת שאיןה וערכאתמדת מ השראה ויוזמהעכשיו מקור של הוא משמש;החוץ
הידרדרות עבודת המטה  לתחושתו על  חיזוק43. החוץ״ הממשית של שר חשיבותו האישיתפחתה בהרבה

 לספר לו שבא1957) בנובמבר2 ( שילוחראובןבתלונתו על ,  יותר מאוחרתבתקופה,  שרת החוץ מצאבמשרד
44. לעברו״ איש פונה הדרכה וכלאין,  והתייעצויות שיחותם שיןכלל אבו, לדבר מי עם החוץ״שאין לו במשרד

. לאם שרת א אחר התפטרות החוץ שחלו במשרד את השינוייםים אלה הולמיםראם תיאוקשה לשפוט
או רצון ,  שרת מצדמשאלות לב אפילון אולי היו בה. מאוד בדרך כלל סובייקטיביות דא הןכגוןבהתרשמויות 

יכה ר צורה צ ללמד מה זאת כדי מקום יש בהם בכלמכל.  חשבו שינעמו לו שהמספרים דברים באוזניולהשמיע
. הממשלה כולה השר ואת את צורכי המשרת והן כגוף הן לגבי עצמו, החוץמשרדב מטה נכונה עבודתללבוש

 מוצאים  שתצמח להםהתועלת מטה משום נהלי עבודת לצורך בקיום אחרים היו ערים חוץהוכחה לכך שגם שרי
  46. יגאל אלון וגם אצל45 אבא אבןגם אצל

  
   הדיפלומט הישראליסגולות

,כדי להצליח במילוי תפקידו, להתברך בהן לו לדיפלומט התכונות שראוי של יותר מפורטת למצוא רשימהקשה
 מאלף על  בפרק47. ניקולסוןוהדיפלומט הארולד שערך ההיסטוריון  הקטלוגית המרשימה הרשימהמאשר

  : אחת מן התכונות הדרושותכל מסביר המחבראלי״י האידומט״הדיפל
 הממשלה המארחת והן עם הן במגעים הגינותסר או חו,ת מהטעיה מכוונ להימנעות לא רקהכוונה(אמת וכנות 

; מזג טוב; סבלנות; רוח קור;דייקנות; )האמת כולה חמורה על גילוי גם להקפדהאלא,  הממונים מביתלגבי
  . ניסיון; ישר שכל; נאמנות;ענווה
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; ן ח;הכנסת אורחים; תבונה; תפישה; בקיאות;אינטליגנציה:  מובנים מאליהם כדברים,עוד מוסיף המחבר
 הראשון מסי ג׳י של שגריו של מלך אנגליה זוכמו תכונות הדיפלומט  מתחכמות שלהגדרות.  אומץ וטקט;חריצות

 מתאימות לרוחו של הציבוראינן,  ארצו״ןלמע לארץ כדי לשקרלחוץאיש הגון הנשלח " הואשהדיפלומט
הציבורי של  חשוב בשירות החוץ מגזר ושראו במשרד שהיו לישראל שרי החוץנדחות על ידי רוב והיו,הישראלי

  . קוקטייל״ותב ב״מסיליםב אנשים המ משרד שלקרהמדינה ולא 
 משרד  לעובדיאישי מופת ששימש ברור.ת שפורטו לעיל התכונו מןה התגלמו כמה וכממשה שרת עצמוב
 בכלל  המוסריתו בהתנהגות,יתדהיהווהכללית ובהשכלתורמתו התרבותיתב בעיקראך,  בתחומים רביםהחוץ

 התרבותית, ברמתם המקצועיתד מאוהוא אף התגאה. ד ועותוובדייקנ, בחריצותו, בפרטפיםסובענייני כ
משרדעובדי . התמדהב אותו בוהה זו העסיקה גה על רמהרהשמי48.בדי משרד החוץו עשלוהאישית הגבוהה

 לעובדי  בארץר גם הציבוהתייחס שנים לא מעטות  הרושם שבמשך וישנו מכל הבחינות בעיניו עיליתויההחוץ
 כמה  המתארות רבותע דוגמאותו זרו עצמ שהיומןהעובדה למרות זאת. זה רושם שהצדיקהמשרד החוץ בצורה

  .מייםומר עודינוקשים  מדון  כאנשימראשי המשרד
םד ״או שמצא אותותולמר ביסודיות קנקנו עלתהה, ןץ להיכנס למשרד הח שרת אדם שרצה לפניאשר באכ

 התפקידיםת אתרו בזהי צייןאתז בכל, ואנגלית״צרפתית,גרמנית, רוסית,  אידיש,תעברי- שפותיו,על איכותב
 לב גמור עם אליאס דומה דן בגילויחאורב49. לואימהת משליחות לארץ בלתיבי שלא ייכשלד כלהם יתאים

. ברן ל ולשלחו כשגרירמבוקשו מדוע לא יוכל למלא  לורסביה ו עתידועל,  וידידיו ממקורביואחד, ששון) אליהו(
 להתנגדיסס אףהשרת לא50." ישראל קהילות עםרקש לגבידויחיב,  גרמניתידיעת-  אי פירוש״הסברתי לו מה

ן אישי וכישרון מחייבת ח כלפי חוץ ״כי נציגותרץ לאוץלנציגות בח,  ועמיתולמפלגהחברו, סףוב ידלמינויו של
 כשר  ספק אדםליבשהיה ״ פסל מישהו למרות,ץו שר חה כאשר כבר לא הי, אחר גם במקרה51".תוש לבבולכב

צורה , רוב דימרבה! ן וכטרח כבטלןשנתגלה" משום"פנים בשום לשירות החוץ לא יצלח אך, מועילוישר ואזרח
  52.משווע״ מיעוט שכלו,גלותית

נוסף ב זאת.מפלגתיים חישובים שונים ללא ממקומות החוץ אנשים שבאו למשרדרת כלל קלט שבדרך
 הכלל  ״לשירות הוקםוץ שמשרד הח טעןהוא. הסוכנות היהודית המחלקה המדינית של מןר הכי שאותםלאלה

עם זאת53. הלאומית העליונה״ותר הנצחית למ ״נאמנותור עללשמוושעליו,  כולה האומה״ בשליחותודביקות
 בדעותיהם הפוליטיות קרובים לו גם היו, אליורביםו המק ובייחוד בין,י המשרדדמעוביםב שרסביר להניח

 אך . עליהם הממונהרלש נאמנותם האישית הייתה הסיבות לכך שאחתן ייתכ.)מפלגתיים- עניינים פניםבאפילו(
 לא עצמוי שרתכ אם , מפלגתייםמעורב בעניינים היה לא שכזהתורב החוץ דר לציין שמש הראוין מבדרך כלל

  54. המפלגתייםבענייניו עוזריו הקרובים לעתים מעירובנמנע
ר שהדברוב לוודאיק. בכירות למשרותמייד מהם התמנוהכמ.  חדשים עולים גם קלט במשרד החוץשרת

 זהאלא שדבר,  אחר בישראל מגזר כלכמולקו בקליטת עלייה ח לתרום אתיךרצוץ  שמשרד הח מהכרתונבע
חוץב כהלכה לייצגה יכולתם שגם ומכאן, המדינה בחיילהתערות הספיקו שכלל לא נציגיםהיו. ר מחיהיה לו

 ממנהליד אח ששלח, לדעתו, בלתי מוצלח תדרוך מברק. נפגמה מדיניותה אתלאשורהןביה או ללארץ
 לו גרם)הדרומית ואפריקה  מגרמניהמוצא שלושתם(ר  אח בכיר ועובדהמנכ״ל על ידי ושאושרהמחלקות

- על אנגלו לסמוך אפשרות כל חוסר על מאוד בהרהורים מרים ״שקעתי: הבאה התגובה את ביומנושירשום
 ביסוד המונחת ההנחה את לאשר וכאילו. לנקוט״ שישהמדיני הקות א בחוש לתפוס שיידעום וייקיסכסים

 היחידהה ״הית,רקעהבד מאו ״ישראלית״ אך, זמן באותו הבכירות מןלא,  אחתעובדת שדווקאופר מסאכזבתו
 השגיח לא)המנכ״ל (...אבל... כשורה הואן אי כי המנכ״ל אוזן והעירה המברק של המדיני הגיונו עלשהקשתה
  55.בערעור״
 בין  שנוצרההמתיחות עקב,ר כאש יותרד עו בלטה בארץ היטב התערו שלא החוץ משרד של עובדי זובעיה

 החוץ משרד אנשי של הסברה לפעולתשרתהתעורר, )1955 לבון״ ״פרשתתקופת ( החוץ משרדבין לצה״ל
 אלהיםרבד56." קצינים על רושם המסוגלים לעשותוץ הח משרדאנשי הם מעטים כה כי היא ״הצרה אך,בצה״ל
,למופתם כדיפלומטי ונחשבו שפות בידיעת,רבותם ת ברמת הצטיינו מהםיםב שרוץ החמשרד על עובדינאמרו

 בשנים בייחוד,ישראלב המובילה והמרכזית החברתית השכבה שעל העובדה לרועץ להם שהייתהאלא
גות לדר והגיעו הקרב בשדות למענהשלחמו אלה, ובראשונה בראש, נמנו המדינה הקמתהראשונות שלאחר

 היה הישראליקעםר ו עמוקים לא היו בארץ שורשיהם. ביניהםו היםשני באותן החוץ בכירי משרד כללא. בכירות
  57.קלוש

. והולך פוחתהמייסדים״ ״דור . החוץ משרד של האנושי נופו, טבעי באורח, האחרונות השתנהבשנים
 נופלים שרובםה דומ. נקנו כאןוהשכלתם חינוכם  שכל הארץיד ילי שלהתמדה מספרםב עולה במקומם

 שרת משהיניבע מאוד  חשובות שנחשבו תכונות ובשאר שפותיעתדבי, רבותית הכללית הת ברמתםמקודמיהם
שירתו, בארץ שגדלו ״אותנטיים׳ ישראלים שהם בכך הוא יתרונם, זאת לעומת. נאותדיפלומטי לייצוגכתנאי

וסיית אוכל של,לטוב ולרע, יותר נאמץ חתך ומהווים)מילואיםב לשרת אפילו ממשיכיםואולי חלקם (ל"בצה
 מטובי כמה הפסיד המשרד כאשר. שרת את שהטרידה גם הדאגה מן פטור החוץ משרדן אי זאת עם.ישראל
  58. ומידלדל״ הולך החוץ משרדצמרת של המחשבה ש״כושר, דהיינו.אנשיו

