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הצעת תקציב 2019 
(באלפי שקלים חדשים)
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* תורשמ
צ"   בע

 איש
םדאחכ  

האשרה
בייחתהל

תיתומהאצוה  
הס כהב האצוה ץוחה דרשמ 

ףיעס

09

     30   1,016       50,000          78,184       1,385,358 ץוחהדרשמ  09
  ==   ==== ===== ===== ======= =======

     30   1,016       50,000          78,184       1,343,082 ץוחהדרשמ  51

         42,276 תוברזר 60

התימציתלב   הדובע תורשמ   *

- ח -



3

וטורב ביצקת 

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

      1,589,159       1,700,792       1,463,542
======= ======= =======

      1,589,159       1,652,253       1,421,266

         48,539          42,276

- ח -
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* תורשמ
צ"   בע

 איש
םדאחכ  

האשרה
בייחתהל

תי האצוה תומ
הס כהב האצוה ץוחה דרשמ 

ףיעס

09

     30   1,016       50,000          78,184       1,343,082 ץוחהדרשמ  51
  -.-   -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

     30     633             883         309,597 ץראב  הטמלועפת 51 01

    383       50,000          56,602         828,619 תויוגיצ  לועפת לה "וחב 51 02

         20,699         204,866 ל  תיטמולפידתוליעפ "וחב 51 03

         42,276 תוברזר 60
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

         42,276 תויורקיתהלהברזר  60 01

התימצ יתלב  הדובע  תורשמ    *

- ח -



5

וטורב ביצקת 

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

      1,589,159       1,652,253       1,421,266
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.

01         328,703         328,045         310,480

02       1,005,872       1,051,624         885,221

03         254,584         272,584         225,565

         48,539          42,276
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          48,539          42,276

- ח -
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  משרד החוץ

  

פרק א'  - עיקרי הצעת התקציב ויעדים מרכזיים   

תקציב משרד החוץ לשנת 2019 (ברוטו) מסתכם בסך של  1,463,542 אלפי ש"ח, כאשר מתוכה סך של 78,184 

אלפי ש"ח מתוקצבים בהוצאה מותנית בהכנסה.   

  

הדגשים המרכזים בתקציב משרד החוץ לשנת 2019 הם קידום יעדי המשרד כפי שנקבעו ואושרו על ידי ראש 

הממשלה ושר החוץ, מימוש הבטחות המדיניות של ישראל ויישום החלטות הממשלה כדלקמן:  

  

1 . קידום ופיתוח היחסים המדיניים והכלכליים באסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית תוך שימוש בעוצמותיה 

המדעיות, הטכנולוגיות והכלכליות של ישראל. דגש מיוחד יינתן לכוחות הצומחים באסיה ולסיוע מש"ב 

ככלי לתמיכת היעדים המדיניים. 

2 . פיתוח הכלים הנדרשים להגדלת היכולות וההשפעה של ישראל במרחב הדיגיטלי. 

3 . ניצול שנת ה-70 לפעולות במדינות השונות למיצוב מעמדה של מדינת ישראל ולבניית וחיזוק שותפויות. 
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פרק ב'  - תיאור המשרד  

  

משרד החוץ מהווה גורם מרכזי בעיצוב ויישום מדיניות החוץ הישראלית והוא אמון על קידום האינטרסים 

המדיניים. פעילותו  היא נדבך מרכזי בביטחון ובחוסן הלאומי.     

הנושאים העיקריים הנמצאים כיום על סדר היום המדיני של המשרד, בהתאם ליעדי המשרד והחלטות 

הממשלה הם:   

1 . הידוק והעמקת הקשרים המיוחדים עם ארה"ב והשיח עם מדינות אירופה.  

  2 . חיזוק היחסים הבילטרליים עם מדינות מפתח, בדגש מיוחד לשותפויות עם המעצמות הצומחות באסיה.

3 . פעילות מדינית כנגד האיום האיראני ולסיכול איומים אסטרטגיים.  

 התמודדות בארגונים הבינלאומיים במאמץ לשינוי הדפוסים הנשענים על הרוב הערבי.  

5 . קידום פעולות דיפלומטיה ציבורית לתמיכת היעדים המדיניים ולשימוש בעוצמות הרכות ובנכסים של 

ישראל לחיזוק תדמיתה ומעמדה הציבורי והתקשורתי, תוך שימוש במרחב הדיגיטאלי ובעולמות המדיה 

החדשה.  

. 4

6 . יצירת קשרים דיפלומטיים המבוססים בין היתר על קשרי מחקר טכנולוגיה ופיתוח.  