 כאשר בייחוד,נאותה אישית  התנהגות של גבוההרמה,  זוגם מבנות וגם, החוץ משרד מעובדישרשרת ד
 לא גילה פגע כאשר נציג ישראלי בכירנ עצמו פעם חש   59         בארצות שירותם שחיתות שלתובעיבנתקלו
 שמאחורי  ״קצה עניינים, רכילותי דברת משמיע שרתדאת לא סלז עם60. איש שיחו בפניס לאומית והתרפגאווה

עובד או כאשר61. יריבו ב לו מזכירו האישי של שר אחר בממשלה ששרת ראהרשבא לספ,ולשונכ,הקלעים״
 ראש כשהיה,  שרתת אלהאשים, אולי, צריךלא62. הממונה עליו השגריר באוזניו על מסוימת הלך רכילבנציגות

שגילה , ן אותו רכל להצדקתו שכאשראפשר להוסיף. כזה על שנזקק גם לאמצעי,ממשלה שנאבק על מעמדו
לא ,  לשירות החוץ להתקבלי לבקשודכ מאוחרת בתקופה יותרת בא לשר,עליו לשר הממונהר נאמנותסחו
  63.ברד הקושי שבהיר לו מבסה ל-  אנשים  שהכיר בטיבם של-ת שריססה
  

  י המשרדבד השר לעויחס
 פעם שר בישראל  איאם היהספק64. משפחתי ואבהי,ד החוץ היה אישי מאוד משרדיובו של משה שרת לעסיח
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 הקדיש מזמנו ליישוב סכסוכים אהו.תאה זאת שרכפי שר מורחבת ״משפחה״ן מעיושראה בעובדי משרדו משה
 בביתו את פעםח לאר אי ואף בשמחות משפחתיותהשתתף, ותונבבעיות אישיות שטיפל,  המשרד עובדיבין

היו. ותםר ממקומות שירלביקו ארצה כשבאו או בחוץ לארץ לשירות משפחותיהם ערב צאתם ובני המשרדעובדי
 להזמנות ונענה בבתיהםכור משרד החוץ עשאנשי במסיבות להשתתף נהגתר ש. ששוכנו בביתוה כאלאף

כיר בכישרונותיהם וסייע ה, רצון ממנוקה הפי שעבודתם מעובדיוחיםבש חסך לאשרת.  שולחנםלסעוד על
ר ציבודדלעו העשוידבר שאין ביודעו מקוריים מדינייםנותו רעי במיוחד שיבח את אלה שהעלו בפניו.בקידומם

 גם רכאלה לעובדי משרד החוץ פיז שבחים.את עבודתםרה שהממונה עליהם מוקיר כ הה מןתר יויםדעוב
, חדשיםכבתשומת לבו האישית הזאת זכו עובדים ותיקים 1956.65 ביוני 18- ב בכנסתם ההתפטרות שלוובנא

גאה שרת היה משה,תר אליו ואחרים פחותו ייםבר יובן שהיו כאלה שנחשבו מקומאליו כי אם.בכירים כזוטרים
! ירבו משרדים כמותו-ןלתיאבו והביקורת הנמתחת עליובדיו וציין ש״עם כל חולשותיוועווץמאוד על משרד הח

כל הנכסים האלה קשורים .  חברותבוושוררת בקרמעולים  אנשיםיש בו מספר, רוחו טובה. פנים נקייהבאווירתו
  66. הם הסכינו לעבוד עמדי ולקבל הדרכתי״,ידיד הם חברי וי,רוב האנשיםאני שגייסתי וקירבתי . בי

 כתב ש״רק במשרר בלשכתואפילו על התה שהוגש לו ( על סף ההגזמה  כמעט,יחסו למשרד היה סנטימנטלי
67.מהלך העבודה״ב וגם זריזות ויעילות ״הרגשת ביתה שבמשרדו קיימתוהוא ציין בגאו!).  מגישים כמוהו״החוץ

, למשל,הנהוגים בו והמשתקפים גם בביתנים הצנועים של המשרד בהשוואהזאת בנוסף לחיסכון ולצניעות
  69.ייחוד מסוים מאוד משרד החוץ נראה בעיניו כבעל,קצרהב68. הוועד הפועל של ההסתדרותשל בנייןלפאר 

 מסביב לשר כשם ו כזהעובדים במידהשבו מרוכזים -אולי זולת משרד העבודה - מדינה ב משרד״אין
חוץ ב והן ץארבהן , איםר מהעובדים האח רביםהחוץ קשורים כה במשרד ... סביבי החוץ משרדבדי עושמרוכזים

אישיים אופי כזה של יחסים .  פרי יחסים של שנים רבות,אמיצים ביותר, בקשרי ידידות אישית עם השר ,לארץ
 ויש עוד סימן . אישל דעתעולה עואילו במשרדים אחרים אין לו זכר והוא אינו - משרד העבודהב קיים כלל אינו

בין אשת השר לבין נשותיהם של רוב ,  הנפשית,האישיתיחסי הידידות - אצלנו אחד לייחוד היחסיםמובהק
  70. האחראים״העובדים

בזיכרונותיה . המשרד אתה כאשר העביר ל,בדי משרד החוץוגולדה מאיר התרשמה מיחסי שרת עם ע
  :רשמה

המצב , ות השםבלר, פרטים-  עד לפרטיהכול על המשרד שלו  שהוא ידעת״טיפוסי היה הדבר לשר
  71.הוא ידע אפילו את שמות ילדיהם של כל העובדים״. שעבד שםהמשפחתי והבעיות האישיות של כל מי

   ש שרת כתב הממשלההתפטרותו מןכשעמד על סף 
שאלתי את ,  כולה הצמרת כשראיתי היום את.החוץ עתידו של משרד- אחד מטרידני ברצינות דבר״רק

אשר כמה עמלתי על הקמתו וגיבושו ואשר מרוכז ,  בניין מפואר זה, יקר זה נכס היישמר? מעמדחזיקתה: עצמי
  72.״?סביבי
ר שגרי אזשהיה, ן ששו אליאס, המשרד אחד העוברים הבכירים שלרוח כאשר קורת  ספק שנגרמה לויןא

 אנשיו ומיטב אנשיו נזעקו לקריאתיאשר רוב, החוץ תביא לידי התפוררות שירותותלקותאמר לו כי ״הס. ברומא
נחרב ,  יציר רוחי ובית חיי, משרד החוץת״ראיתי א: ולהלן73.איתי״ קשר אמיץ ואישי ביותרוהריהם קשורים

  74.ומתפורר״
  דר למש יחסו האישי את סיכם1956וניבי18- שנשא באוזני עובדי המשרד ב הפרידהבנאום

לא-זה נתברך ביציבות משרד . ים ואשר הפך לי למפעל חייםב חברים כה ר״אשר בניתי וטיפחתי בעזרת
ללא הפרעות, יןתקן היה גידולו כול- וךתוהעמוד  המשמש לו המנכ״ל גם העומד בראשונתחלפו בו גם השר

יה אלא גם מפוזר עלי בקרבר עובדיו מרוכז לא רקח שיאוהחתבחינה אמ עודיד במינויח זהו משרד .וזעזועים
  . רבה״פני תבל
 אלהשר לכלההאישי של השר וביחסולא עובדיוסם האישי שלחהצטיין בי"ך הוסיף שמשרד זה כ-אחר
 יום באותות בנאומו בכנס75. עליו״ תודהריס אהאהי לנצח נפלא אשרסיםחמשטר י- במחיצתו ו איתושעבדו

  :אמר
 יחד והסיפוק לעבוד איתו הזכותה שהיו ליזבר עובדים כח,  בכללר ולכל ש,בישראל שר חוץ מאחל לכל״אני

 רמתו ,המדינית תבונתו, השכלתות מבחינ- בל ת עבודתו ברחבי  על ולנצח,הריב בד החוץרבכותלי מש
תו לתפקיד ו מסיר,הממלכתית שלו המשמעתחוש, וכושר עבודת, עתו וכפיודניקיון ,  והמוסריתהתרבותית

ר ב ד אך שום,וש ממשמרתיר להצטער על שאני נאלץ לפסיבות כמהי אוליש לי.  היהודי ולעם לישראלונאמנותו
  76.כל נימי נפשי״ב אליו שהתקשרתי זה יקר סגל מעלתידמפריר יותר צע ליאינו גורם

מצד עובדים בכירים תו ממה שנראה לו כהתנכרדו ששרת נפגע מאה תימןאי, האלהים הדברלמקרא כל
ותח נעשו פ-  שהתפטר אחרי- ו תאי ושקשריהםתוו איפה שהחל לשרת החוץ"ם שמיהרו ״להסתגלחדיא

 שנפגעה אהר אך נ,כפי שחשש השגריר ברומא, לא התפורר החוץ משרד.אינטנסיביים מכפי שקיווה שיהיו
 לא,שירשו משרד קיים,  שהבאים אחריו ראשוניםת לו זכוהייתה. דוווסיהימי בו ב האינטימיות ששררהמידת

  .לקיימה בידםיכלו
, ששררה בוהוירואה. בייחוד בחודשים הראשונים,ץו למשרד החאהו בב הסתגלותשייקו הירי מאהדלגול
 אם כי - י תפקיד דיפלומטת שכבר מילאהולמראתז. היו לרוחה שפגשה במשרד לא וגם סוג האנשיםהסגנון

 חינוכם  אתבלוים הבכירים קידיק והפיריםררבים מן השג".במוסקבה ישראל הראשונהכנציגת- קצרןלזמ
דימת לא, כך כל ממנו ששרת התפעל,מיוחד להםה האינטלקטואליתכמנותהחוסוג , בריטיותבאוניברסיטאות

 שבסך לומר אליה ״ועליהתרגלו והללו המשרד היא לאנשילהרג שלמרות זאת הת ציינה מאירגולדה. "היו לרוחי
  77. מאוד ביחד״ה יפנוד עבכלה

ד מאוםבירהוא הכיר. שלופקידו החדש כבתוךת במייד הרגיש ,וץח כשרראימ גולדה בהחליפו את,אבא אבן
ם" באו ישראליות נציגו בראשתשכו הממוותר שיתמתקופ והן המדינה קום שמלפני הימיםןמעובדי המשרד הן מ

,  שעבדו במחיצתו הבכירים הערכה רבה לדיפלומטים חש רגש של,שרת הוא כמשה גם.ובוושינגטון
 מנעו שרת המזג האישי בינו לבין שהבדלי לוודאיאם כי קרוב78, האינטלקטואליותולסגולותיהםתיהםנוולכישר
 לנון אי.חוץ ה משרדהראשונות של שנותיו את שאפיינה ומשפחתיתחמה,  אווירה אינטימית אותהתוהיווצר
. הבראשיתירה מימי סביר להניח שהאוו אך, המשרדעובדי לחברם של שרי חוץ אחריםס על יח בכתבעדויות
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  .נשמרה לא,כפי שתוארה לעיל
,  אישיות מתאימותובתכונות ניחן בכושר מנהיגות ם א,) בכלל ראש יחידה מנהליתוכל( שכל שר ן לצייחשוב

שרת .  בעצמו אותו משרד זכה להקים גם אם לא,בנאמנותם טובים ולזכות עובדיםבר ח לגבש סביבויכול תמיד
.  לעבוד עם שר אחר העובדים לכתו היה עלאחר.  כה אישיס החוץ יחשרדלמ בהתייחסומצדו הגזים
 צריכה  העובדים נאמנותם המוחלטת של.עי שלא היה צריך להפתיעוב ט תהליך ממנו היההמסוימתההתרחקות 

 בקרבר עצמו החדי הרוח ששרתתמציתוהרי זו הייתה .  שירתוו ולמשרד ב לממשלתה החוקית,להינתן למדינה
  .רות החוץ שיעובדי

  
   שירות החוץ והכשרתםעובדי

 נפוץ זהדבר. שלהד החוץר מש העובדים של חבר לפי רמת נקבע כל מדינה הייצוג הדיפלומטי שלטיב
 מאוד של  רחבה לפרוש רשתות אותהבמחיי שבעיותיה הבינלאומיות ,שבעתיים כלפי מדינה קטנה כישראל

ו זהב מסי. או במספר אוכלוסיהןן דומות לה בגודלדינות משנוהגות הרבה מעבר למה ,חבי תבלר בנציגויות
ב״חלונות מעולים בחוץ לארץ ולהציב  להקפיד על מינוי נציגים, מדינות אחרותר מאשלי יותרוא, ישראלתבחיי

  . שניתן למצואהראווה״ שלה שם את המיטב
 ישראל  לנציגויות,בלבדירים כב ולאו דווקא ה, השוניםגיםר בד, נציגי ישראל התערב ישירות במינוימשה שרת

 העובד לתפקיד המיועד לו  התאמת ביןאיזון אותו הייתה הצורך למצוא  שהעסיקה הבעיותאחת. ץ לארץובח
  79. על ידי שיגורם לשירות בחוץי אנשיוב טו לא יאבד אתושליםרבי הראשי לבין הדאגה שהמשרדץרבחוץ לא

 מופלגת והתחשבות אלא גילה גם אנושיות רבה , איוש משרות לבעיות ״מכני״ בגישתושרת לא היה
 ולכל ארץ  שונה מרעותה כל נציגות.האישיות ובעיותיהם  משאלותיהם, הכיר היטב שאותם אנשיוברגישויות

 עסק בה  מלאכה קלה ושרת לתפקידים כאלה אינה שיבוץ אנשים. ביותר הנציג המתאים להצה למצוא אתר
מתן עשה זאת תוך מסוים לקבל מינוי היה לסרב לבקשתו של עובד צריך כאשר. רבהלבבזהירות ובתשומת 

ד וב ע אחד בו שלחבמקרה ביומניו אפילולא נתקלים. ב לבקשהו בחי יכול להיענותו אינים מלאים מדועברהס
 העבודה המדינית, הייצוג הדיפלומטי בצורכילהתחשב מעל פניו ומבלי שרצה להרחיקו רק משיםלחוץ לארץ

, במידה שווה כל הנציגויות חשובות בעיניו היו האלה הבחינותמן.  תפקידלאותו העובדכישוריב ובאותו מקום
 השגרירות,בפריזהשגרירות,  בניו יורק הכללית הקונסוליה, ישראל בוושינגטון זו שגרירותאם הייתהןבי

 הצטערינוי בלתי מתאים מבר שנעשהסכאשר80. מקום אחרכל ב הלטינית או נציגויות ישראל באמריקה,בטוקיו
תו במקומ גם עמו ומקשריםו לב מתשומת ליהנותלארץ המשיכוהאנשים שנשלחו לחוץ81. מאודעל כך

  82.שירותם
 פוליטיים  למינוייםעתיםל על שר החוץ את הצורך להסכים ה ישראל כפת שלמפלגתית-ליטיתו הפהמציאות

  : מאוד לכך כי בעיקרון התנגד אם,ץו שירות החבמסגרת
- בו קלח לעצמה לתבועל אחת זכאיתכ אשר  מפלגות שעטנז של הואץד החור עובדי מש כי סגלל ההנחהכ"

 חברי מפלגה זו אוןיב מחיצות שוםקרבה בשאיןה מלוכדתב כחטי את הסגל לעצבצלחנוה.מופרכת מעיקרה
תי וההשתייכות  המפלג המוצא. מפלגהםו חברים לש שאינם אלהבכלל לבין מפלגות חבריין ב אותאחר

רבד נושאיהכול- ובאחרית עצמם בראש וראשונה רואיםם האנשים והדעתות בלילכטושטשו המפלגתית 
 בסגל'מקומות' להמפלגות של עצם סיפוק תביעותיהן. העומד בראשו והשר המשרד למשמעת וסריםמדינהה
דח שיקול א.מוצאיותהו אתיות המפלגהודותירפל את החטיבה שנתגבשה לפורר ומאייםו ז ממלכתיתח רורסהו

 של אנשים  שיתופםרו דבהיר היתח ההכרר האחידותד גתרץ או פאהושכגם לב- מתושת ההרכב הראוי ללגבי
 להביאלים עלוובדע בדרך סדירה של קבלת המשרד לתוך כותלי אנשיםתלקטותה טבעי של הליךת.דתשומרי

 של מינויו זהו פשר.ת מצוו אנשים מקיימישל הגמורם לקיפוח אומרת זאת, מקרי מבחינת הדתיותרכבהידלי
 מונה . המדינה הראשונות של בשנותיהנותו ש דיפלומטיותשליחויות מילא;הוא אביעד ( וולפסברג)ישעיהו(

 לו בדומה שיקול אחר.העלאה מבפניםהךר בד שלא)5719 שם בשנת נפטר.1956בשנתץ בשווישגריר
 אפליה אףמסוימיםוחדת ובמקריםילב מ- תשומת מחייבים אף אלה.חמזר עדות הי של בנ בשיתופםרוךהכ

  83.לטובה״
 אחרים ממשלתיים משרדיםת מאשרו פחפוליטיים מינויים ממכת,ללכך רדב, סבל החוץד משראומנםו

  .מדינהב
י ד כתו השיר שלההתחלתיים מן השלביםם לתפקידםלהכשירו חדש של דיפלומטים דורצה לחנךרתשר

 עובדיםת קבל השיטה של את הוא שהנהיג.להומע עובדים מאיכות הישראלי הדיפלומטי לשירותלהבטיח
 על ידי כפי שנקראו,"מתחנכים" או "צוערים"או,  אלה"מתמחים".די למ כניסה קשות בחינותר אחצעירים

. אחריםחוץ לנהוג גם בשירותי בשיטה דומה, פהעלב ו בכתב של בחינות קשההליךתר אחונבחר84,שרת
 לעבודה והתקבלובחינותב שהצליחוהמעטים. ימתו מס אקדמית השכלה בעלי רק לגשתו אלה יכללבחינות

פקידם ת ל להישלחיכלוו קבע כעובדי למשרד התקבלוךאחר כ ורקון של ניסי בשנתיים חויבו עודבמשרד החוץ
  85.ץ לארץחו בהראשון

,  עבודתהבהיקף קטנה בהיקפה ומצומצמת,זולקה כח מ. להדרכה מחלקה מיוחדת הקים לאתמשה שר
, קצר ימים,ד אחאם כי ניסיון; שכבר התפטר מן הממשלהרשנים אחדות אח, ״הכ רק בשנת תשהוקמה

 של הסוכנות  המחלקה המדינית במסגרת,1946שנתב כבריםר ואח שרת על ידילהכשיר דיפלומטים נעשה
.  וחמישה חניכים להשתלמות״ ולמדו בו עשריםמוסד ״ה בשם נקראקורס זה. ששרת עמד בראשההיהודית
 להדרכהלב רבה תשומת  הקדיש שרת לעומת זאת86.1947ארץ בסוף שנתב גבור המתיחותפסקו עםלימודיו 

  . בכיריםלאו דווקא, יםנ שואישית שנתן לעובדים בדרגים
 במשרדם שוניםעובדי ישירים עם קשריםקיום, כאמור,  היה בהם ששרת השתמש ההדרכהאחד מאמצעי

 וחברי הנהלת המשרד  מחלקותי של מנהלאו, שהגיעו לביקור או לארץובני משפחותיהם שיצאו לשירות בחוץ
 ולהעניק להם עובדים של ניכר קשר אישי עם מספר לקייםסייעו לו כאלה אישיות פגישות. בנציגויותשסיירו

ראש  כשמילא את תפקידגם87.בהריבות  חש לקשר אישי זה ייחס שרת. בעבודתםוהכוונההדרכה אישית 
 גם  שרת דאג88.החוץדר במש עם מנהלי מחלקות לפגישות, הרבות טרדותיולמרות,  התפנההממשלה

תדרוכיו דאג שרתב89. בה יינתקו מן הנעשה שלאכדיץ שוטף חומר מן האראורחב יקבלושהנציגים בחוץ לארץ
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 רק  בבעיות פנים ולא גם,ניהול מדיניותהב,חשב להת הממשלהבצורך של ההכרה ר בשגריריו אתדילהח
 על זהלהבליט ענייןיש 90. לו ערים לא תמיד דבר שדיפלומטים החשופים ללחצי חוץ, חוץשל מדיניותבשיקולים

 הבינלאומית  מטרה לביקורת לארץ היווץבח נציגי ישראל .1955 התגמול של פעולות-רקע אירועי התקופה 
 הביטחון ופגעי  בחריפות בעיות, תושבי ישראלכמו, לחושולא יכלוו ר צה״ל גרל ש שפעולות התגמולהקשה

ומדריך  מאזן ר מכשי היה לשמש, לרוב פעולות התגמול שבעצמו התנגד, החוץ שרתשל שר תפקידו .ליםבהמח
ג  ודא מצב מדיני שנוצר כללהסברת מברק תדרוך  לנציגויות שרת לשגרהקפיד, כללב.  זה וכך אכן עשהבתחום

  91. בהתפתחויות המדיניותשיהיו מעודכנים
 השיבושים  לתקן אתוהרבה92, של משרד החוץ הכתוב להקפיד על רמת העברית בחומר נהג גם שרתמשה
 לעברתוץ הח משרד עובדי שבזמנו אולצוהעובדה גםידועה.  משימה הדרכתיתזאת ראהבגם .  בהםשנתקל