7 . קידום מאבק נגד דה-לגיטימציה וחרמות כנגד ישראל.   

  

פעולות המשרד מתבצעות באמצעות מטה המשרד הראשי בירושלים ובאמצעות הנציגויות הדיפלומטיות 

בחו"ל. מטה המשרד הראשי בירושלים משמש גוף מאשר ומנחה של הנציגויות בחו"ל במכלול נושאי מדיניות 

החוץ והתפעול השוטף של הנציגויות. בתוך כך, מופקד משרד החוץ על הניהול הטקסי והממלכתי לקבלה 

ואירוח של אישים רמי מעלה המבקרים בישראל. כמו כן, מקיים מטה המשרד בארץ קשר שוטף עם ראשי 

הנציגויות הזרות והארגונים הבין-לאומיים הפועלים בישראל.  

  

מבנה המשרד  

משרד החוץ מורכב מחמישה אשכולות עיקריים:  

1 . הנהלת המשרד;  

2 . מערך מדיני - אגפים גיאוגרפיים - ייצוג המדינה בחוץ לארץ; 

3 . מערך מולטילטרלי (רב לאומי) - ארגונים בינלאומיים וכד'; 

4 . מערך דיפלומטיה ציבורית;  

5 . מינהל. 
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1  . הנהלת המשרד 

ההנהלה המורחבת מופקדת על התווית הפעילות הדיפלומטית והמדינית באמצעות הנציגויות בחו''ל 

ויחידות המטה בארץ כפי שנקבעת על ידי ממשלת ישראל ושר החוץ.   

  

מטה הנהלת המשרד  - יחידות תפקודיות:  

א.  אגף תאום – האחראי על הניהול השוטף של יחידות המשרד והתאום ביניהן ומול גורמי חוץ. בנוסף 

אחראי על הקשרים עם מדינות שאין עמן קשרים דיפלומטיים פורמליים.  

  

ב.  החטיבה לתכנון מדיני - תפקיד התכנון המדיני הוא לנתח את האינטרסים הלאומיים במדיניות החוץ 

של ישראל, לזהות הזדמנויות וסיכונים לישראל, להצביע על היעדים ולהציע דרכי פעולה שיעצבו את 

מדיניות החוץ הישראלית מול הזירה החיצונית.  

 

ג.  טקס ואורחים רשמיים - חטיבת הטקס מופקדת על ארגון ותיאום הטקסים הרשמיים הקשורים לאישים 

רשמיים ממדינות זרות כגון ראשי מדינות, ראשי ממשלות, שרי חוץ ושרים אחרים בביקורים בישראל. 

במישור הדיפלומטי, החטיבה מופקדת על הגשת כתבי האמנה לנשיא המדינה וטיפול במימוש 

זכויותיהם של דיפלומטים כלפי רשויות המדינה.  

  

ד.  מפכ"ל – יחידת הביקורת של המשרד.  

  

ה.  המרכז למחקר מדיני - המרכז הינו זרוע המודיעין של משרד החוץ שהוקמה בעקבות מסקנות וועדת 

אגרנט.  

 

2  . המערך המדיני (אגפים גיאוגרפיים)  - ייצוג המדינה בחו"ל   

המערך המדיני אחראי על ריכוז ותיאום עבודת המטה המדינית של האגפים הגיאוגרפיים במשרד.  

האגפים הגיאוגרפיים אחראים על גיבוש מדיניות והתוויית דרכים להשגת יעדים מדיניים ומופקדים על

קידום הקשרים הדיפלומטיים בין ישראל למדינות העולם.   

המערך כולל שבעה אגפים: 

 

א.  אגף צפון אמריקה - עבודת האגף מתמקדת בארה"ב ובקנדה, בענייני ממשל הקונגרס בוושינגטון 

והיחסים עם המדינות (באמצעות הקונסוליות הכלליות ברחבי ארצות הברית).  

ב.  אגף המזרח התיכון - אגף המזרח התיכון מופקד על המו"מ המולטילטרלי בין ישראל למדינות ערב. 

כמו כן, עוסק האגף בטיפוח תהליך הנורמליזציה עם העולם הערבי ועל מחקר וגיבוש יחסים

בילטראליים עתידיים עם כלל מדינות ערב. יש לציין כי קיימת כפילות בין פעילות אגף המזרח התיכון

לבין פעילות המשרד לשיתוף פעולה אזורי, העוסק בפיתוח פרויקטים של שיתוף פעולה אזורי עם

ממלכת ירדן והרשות הפלסטינית.   
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ג.  אגף אירופה - מופקד על קידום הקשרים הדיפלומטיים, גיבוש והשגת יעדים מדינים, כלכליים ונוספים 

עם מדינות אירופה המערבית.  