  . הלועזיים שמותיהםאת
  

  הסברה
. היוםדעומדינה ה ימי ראשיתזבישראל מאר  הציבות ארות המטרידים בי אחד הנושאיםהיאהסברה התסוגיי

שיבותה כאחדוחסברה ה המה שלו מקאלא השונים באמצעי ההסברה המושכל השימושרק אינוהעניין
 לסייע  או אם יש צורך עצמה מדברת בעד המדיניות היא אםרתורהמתע השאלה. החוץ מדיניותהמכשירים של

  . לאחריה או, העשייה כדי תוך, המדינית מגוונים לפני העשייהאמצעים טכניים גם בעזרתהל
 רב  מכשיר וראה בהבהר הדגשה עבודת ההסברה את הדגיש, ממשלה כראשן והץו כשר חןה, משה שרת

 ביטחונה תנאי הכרחי לשמירת לישראל היאקהל אוהדת שדעת הדבר נבע מהכרתו. המדיניתעבודהבחשיבות 
 הנזק של השיקול ציין גם את, החמישיםשנותבל " צה של התגמול לפעולות,למשל,בהתנגדותו93. המדינהשל

קביעת ביילקחו בחשבון הסברתיים תמיד ששיקוליםבעת שרת,מכל מקום.  בעטיין שייגרם לישראלההסברתי
 הכנה יסודית  מצדנו מחייב)יצבא( מבצעכל"הוא טען ש94. מנוס היה מהן כשלא, הצבאיות פעולות התגמולרתוצ

פעולתזמןב96. הביטחון״ מגורמי אף היא אלינו האהדה הבינלאומית העמקת ״גםשכן95, דעת הקהל״של
 הקהל מוקדמת של דעתהכנה הייתה שלא אחר כך קבל. בארצות הבריתשהה שרת) 1955 ( בכנרתהתגמול
 שהיה אז, גם אבא אבן97.פעולה הצפויה המת עלדמוק הודעה  שלא נמסרה לו בגלל צבאי זה מבצעלקראת
 ניסה פעמים אחדות98. דעת הקהל של מוקדמת ללא הכנה נעשהתרנכשמבצע אישר, בארצות הבריתשגריר

 משרד  צמרתן לביצה״לו צמרת משרד הביטחון בין חוץ״ כלפי פנים ובהסברה משותפת ביחסיליצור ״לשוןתרש
 לא -  גולדה מאיר תו לפי עד-ון ריוג-ן בהעובדה שדודך הייתה לכ שהסיבהייתכן.  זעומההצלחהב אך 99החוץ

  100. ולדעת הקהל לדיפלומטיהאל להסברה וגם חשיבותסייח
תכנוןב,למשל, עסקו והמנכ״ל שרת עצמו.  ביותר בדרג הגבוהה ההסבר עבודתהלהו נ עצמווץחבמשרד ה

 מהתגוננותדמוקהה והעתקת שערמלחמה החזרתיה ״לשם על קיב הפשיטה בעקבות מיוחדה הסברמבצע
יןבת בעולם הקהל שדעת בוצעה רצה משזו אךה לפעול התנגדהואאומנם101. והרשעה״ להתקפהוהצטדקות

 בתכנון התגמול בעזה עסק פעולת לקראת. התוקפניות ערב את ארצותה ותגנאלראת יש תצדיק, מניעיהאת
 מטעה הודעה בגללנשתבשויותוכניות102).1955וארבר פסוף ( לצפוי הנציגויות והכנת מקדימה הסברהעבודת

 לקראתםג103. מצרים הרשעת היה בו שנקטההסברתיכשהכיוון,  הנציגויות בהדרכת טיפל שרת. צה״ל דוברשל
 ההסברה לצורכי רבה רגישות שרת גילהכללב104.תיבר הס רקעחומר) 1955נובמבר( מראש  הכין ניצנהמבצע

 שישראל והצבאיותהמדיניות לרגל ההתרחשויות מוכנות מופתעות ובלתינה תיתפס שלא ורצה105, הנציגויותשל
107 פראג משפטי על106, המים של ישראלתוכניתעל  והסברהרוךד ת מברקי לנציגויות שלח כך. לתוכןנסחפה

 שרת ב״הכנות  עסקן ירד שנערכה לאו״ם בעניין תלונה ישראלית עלהפנייה לפני108. עקרבים במעלה הטבחועל
 ״קווילתכנן בממשלה  שרת הציעכית' הצ הנשק עסקת בעקבות109. המשרד מנכ״ל עםוהסברה״ם  תיאושל
 נבחנה  בוןו די ניהל החוץמשרדב110. זה בעניין הברית לארצות לתביעות שתוצגנה בנוסף פומבית״ברהסה

עם נפגש שב, לז׳נבה ממסעו חזרכאשר111. בעולם הקהלבדעת ישראל  שלההצלחת התעמולה של נאצר ומצב
מתח את ופףר לא ל כיצד עצהנוס ״טיכ. צמרת המשרד עם התייעצות ערך, המעצמותשל שרי החוץארבעת

  113.בעצמו שרת עסקההסברה באיוש משרות בתחוםגם112.נבה״'ז ב המאמץ האדיר שנעשהר לאחההתעמול
ת בארצולנהל צריכה ההסברה שישראל הייתה לעבודת, הדברים בטבע, שרת ייחסחשיבות מיוחדת

 עם קיים זה בנושא דיונים. שםהערבית התעמולהגללב גם וכן, זהתחוםב חזיתה העיקריתהיתי שה,יתברה
114. ליקויים והאזין להצעות עלתריקוב דברי שמע הוא.ישראלים פקידים ועםיתר הב מארצות ואורחיםמנהיגים

שישמש יכולתעלב איש אין,י מרכז תכנון אין, מקפת דאגה ״איך איןהרב עבודהנעשתהאומנםר שבשרת ס
 אחרות  בארצות הישראליתההסברה עבודת גם115. כולו״)הברית-  בארצותהרבס ההעבודת ( לבניין התווךעמוד

 להסברה יקר ״כלי בעיניו ושנחשב מקומיתיוזמהבר לאו שיצא, פאולו בסן ירחון אפילו עודד כך. שרתעניינה את
ץ לאר ובחוץ בארץ אנשיו בהפעלת רקסתפקהמעולה לאו מובהק הסברה איששהיה שרת116.ישראלית״

ביתובח לאר הרבהאהו. של ישראל עמדותיה כמסביר בעצמו לפעול הזדמנות אףחמיץהא לאל א,כםודרתוב
 טיעוניה אתיוחאורבץ הרביבהםברתייםסה-מדיניים לדיוניםללכ בדרך וכ הפ אלוסעודות.  לארץ מחוץםחיראו

 את בסכמו117. זה בתחוםוונותירישכ ו מיומנותו של עצמיתרהכ ה בהנאה מתוךה זו עש מלאכה.אלר יששל
 לאחררב כתאז ו פעולתו שם של ההסברתית החשיבות אתריתה ביןט הבלי)1956ספטמבר (רמהבו בורביקו

119. ומקיף רציניתיבר מבצע הסבעיקרו היה)1957מאי  ( באוסטרליה ביקורום ג118. הממשלהן משהתפטר

יד לעוב ובעיקר,הברסהדתו בעב שמתענייןי מלכ לחשובה, זהמסעב הרצאותיו על תכנימנוו י דפיקריאת
  . החוץמשרד

הוא120. ממשלה כראשוכהונת בתקופת בייחוד, בכךם ג לעסוקרבהה וםניפתברסה לצורכי גם ער היהשרת
 על ההזנחהתגבר להיד כ, מתאיםן ומנגנול" מנכ,שר ובראשי עצמאי הסברה משרד להקיםךיר שצראף סב
,ןוגורי- בן הצעתת א לקבלרבי ס, הממשלהן מ התפטרותו לאחר,מאוחרת יותר בתקופהךא121. זהבתחום

ההסברהם תחו כל את החינוךמשרדב לכלול וש״יוכלחינוךה כשרה לממשלורז שיח, בעקיפיןויאלשהועברה
 ולעבודסיףהו ל הסכים שלא משוםאאל,ה ההסבר בחשיבותלו זלז מתוך לא לכך התנגד שרת122. ובעולם״בארץ

  .גוריון-בן שלבמחיצתו
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  אמצעי התקשורת
,  מדינת ישראל שלהכלליים לצורכי ההסברהם גכמו,  להשתמש בעיתונות לצרכיו שלו מאוד השכיל שרתמשה

ומהדד כיום כאשרו בייח. בין מדינאיה של ישראל בתחום זה אח ורעקשה למצוא לו. בחוץ לארץוארץ ב
 שרת נקל לשער כיצד היה.  להפךבמקום, משמשים את אמצעי התקשורת ומדינאים רבים שהיוצרות התהפכו

,  לעיתונותשרת הלב שהעניק את תשומת.  בימיור כב זה היה קיים בארץבטלוויזיה לו אמצעי תקשורתמשתמש
,שדעת קהל מבינה-ל ה לעיר שהוסב- על רקע תפישתון צריך להבי, את דעת הקהל האמצעים המעצביםכאחד

 לו כאשר גמת נפש נגרמהו עהרבה.  היא תנאי חשוב לביצוע מדיניות ממשלת ישראל, אוהדתםואם אפשר ג
הלב  תכונתו זו התבטאה בתשומת. שלא גילו רגישות דומה מעמיתיו כנגד כמהבממשלה להיאבק על כך נאלץ

מסוימת שמטרתה הייתה  פעולהם יז כאשר תגובתית והן כאשר נאלץ לנקוט מדיניותןשהעניק לעיתונות ה
הן ו בעצמוןה,  עיתונאים ולתדרכםםמגעים עם שרת הרבה ליזו. מראש ואוהדתה מוכנ דעה קהללרכוש

 יוזמה מדינית  וסמוך לנקיטתקצין העיתונות של משרד החוץ בד בבד קבועות ותדרוךבאמצעות התייעצויות
והסברתיות ולא  בו למשימות מדיניות קצין העיתונות והשתמש את תפקיד מאוד העריךתרספק שש אין .כלשהי

דוגמאות. פחותים ממנו, אולי, נוהגים שהיו כפי אישיים להאדרת שמו או להפצת סיפורים,להדלפות מזיקות
אוקטובר  (קיביהב פעולת התגמול ראח.  נזכיר אחדותםאיספיק.  למכביר ביומנו פעילות זה פזורותםמתחו
 בגרסה העיתונאים אתיןז י משרד החוץ כדי שהלהל העיתונות שן קצי לתדרך אתתמיהר שר) 1953

המפורז צה״ל נכנס לאזוררכאש123).1953רנובמב( פראגעשה גם כשנודעו תוצאות משפטיכך. המתאימה
 תודרך קצין העיתונות של  כך124. לעיתונות שרת בעצמו מראש הודעהיןהכ) 9551 בספטמבר 20 (בניצנה
דרדר י לאורך רצועת עזה הלך והמצב הביטחוניה כאשרוא, ןיטחוב ה ישראל למועצת לפני פנייתץו החמשרד

 כדי ם פרסומים בעיתונות במקרה של פעולות תגמול צבאיותוברורה של ייז שרת אף הציע מדיניות).9551יוני (
ספטמבר(ניצנה גבי מבצע לאומנם ו125. יוזמתן במקום להיות תיגרר ישראל לתגובות הסברתיותו לפילמנוע מצב

 שהדבר הושג ח שרת עלבשתה-קנותל המצב באזור המפורז שם המוצבים המצרים והחזרתעקירת-)1955
 מלווה  נבון וטיעון דיפלומטי ורק על ידי יצירת עובדות שקטות אלא אך תוקפנית״לא על ידי פעולה צבאית

  126. יעיל״םבפרסו
לכך חשיבות לא רק ינו שישב בה,ונות הישראלית ולא רק הזרה העית חשיבות רבה גם לתדרוךחסשרת יי

ים בוהשואץרבאלעיתונאים הזרים הנמצאים  היא מקור  שעיתונות זו משום הישראלי אלא גםכלפי הציבור
ה הרב אך הוא,"דבר"וןת הייתה לו לעיתחדלשה מיווח. לארץתיהם לחוץו שיגור כתבממנה מידע לצורך

 לעריכה מפורטת של רבמןזת הקדיש רש. "ארץה" ול"לם פוסטזורג׳" ל,"מעריב" לגם לב תשומתלהקדיש
נה שרת פ ההעולמיים התקשורת גם לאמצעי127. בדייקנות שהיה מעוניין שיתפרסמותו של כתבומיו אונא

)1955אוקטובר (הז ולז׳נברי נסיעתו לפךור לכל א לראות בקשריו עמםן לכך ניתהבוה טמוגד.הב לב רתתשומ
ןיב,  נועדהה שנסיעת שרת לז׳נבר אישןא אבב אםג128.תו המעצמ ארבעשלוץת פגישותיו עם שרי החוכע

ת רבאמצעי התקשו אוהדתהאווירבהצורך 129.קהל העולמיתה ובדעת הסברה בכלי התקשורתדתלעבו,היתר
החשיבותרבד ב דומההשחוהיה שותף לתאבא אבן.  המדיני עצמו נפרד מן המאמץ בלתיקלחו בעינינחשב

מן ז מ ביותרבולטתההדוגמה . וץחהיה שר ה כשהום זחפעל בתאומנםהרבה של כלי התקשורת ההמוניים ו
,1973 בדצמברהומנז ש׳נבהזנות המוקדמת שנערכה לקראת ועידתוהעיתוההסברה  עבודתהיתהיו תנהוכ

  130. הכיפוריםםו יאחר מלחמת
 נציגי ם עבקשריםפיצול הרשויות העוסקות זה היאם בתחומנהמ שישראל סובלת לה אחרתו חהער

. לשכת העיתונות הממשלתיתקיימתליד משרד ראש הממשלה.  בפרט והכתבים הזרים,כללבהעיתונות 
וסר ח. םדי נפריםבר מייצגים דוה ראש הממשלדר ומשהחוץאת משרדול " הביטחון פועל דובר צהכתרבמע

ץהחו משרדבין לידי תיאום  להביא בזמנוהשרת ניס. תרומום תקלות חו עלול לגרהאלה הגורמים בין כלתיאום
א ידע וה. "עיתונות תדרוך מדיניה אתרךד ריסון הצבא מלתמתחייב" לדעתו . העיתונותוך תדריא לגבהצבלבין 

אלי היה י האידהמצב131. עלו יפה לאונותיו ניסי.ןיטחוב התכמער סכסוך חדש בינו לבין היווצרותר הדבשפירוש
ולמסר יהיהן למידע מוסמך שניתה זה גישף מאוחדו מצב שיאפשר לג ויצירתאלהההרשויות כלדחומחייב אי

דים על קמופהמצד השרים  הוא הבנה כזה מאמץתנאי להצלחת. ותר אמצעי התקשורת במרב המהילנציגי
 להיאבקאל ישר נאלצתבה שיתנוזית חיחהעולמית היא  התקשורת שגם מבחינה עיתונאית המענייניםהתחומים

  .ולשאוף להצלחה

  מכשירי עזר למדיניות חוץ
.םדיניימנושאים בלמגעים  ארצות אינה מצומצמת רקןשרים הדיפלומטיים ביק וה הבינלאומיתםסיחמערכת הי

ין ב היחסים ש כך גם מתהדקים יותר, מסועפת יותרכל שרשת קשרים זוכ ו, בהם יכולים להיכללםומי החייחל תכ
ין בקשרים, יירותת פיתוח תנועת ,יחסי מסחר וכלכלה,  היתרןיב, למנותאפשר תחומים אלהןיב.  ועמיםאומות
מעט שאין גבול כ. ומחקריים קשרים בין מוסדות אקדמיים,אולוגיות דומותיין מפלגות בעלות אידביחסים ,צבאות

 שלה ולחפש שרי החוץ קן את מערכתולגו מאמצים, מימיה הראשונים,גם מדינת ישראל השקיעה. לאפשרויות
,למאמצים אלה נרתמו גם גופים ממלכתיים. את המטרות המדיניותי לקדם דמכשירים נוספים שיהיה בהם כ

בייחוד ,אה עצמורחוץ הד רמש.  לא היה חסר בעיותדברה אם כי ,ד משרד החוץב מלפרטיים ואפילוציבוריים
 בעין יפה פיתוח אהרולא יים של ישראל  על מכלול הקשרים הבינלאומ כמי שמופקד, משה שרתתקופתב

  .ללא תיאום עמו,לפחות,  או ללא פיקוחו והכוונתוהילבמערכת קשרים מק
הוא היה . קשרי תרבות למדיניות החוץ היה טיפוח ר להם חשיבות כמכשיר עזס האמצעים ששרת ייחדאח

 דברה של תהסברתי העשוי להביא אכמכשיר מדיני והן,  ארצות אירופהמעוניין בטיפוח קשרים כאלה בייחוד עם
ים לשמש מגן בפני שקיעה של  והן משום שהאמין שיחסים כאלה עשויאלה בארצות  עיליתישראל לציבורי

, ספק ללא,התיהיאחד הגורמים לנטייתו זו .  התיכון השכנות בלבנטיניות של ארצות המזרחהישראלירהציבו
 תחומי  כל את הקיפההתעניינותו. רחבהיהודית וכללית  תרבות ובעל השכלה העובדה ששרת עצמו היה איש

הוא האמין בערך ההסברתי שבהצגת האתוס התרבותי של .  כולל אפילו מוסיקה חדישה,האמנות והתרבות
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. אלא גם כמקום בו מתפתחת והולכת יצירה חדשה, מורשת תרבותית עתיקת יומיןק כארץ בעלת רישראל לא 
 מזמנו ומדע ואף הקדישד החוץ מחלקה מיוחדת לקשרי תרבות רשרת במש הקים הלצורך עידוד פעולות אל

 הקהילות היהודיותם קשרי תרבות עלטיפוחסחשיבות מיוחדת ייח132. כשהיה ראש ממשלהגם, לעבודתה
ת כמכשיר של מדיניות החוץ וכחלק מן המערכת וטפחו את קשרי התרבב.  יוזכר בנפרד להלן כפי שעוד,בגולה

 ראה ,)הלאומיתובדומה לכך פיתוח מכשירי עזר אחרים לקידום מטרות הדיפלומטיה  (וץחשל יחסי המקפת 
 שפיתחו ,גרמניה ועוד, איטליה, ארצית הברית, אנגליה:  מדינות אחרות עיניו דוגמאות שהציבודשרת לנג

,ותכיתות ללימוד שפ, ספריות: תרבותן והפצתה בארצות אחרותמערכות משוכללות ורבות רושם של הצגת 
גם . ודע מוסיקה ו,ריקוד,  להקות תיאטרוןהבאת, ארגון תערוכות,  סרטים הקרנת,קריאהמרכזי תרבות וחדרי 

הסכמי . שנעשו בימי שרתמרוצת השנים צעדים מרשימים בכיוון זה מאז ההתחלות הצנועות בישראל צעדה 
כלפי יבשת אמריקה. ונות בארצות שנעשותרבות נחתמו עם ארצות רבות ופעולות מגוונות מכל הסוגים 

  133.ריבעשה מאמץ מיוחד בדמות הקמת המכון האינהלטינית 
, הןבמה שהושקעלהעריך את , אורח מדעי שיטתיבסיון לסקור את הפעולות הללו י היום לא נעשה נדע

 בינלאומיים בתחומי התרבות קשרים יש בטיפוח אומנם ולנסות לגבש מסקנות אם ,לקבוע את חשיבותן
 חשיבותיבעלם בוריי צ ישראל בקרבי טוב כלפגילוי רצון אינטרסים מדיניים ולעודד גםכדי לקדםוהאמנות

צעד ראשון כ.  ראשון לחשוב במבט שאפשרי אינה כה קלה כפהיקדבה ו ולכאןןאכלםיש בעניין זה פני. םבעול
אלר של ישהחו כמיםתחוך להגדיר באלוכ ואחר " הישראליתהתרבות"תה של הו את מ להגדירןיסיונמתחייב 

ם הא. ועיקרללכ, זו משימה קלה איןופשיתוחפתוחה בחברה. ת בינלאומיתכ ולפתח מער וכדאי לה לנסותלודג
 או, עם מדינות אחרותתרבו תל טיפוח קשריעד קמופה הגוףתיולה, תשסבר שרכפי ,  דווקאך צריד החוץרמש
 נושאים ?ד של המשרונתו ובפיקוחוהכו בם אחריפעילותומי ח מתם ואישי ארגונים, בכך מוסדות לערב צריךםהא

  .בנושא שחבריה יהיו בקיאיםי ועדה ממלכתיתד על יאלה כדאי שייבדקו
ד מאועפתסו המתכהמערהוא,  של ישראלות מדיניות החוץר עזר לקידום מטמכשירכ, פעילות אחרםוחת

, אפריקה,הי רבות באס מתפתחותארצותל- להגיש וממשיכה- ואחר שישראל הגישה חקלאי,של סיוע טכני
 על ארצותם מקובל ג,דיניותמ להשגת מטרות  כאמצעי, סיוע חוץהגשת. הים התיכון ואגןאמריקה הלטינית

 משרד אתד שהעסיקה מאו, של פעולה זויתקרה העיח הפרי תקופת.םסוימע ייחודד נו אלא שלישראלותראח
של ו  בימי כהונת נעשתהההתחלהאך ,  בשנות השישים הייתה,ים בארץר אחםביר וגורמים,החוץ הישראלי

  .משה שרת
עניין זהבמעשה ל וההתחלות סיוע לארץ אחרת שישראל תגישן הרעיוהעלאתב שזכות ראשוניםהנרא

 מאי  ועד1953מדצמבר( שהיה ציר ישראל הראשון בבורמה, שרתידו של משהד קרובו וי,ןשייכות לדוד הכה
ןנגו ברן הכהד שירותו של דורמה בתקופתו בין ישראל לבמותרקהום הקרובים שהלכו היחסי פרשת.1955)

 ביוני14 ועד במאי27- מ,מה דאזר בו ראש ממשלת,נו- אוישראל שלברווק ביל עופרס בשרת ידי עלמתוארים
1956סמר ב11- ב.םוניו ומגוניםש לסיוע טכני בתחומים  מסועפותתוכניות נרקמו שתי המדינותןבי1955.134

 בין שתי ם לשיתוף פעולהכסהתחתומשבאכ) כצירשם כבר לא שירתהוא ( בבורמה מביקורן הכהדודרזח
ם שהפך דג, מעודה מסוגו שישראל חתמהון ותעשייתי הראש חקלאיהפעולזה לשיתוף ו חה זיהה. הארצות

 המדינייםשירים היה אחד המכה סיוע ז. בייחוד בשנות השישים, ארצות אחרותםרבים עלהסכמים 
 להפיג את ,השלישי״ ״העולם  רשת קשריה בקרב מדינותתחיב אר ישראל להה ניסת שבעזרתםםיפלומטיידהו

 ישראל תבו בכך תרומה להשתלה ראתרש.  ערב הטילו עליה שמדינות המצור המדיני ולפרוץ אתתודידהב
 כלכלית  שאפה גם להפיק תועלתלישרא135. למשק הישראליכלכלית הבינלאומי ותועלת לביצור מעמדה,באסיה

ן אי136. בארצות המתפתחות מפעולות הסיוע שלה בפרטיתרבה ובארצות ב בכללרמעה בארצותוהסברתית
אלמנטם  גהיה בהןות לשרתכיו צריה הטכני  הסיועתוכניותהכלכליות שו המדיניותתו המטר שמלבדקספ

 מדינות מתפתחות אחרות את םלחלוק עשראלנה של יוצר ביטוי ב שמצא אמיתיאליסטייאידואלטרואיסטי 
  .סושלא על מנת לקבל פר בתחומי פיתוח שוניםעצמהב שרכשה הניסיון

 לסוציאליסט מפורטיםבריםד זה ןנייע הכיר במגבלותיה של ישראל ואמר באו שהלזכותו של שרת ייאמר
 מאשליות ״הזהרתיו: 1955 באוגוסט9-לבקרו כ שבא מאפריקה האורח הראשון-)הגאנ ( מחוף הזהבצעיר

 בספטמבר28 ( סיורו בבורמהבתום137.חופניים אהדה ורצון טוב״- מלוא הבטחתישמקורן בהפרזת יכולתנו אבל
הוא מצא . כמגישת סיוע ישראלביומנו כמה מרשמיו הנוקבים על ההסתייגות שגילה שם כלפי רשם)1956

יש . הכרוכים באופיינו אנו כשותפים ומתגובותמשיקולים אלא נובעות ״מהיסוסים מדיניים אינןשהסתייגויות אלה
, בין המומחיםהפגישה.  איתנו גם ביחסיםהנותנת אותותיה זר כל כלפיאמון-  אי כלל מידה מסוימת שלבדרך

 התרבותי ו א המיוחד יתרונם המקצועיתוך התבלטות, לבין עמיתיהם הבורמניםהשליחים והמארחים שלנו
התמקחות על  על ידי במו ידינו נגד עצמנו מקוממיםררת גירויים לא נוחים ויש שאנו מעו, אנשינושלהכללי

על ידי הרושם כי אנו -שיותר גרוע מה-  או יןע- קדוקי עניות או כצרותד הצד שכנגד כ בעיניתנאים הנראים
הייתהה כמה נכונ עד ישראלבשנים שבאו לאחר מכן נוכחה138. לבצענו״ר זהד הס או לנצל עסקה זומנסים

  .קביעתו זו של שרת
  

   והתפוצותמשרד החוץ
תלמיניהן מלווה את מדינ בין מדינת ישראל לבין גלויות ישראל שהתפתחו המיוחדים במינםבעיית היחסים

 גילוי עזרה, זיקה הדוקה,ופרובלמאטייםמאוד  יחסים אלה מורכבים. הקמתה ואולי אף לפני כןישראל מאז
 ליחסי ישראל ויהדות ״העולם החופשי״ מסוימת במה שנוגעומתיחות, מזהם בעולם דומה להוסולידריות שאין

ר שור- היהודי אחדות העם-  שמקורו אחד אף,מכלול יחסים שונה במקצת. שבארצות הברית מזהובייחוד זו
  .ארצות המצוקהב ישראל בין ישראל לבין קהילות
 ביטויו  אתהדבר מצא.ת זובכר יחסים מורכת מעמד מיוחד במע,מיום קום המדינה, למשרד החוץ היה

 חייהם וצורתחר גם באוכמו,  אחריושבאו החוץ ושל שרי, משה שרת, החוץ הראשון שר שלבהשקפותיו
הייתה החוץ הישראלימימיו הראשונים של שירות. לדרגיהם השונים,חוץ לארץבפעולתם של כל נציגי ישראל 

למדינה  הוא ציר מוסמך. כפולד תפקיממלא139 ישראליר מוסמך של״כי כל שליח מיוחד וצמקובלת ההנחה
-  כבר בה חשוב זה בבהירות רברעיקמשה שרת ניסח140. אל היהודים היושבים בה״ח ושלי-  הוא מואמןאליה
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 רשמית  תהיהך ״שליחות:ארגנטינה ובאורוגואיאל ר ישר שימונה ציותב ליעקב צור והודיעכ כש8194 ביוני20
תואל אל גלרמיש ציר שלוח - בעיקר  ואולי-םיה גה למעשה ת. אשר אליהן תוסמך הממשלות אוכלפי הממשלה

ת היהודיותוילקה הםדים עח מיוםיים קשרילקב י רשאי ואף חי שמשרד החוץ סבר שרת משה141".יקה אמררוםד
דק  ובגריריו במפורש משהוא אף תבע זאת. ן למענןה של ישראלהלמענ הןן עמ היחסיםתק אדולה, בתפוצות

ותמדריכרה שלו מעמד בכהמדינהנותות את ריבו המסמל שלנציגויותו להיר הברו. ום זהחבת כישוריהםתא
תשר לה שיש היהודיתתונכ הסו קיומה של למרותתאז.  בפרט בכלל והארגונים הציונייםת הקהילו לגביותמנחו

  :הסביר, ר לוקרל ב, הנהלת הסוכנות היהודיתליו״ר.  משלה בעולםשליחים
 יהודיים םגיו התנועה הציונית המקומית ועם חםקשר אמיץ עב עומדת בה הריהי נציגות לנו שישרהיבכל ב"

 השגריר מגע  מקייםשם.  הברית בארצותץו נע על השלטוןיתהוד הי ההשפעה מרכז הכובד מבחינת.אחרים
הציונית המועצה.  השלטון כלפיצה ולחהת השפע ועושה הכול להפעילת היהודיתו המנהיג עםיותרבקרוב וער 

 אליהו זמתו שלו ליה ויש לייחסזכ באנגליה קיים מגעגם. חבי הארץבראה ח מר תנועתרת לעוו לשגרירמסייעת
 נגד ןסיאשוואיש אס'ג- אנגלו ושלסוטירד אוף דפיו ב)ייםדיהוההארגונים( החשובים של  הדעת גילויי אתאילת

 ובמידה שיש ליהודים על השלטון השפעהדותה ליין אותרארצות אחב.)יטבריהוץ חהמשרד(סרין אופיוהפ
  ." מפעילות קשרים אלה על הנציגויות שהן ובציבוריות בכלל חזקהנותוקשרים בעית

. תןכרד ההמדינה ויקבלו יעמדו בקשר עם נציגויות כי, ציוניותהדרויותתאה להסר ללוקר לשלוח הו הציעשרת
התנועה ו היהודית הציבוריותת בעזרתויוא האפשרובמל להסתייע לנציגויותרז חו מברק לשלוח״מצדי הבטחתי

 והתפוצות  לתפוצות המדינה של הדדית ״אחריותתו שקיימתהכר מה נבעשרת זו של השקפתו142.הציונית״
 על  המתחנךהצעיררציון והדוב העם היושב  בתודעת לנטוע עמוק המשימה לפני בוני המדינהוהצגתלמדינה

ג להעשרת ואדחובה לה,ולעזרה ממנוהזיקה לתגבורת , זר בעולםו המפ לעם ההשתייכות תחושתאתיו רכב
143. חייו והרמת קרנו״כןות

 הנציגויות ן ביל אחידותכאין" מצא ש הוא. משרד החוץ עם כמה מבכירי שורת התייעצויותך כ עלךשרת ער
 הרחיב את תחומירך זהולצ144".כז המרספיק מןדרבון מחסרה דריכות ואין . ה הגול עםםסיח היבטיפולן בבעיית
ם טיפוח קשרי תרבות ע ובייחודאל והתפוצותר יש הטיפול בקשריתה גם איהטיל עלו ההסברהאחריות מחלקת

ים ר לקשתדחמחלקה מיו ההסברה ושלא תוקם  ייעשו במסגרת מחלקתה אל שמוטב שיחסיםר הוא סב.להוהג
 לרשת את פעולה זו מכוונת שבעצם,תוהסוכנ הקשרים עםיה לגבי בע שלא ליצורדי כ, ״ראשית. הגולהםע

 משרד החוץ זומם לפלוש לתחומים ן פ,יהודים מסוימים וגם בקרב ממשלות בחוגיםן לא לעורר קנאהכ ו,מקומה
שיתוף פעולה עם  ששרת לא גרס ת זאת אומרן אי145". של קהילות יהודיות בנכרולהתערב בענייני פניםלא לו 

 משותפת עם הסוכנות היהודית הוקמה ועדהביוזמת משרד החוץ , להפך. ים לטיפול בענייני הגולהפים אחרוג
 עם חברי ההנהלה הציונית בניו יורק על הפעולה המדינית גם שוחח כך146. המערב מארצותלעידוד העלייה

147. היהודי באמריקההציבורלמען ישראל מצד

ת לו גם ו שכח להוראך לא, בנושאים שונים שרתדרך אותו תן ציר ישראל ברנגו לשמשצא דוד הכהןיכאשר 
 שייחס לקשרים עם הקהילות החשיבות148.זוכללי התנהגות אפילו כלפי הקהילה היהודית הזעירה שבעיר

 שנציגות ישראל ברומא הזניחה את הקהילה בגלל מחדלו של השגריר  להביע צערו עלתהיהודיות גרמה לשר
149.בתחום זה

לידיעות על) 1954מאי (יסס להתערב לטובתם של יהודים בארצות מצוקה וכך הגיב משרד החוץ לא ה
 לנורמה מקובלת בדיפלומטיה כאלה הפכו התערבויות 150. ברומניה יהודיםד נגמעצרים ומשפטים שנערכו

 העולם כתכונה המייחדת את מדינת ישראל יותר מאשר תובין ממשלודומה שדבר זה מקובל כיום, הישראלית
שהיא יש אף ממשלות המסייעות לישראל במאבקים מסוג זה . שיש לה תפוצה בארץ אחרתדינה אחרתכל מ

 וציונית זה הישג בעל יהודית ספק שמבחינה  אין. שאינם אזרחים ישראלים,פיםד יהודים נרמנהלת לטובת
רח אירופה זמפי מנהל מחלקת מ) 1955 ביולי 4(ששמע עקבות דו״חב, בזמנו קיווה שרת. חשיבות עצומה

 היהודיות שניתן יהיה אפילו לטפח קשרים עם הקהילות,  המזרחיתבארצות אירופהשחזר מסיור,  החוץדבמשר
151.ארצות אלהב

,)1955פברואר(אירופה ב רכאשר יצא מנהל מחלקת ההסברה של משרד החוץ לסיור בנציגויות ישראל במע
ותי של הקהילה היהודית ומידת זיקתה הרוחנית התרב מצבהד ללימו בכל מקום זמן שיקדיש שרתדרש ממנו

 להתקפה מרוכזת עלינה תוצאותי תהור יסודי בארץ וממנור יסוד לביצריך לשמש זה״סקר. והמעשית לישראל
עם הסוכנות לשם השקעת  ומתואמת  ולפעולה מתוכננת תרבות השגת הקצבות ונספחיהאוצר לשם) משרד(

152.הדועכת כיום״מאמצים בחינוך העם וטיפוח הציונות 

קרב בשל המדינה הגברת פעולתה התרבותיתב ״הכורח - הייתה המסקנות העיקריות של סיור זה אחת
ע ישיר עםגת מתוך מוחבררבות תפעולות מינוי נספחים תרבותיים בנציגויות ופיתוח ידיקיבוצי היהודים על

 לפרט את התביעות תר המשיך שןלהל. "תף עם הסוכנות היהודיושיתו א תיאוםאגבו יהודיים םמוסדות וחוגי
בקהילות בענייני הפצת תרבות ישראל וחינוך עברינציגויות ישראל ליטול חלק פעיל יותרפיהגוברות כל

 לקתהדיתושפעולת הסוכנות היהלמוסיה ארגונית בכללראנדופיצול , וז בזב, היעילות עקב חוסר,תוהיהודי
153.בה

ל במשרד "נכ מכסגן, אברהם הרמן, משה שרת איש מיוחד מינה)1955אוגוסט( יותר מאוחרתתקופהב
ת ינו להנהלה הציייבחרחלט שהרמן הו קצר  זמןרו אך כעב, התפוצותם כדי שיטפל ביחסי המדינה עץוחה
 מחלקה קמה במשרד החוץורק בשנת תשל״ז ה154."ץו החדמשר עםץ אמיתוך הידוק,  באותו ענייןיטפל שםו"

 יחידהםת מלהקיר ש בעדם בזמנ שמנעוםיכנראה תוך התגברות על ההיסוס, תפוצותהמיוחדת לקשרים עם
.מיוחדת לעניין זה

)םדיהויהשל (ת ירוחנה היה בעיניו ״טיפוח זיקתםו שעיקר תוכנ,)1957מאי( של שרת באוסטרליה וביקור
ת הישראליתויגנצה גם למסקנה שבקשרי ואות הביאה155, הממשית בקליטת אחיהם בתוכה״תםזר ועלישראל

ם גא הסתייגוה. םכם של שתדלנים יהודים מקומייו לתיוקקזיה ללאועם השלטונות יש לגרוס ממלכתיות
בהם  סלידתו מ״יורדים״ שנתקלת זו אד גילה בנסיעתוו ע156. שםםנבחריהת ביחבר, דיהוי שלמשתדלנותו

 נגףן אבםימהמערכה ומשמשיחתם כדי לחפות על ברה רע דיבת הארץם ״המוציאי,)בנגקוקב והסטרליובא(
157. הציונית״סברההל

000011

Page 11 / 15



פן טבעי גם את ובאיקהסעהילות היהודיות בעולם ה הק לבין, כמדינה ריבונית, ישראלןיב הזיקה ששאלת
158.השונים הפרסומים מן והדברים ידועים, של ישראלםריחאהשרי החוץ 

ת ו ברור פעולההוראותסחו כיאות התפוצות טרם ני עם ומתמיד ליחסים מאז שיוחסהת החשיבותולמר
לה עם הארגונים ו הפעצורת התיאום ושיתוףו בקרב הקהילות היהודיותלפעולת נציגי ישראל בחוץ לארץ

 בקהילות היהודיות בחוץ  עבודה משותפתתוכנית אחד לנסח ן ניסיונערך כמה שידוע עד. והציונייםהיהודיים
ברה ס לענייני המשותפתי ועדהדה על יד עבודה זו עובתוכנית. ההנהלה הציונית לבין משרד החוץביןלארץ

 החוץראש הממשלה ושרסגן , ןוהוגשה ליגאל אל1976 בינואר1- ב.1975 באוקטובר13- בציונית שהוקמה
ום ההסברה ח הצטמצמה רק בתתוכניתה159.ניתוציהשל הנהלת ההסתדרות  בפועלהיו״ר,  דולצ׳יןולאריה
ת זו לאממצומצתוכניתאולם גם הצעות שב. רבים נגד הציונותעהז א המאבק שניהלוציונות בעקבותבענייני

  .הוגשמו
  

  סיכום
לגבי דידו המשא ומתן. לפועלדרכי הוצאתהו של ישראל וץל מדיניות החע וכוללתת מקפשרת הצטיין בתפישה

יחסי מסחר , לם השלישי״ ״העוע לארצותו הגשת סי,בינלאומיים קשרי תרבות, הפעולה ההסברתית,הדיפלומטי
 יחסי החוץ- ענייןוהם היבטים שונים של אות,  עמים וממשלותבין בהם קשרים התחומים שישוכלכלה וכל יתר

,  של ישראל הכלליברורה לאינטרס הלאומימסיבה זו חייבים הכול לפעול בתיאום הדוק ובכפיפות. של ישראל
זאת אומרת , מדינה של הוץ שממונה על ביצוע מדיניות החמופקד מי פירושו הנכון של אינטרס זה עלכאשר

 מתי ,למשל, יחליט, ולא גורם אחר, ששרת ראה זאת כמובן מאליו שמשרד החוץ לכךזו הסיבה.משרד החוץ
חו״ל ב שכל הישראלים המשרתים  תבע היגיון באותו. יופסקו עבודות החפירה בערוץ הירדן מתיויבוצעו א

 נספחים צבאיים ,נספחים מסחריים,  דיפלומטייםנציגים: שונים גורמים ממלכתייםצגיםבתפקידים רשמיים והמיי
שכן, וןאמ חוסר או,לא ייתכן שתהיה בין גורמים אלה תחרות.  גמור ומוחלט ביניהםתיאוםיפעלו תוך, ואחרים

  . האינטרס הלאומיהניזוק יהיה
 השקפותיו של  עלכלשהילראות הבעת דעהיןובמאמר זה א,  עמדותיו המדיניות של שרתבים חלקו עלר

.  חוץ מקפת ומתואמת מדיניותשלו על צורת ניהול אך קשה שלא להסכים לקונספציה,ענייני מדיניות חוץבשרת 
 את בכך שעיצב גםהייתה החוץ הראשון של ישראל ר כששל משה שרתזכות הראשונים הגדולה,  ועודזאת

של שירות  על טיבו את חותמם בזמנו הטביעורות שנקבעוונות פעולה ומס סגנו,הד דרכי עבו.החוץדפוסי שירות
, הדיפלומט הישראליההתנהגות שלבדרכי, נה המשרדב רק במהוא קבע דפוסים לא.  בשנים שלאחריו גםהחוץ

 פיתוח ,יסודות עבודת הסברה:  הישירה כמו המדיניתלפעילותנוסףב החוץדאלא גם בתחומי הפעולה של משר
בתחומים אחדים.  קשרים עם התפוצות-  ומעל לכול , השלישיטכני למדינות העולם הגשת סיוע,תרבותקשרי 

י מערכת דיבהשכנות הארצות עם בידו ועד היום הזה נמצאים מגזרים שונים של יחסינולא עלה מבוקשו
מצב .  כאמור, בודבר ששרת היה רואה, בהם תפקיד שולי כשלמשרד החוץ)ואפילו משרד הפנים(הביטחון 

 מחילוקי דעות  אחריות אלה ממשרד החוץ נבעו בזמנושהפקעת תחומידייתכן מאו.  ונאבק לשינויובלתי תקין
.הדיפלומטית על חשיבות העבודה היו דעות אחרותןגוריו-ןומן העובדה שלב, גוריון- בן לביןשרתיןמדיניים ב

 אך חותמו ,לטובהולא תמיד דווקא, רת במשרד החוץ הרבה ממה שנקבע בימי שונה ש השניםבמרוצת
 שהעניק  החשיבות הלאומית העליונההייתה הבולטות ביותר של שרת התכונות אחת. הכולנשאר קבוע למרות

 היו בני משפחתםב והטיפול בהם וכתםרדה,תרו לשי התאמתם,וץחהעניין איכות אנשי משרד. לגורם האנושי
כל בההוגבמהר הקפיד על הוא.  מסור ונאמן, טובלומטים ישראלים צוות דיפ לקיומו שלחיהכרבעיניו תנאי 

י בלת גורמים או אישיותתוישרד, מפלגתייםגלל לחציםב להתפשר  ושאף שלאמשרדהדיבו של עהתחומים
. אחריםנטייםולור

 משרדיבד עו לטפח אתידעהוא.  אנשים וכראש צוות כמפעיל,בה כמנהיגו טגמהודו  לאנשי עצמו שימששרת
 הפכו את תו הפתוחהרבוה ותדיב הנאישיותו. טיבציהו מם לחנכם ולהקנות לה,להצמיח כוחות חדשים, ץוהח

 דעות אישיים או לו מעבר לחילוקיי נאמנות ואפך מתו האומהתווהדרכה לשיר גם לתהליך של חינוךהנהגתו
 דומה . למדינהם להעניקיה ביכולתה ש המיטבץ אתו הח הצליח להפיק מאנשי שירותכך. פוליטייםשיקולים
.צוותוקרב אנשיב מעורה  וכה עצמו כה מעורב שחש חוץ שרז מאשלא קם

 יש, זאתותרמל.תר ש עוסקים יומניו שלהןב שניםן אותז מאד החוץרמשב שונו רביםיםבר שדקפסיןא
ד משרפעולתרכי ללימוד דגםדי וכר היסטו חשיבותם כמסמך לא רק בגללזאת. חשיבות רבה לעיון ביומנים

  . בעתיד של משרד החוץכונה הפעלתו הנמהם לקחים לצורת אלא גם בכך שניתן להפיק,מנובזוץחה
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  .542' עמ, כרך ב, 302, 258',מע, כרך א, 1979תל אביב , ספריית מעריב, שירותפנקס ,   יצחק רבין11

  .323, 312, 291' מע,1975 אביב תל, מעריב ספריית, חיי, מאירגולדה
, ב כרך,1978 אביבתל, מעריבספריית, חיים פרקי, לכך ״אגדות ושמועות״ וקורא החוץ משרד את ששגרירים ניסו לעקוף מכחיש, לעומתם, אבןאבא

  .581' עמ
  . 1980 בפברואר8, שבועימוסף,  הארץ," כללית במשרד החוץמכירה ", תום שגב12

  .581' עמ,  כרך ב, שם,אבן13
ת כולל קביע, עיצוב דרכי עבודתו, האווירה ששררה בו ארגונו,  על תכנון מבנה משרד החוץ ועל ימיו הראשונים בקרייה בתל אביב14

בימי בראשית ", יעקב צור; 202-183' עמ, 1958ביב תל א, "מסדה"הוצאת , בין ישראל לעמים, מינוח טכני ומקצועי ראה ולטר איתן
  .1974 באפריל 24, מעריב, "של שירות החוץ

  .1667/ ו15
  .1466/ ה16
  ״ב תשי; )77עמ׳ (תשי״א ; )79, 89-88' עמ(תש״י , הוצאת המדפיס הממשלתי, שנתוני הממשלה17
עמ׳ (ט "תשי; )113' עמ(תשי״ח ; )127' עמ ( תשי״ז;)99עמ׳ (ז "תשט; )81עמ׳ (תשט״ו; )67' עמ(ד "תשי; )62עמ׳  ( תשי״ג;)63עמ׳ (

-36' עמ (תשכ״ה; )129עמ׳ (ד "תשכ; )126עמ׳  (ג"תשכ; )119עמ׳ (ב "תשכ; )155עמ׳ (תשכ״א ; )120'עמ( תש״ך ;)153-152
  ח"תשכ; )131' עמ(ז "תשכ; )143-142עמ׳( תשכ״ו ;)1351

  ).168-167׳ עמ(
  .152/ א18
  .1649, 1642/ו; 403/ ב19
  .944/, ד20
  .581, כרך ב, שם,  אבן21
  .2026/ ז22
  .109 עמ׳,תשל״ב; 114 עמ׳,א"תשל; 126' עמ, תש״ל; 230עמ׳ , ט" תשכ. הממשלהשנתוני23
; 160-158עמי, זתשל״; 138-139עמ׳ , ו/ה" תשל;130-1'  עמ,ד/ג"תשל,  הוצאת שירות הפרסומים במרכז ההסברה,שנתוני הממשלה24

  .148-149עמ׳ , תשל״ט;147-148 עמ׳ ,תשל״ח
  .1976ריל באפ13, מעריב, בירושלים״ החוץ מחדש במשרד וארגון חדשל"״מנכ, חיים בן שאול25
  .52-51/ א26
  .54,60/  א27

  .1284/ ה28
  .254/ א29
  .394/ ב30
  .1181/ ד;379/ ה31
  .439,442/ב32
  .683/ ג33

  .181, 179/ א34
  .898-899/ ג35
  .999/ ד36
  .419, 405/ ב37
  .274/ א38
  .178/ א39
  .423/ ב40
  .134/ א41
  .1610/ ו42

  .1625-1624/ו.   43
  .2359/ ח  44
  .455 עמ׳, ב כרך, שם, אבןאב א45
. שם,חיים- שאול בן46

47Hurold Nicolson, Diplomacy, Oxford University Press, London 1963 (3rd ed.). pp. 104-126
  ). אין תאריך, אביב תל, ״מסדה׳׳ הוצאת, גם בתרגום עבריופיעה(

  .1585/ ו48
  .676/ ג49
  .1260/ ד50
  .1190/ ד51
  .2381/ ח52
  .1440/ ה53
  .192'  עמ, שם, גם איתןראה. 680/ד54

  .192'  עמ, שם, איתןראה החוץ משרד בצוות הארץ ילידי עם חדשים עוליםעל היתרונות שבמיזוג983. / ד55
  .680/ ג56
  .2127/ז, 4417/ ו- לדוגמה 57
  .1542/  ו58
  .2387/ ח59
  .713/ ג  60
  .639/ג, 387/ ב61
  .2189/ ח62
ת המדינה בתפקידים ת אלשר, בתקופה מאוחרת יותר,  זה זכה בכל זאתיעה שאדם מסויםהדואגים יוכלו להתנחם ביד. 1682/ ו63

  ... ביותררמים
; 846, 802, 643/ג; 527, 514, 449-448, 407, 393, 336, 327/ב; 291, 278, 215, 131,138-136, 76-75, 131, 17/  א64

  .1529/ו; 1292/ה; 1066, 1056-1055/ד
  .1464/ה; 178/ א65
  .106/ א66
  .343/ ב67
  .173/ א68
  .191, 105, א כרך, שם,ראה גם אבן. 372/ ב69
  .1130/ ד70
  .212, שם,  גולדה מאיר71
  .1015/ ד72
  .1081/ ד73
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  .1128/ ד74
  .1461-1460/ ה75
  .1464/ ה76
  .213-212, ם ש, מאירגולדה77
  .582-580, 299, ב כרך, שם, אבן78
  .37, 30/ א79
  .1382/ה; 362,424, 324/ ב;277/א80
  ).אם כי במקרה מיוחד זה הסתמך על רכילות של ישראלים אחרים (1732-1731/ ו81
 להמציא מאמץ ללא כלה של אנשים ״חיסול ז: ביומנו רשם. השגרירים אחד כלפי גילתה המשרדלתגן שהנהתי הו בל יחס על התפטרותו נודע לואחר82

  .2249/ ח-  במשרד לגבי היחס לאנשים״ קשיחות המשתררת)על ( מעיד תפקידלהם
  .194-192, שם, ראה גם איתן). 578/המזרחי בשירות החוץ ראה גם ב- על אנשי הפועל (1386-1385/ ה83
  .119, שם,איתן; 1612/ו84
' עמ, 1977סתיו , )32 (4-3'  מס, טז כרך,בעיות בינלאומיות, ד החוץ״״הדרכת צוערי משר,  ליבה' מ.81, תשט״ו,  הממשלהשנתון85

  .הכשרתם והדרכתם ומוסר נתונים מספריים אחדים, הבחינות הנדרשות, המאמר עוסק בצורת גיוס הצוערים. כ-יג
  .136'  עמ,תשכ״ה,  הממשלהשנתון; 257-256, 252'  עמ, א כרך, שם,אבן;184-183'עמ,  שם,איתן86
  .394/ד; 851-852/ג; 874, 461, 424/ב; 273, 130,144,145, 35/ א87
  .558/ג; 392/ ב88
  .1742/ ו89
  .1025/ ד90
  .1360/ ה91
  .1641/ ו92
  .1506/ ה93
  .8163/ו; 592/ב94
  .1192/ ד95
  .873/ ג96
  .1307/ ה97
  .187, א כרך, שם, אבן98
  .469/ ב99

  .20, ם ש, מאירגולדה100
  .45/א101
  .800-801/ ג102
  .-048806/ג103
  .1282-1283/ה104
  .55/א105
  .71/א106
  .105/א107
  .314/ב108
  .179/א109
  .1185/ד110
  .0471/ ד111
  .1293/ ה112
  .987/ד113
  .1640/ו; 758, 852-853, 637/ג; 292/א114
  .448/ג115
  .191/א116
  .1152/ד; 176/ א117
  .1732/ ו118
  .2183/ ח119
  .209/א120
  326. -432/ ב121
  .1937/ ז122
  .104/א; 144/א123
  .1158/ ד124
  ./1066ד; 0210/ד;  ומקומות רבים אחרים430/ב; 06/  א125
  .8811/ד126
  .ומקומות רבים אחרים368/ב127
  .1276-1248/ ה128
  .218'עמ,  א כרך, שם,אבן129
  .536'עמ, כרך ב; 90'עמ,  א כרך, שם, אבן130
  .1373/ ה131
  .067/ג; 522/ב; 165/א132
  .1424/ה133
  .1963תל אביב , עם עובד, יומן בורמה, ראה גם דוד הכהן. 1057-1023/ ד134
  .300' עמ,  ב כרך, שם,אבן. 1370-1369/ ה135
  .251' עמ,  א כרך, שם,אבן136
  .1120-1119/ ד137
  .1731/ ו138
  Envoy Extraordinary and MinisterPlenipotentiary.  המקובל לשגריר לתואר הדיפלומטי המונח העבריזה139
  .172 עמ׳ , שם,איתן140
  . שם, יעקב צור141
.66/ א142
  .68/ א143
  .152/ א144
  .152/ א145
  .144/ א146
  .677/ ג147
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  .114/ א148
  .389/ ב149
  .519/ ב150
,  במוסקבה במאבק למען יהודי ברית המועצות ראה גולדה מאיר והתנהגות הנציגות הישראלית עמדת ישראל על.1079-1078/ ד151

  .179-861 עמ׳,שם
  .725/ ג152
  .988/ ד153
  .1110/ ד154
  .2150/ ח155
  .2217, 2164/ ח156
  ./2147, 2217 ח157
  .493, 397-396' עמ,כרך ב, שם, רבין: על השקפת יצחק רבין בסוגיה זו ראה. 478-479' עמ, כרך ב, שם, אבא אבן, ראה למשל158
  .1976 בינואר1, ו" תשל״ח בטבתכ, ירושלים, "ענייני ההסברה הציוניתהוועדה המשותפת ל"159
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