ד.  אגף אירו -אסיה - מופקד על קידום הקשרים הדיפלומטיים, גיבוש והשגת יעדים מדינים, כלכליים 

ונוספים עם מדינות מרכז אירופה ואירו-אסיה.  

ה.  אגף אפריקה - מופקד על קידום הקשרים הדיפלומטיים, גיבוש והשגת יעדים מדינים, כלכליים

ונוספים עם מדינות אפריקה, עימם יש למדינת ישראל קשרים דיפלומטיים.  

 

ו.  אגף אסיה והפסיפיק - מופקד על קידום הקשרים הדיפלומטיים, גיבוש והשגת יעדים מדינים, כלכליים 

ונוספים עם מדינות אסיה והפסיפיק, עימם יש למדינת ישראל קשרים דיפלומטיים.  

ז.  אגף אמריקה הלטינית והקריביים - מופקד על קידום הקשרים הדיפלומטיים, גיבוש והשגת יעדים 

מדינים, כלכליים ונוספים עם מדינות אמריקה הלטינית, עימם יש למדינת ישראל קשרים דיפלומטיים. 

  

3  . המערך המולטילטרלי (רב לאומי)  

המערך המולטילטרלי אחראי על פעילות, ריכוז ותיאום עבודת האגפים: ארגונים בינלאומיים, כלכלה

וחדשנות, שיתוף בינלאומי לפיתוח והאגף לאסטרטגיה.  

 

א.  אגף לארגונים בינלאומיים - האגף מופקד על מכלול הקשרים עם ארגונים בינלאומיים ממשלתיים ועם 

הסוכנויות המיוחדות של האו"ם. האגף אחראי על ייצוג ישראל באומות המאוחדות ועל הטיפול 

בנושאי זכויות אדם, שבויים ונעדרים. 

ב.  אגף כלכלה - אגף כלכלה מופקד על הקשרים הכלכליים המולטילטרליים והבילטרליים של ישראל עם 

המדינות השונות בעולם. האגף מזהה, באמצעות הנציגויות בחו"ל, את האינטרסים הכלכליים 

והמסחריים תוך שיתוף פעולה הדוק ותיאום עם המשרדים הכלכליים הרלוונטיים והגורמים העסקיים 

של המשק הישראלי. האגף אחראי על ניהול והכוונה של מדיניות החוץ הכלכלית הישראלית, תוך 

שילוב של ההיבטים המדיניים בפעילות הכלכלית הבינלאומית. יש לציין כי פעילות אגף הכלכלה 

חופפת לפעילות מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה.  

ג.  האגף לשיתוף בינלאומי לפיתוח - האגף לשיתוף בינלאומי מופקד על תיאום וביצוע פעולות השיתוף 

והסיוע, כולל חתימת הסכמים לשיתוף פעולה, הגשת סיוע הומניטארי בעת הצורך והפעלת מערכת 

מקיפה של שלוחות מקצועיות במרכז לשיתוף פעולה בינלאומי (מש"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.  

ד.  האגף לאסטרטגיה - האגף כולל 4 מחלקות המופקדות על תחומי איום הגרעין האירני, בקרת נשק, 

מניעת טרור, ביטחון אזורי, פיקוח על היצוא הביטחוני. תחומי הפעילות של האגף משיקים באופן 
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כמעט מלא לתחומי פעילות במטה לביטחון לאומי.  

 

4  . המערך לדיפלומטיה ציבורית  

המערך לדיפלומטיה ציבורית אחראי על פעילות ריכוז ותיאום עבודת האגפים: דיפלומטיה ציבורית, 

החטיבה לקשרי תרבות ומדע (קשתו"ם) וחטיבת תפוצות ודתות.   

א.  אגף דיפלומטיה ציבורית- האגף אחראי על פעילות ההסברה של ישראל בחו"ל, שנועדה לתמוך 

בפעילות המדינית במרחב הציבורי תקשורתי, לחזק את מיצובה ותדמיתה של המדינה בקרב קובעי 

מדיניות, מעצבי דעת הקהל והציבור הרחב במדינות השונות. האגף אחראי לפיתוח תורת עבודה, 

ולהפעלת אסטרטגיות להשפעה ולתודעה וכן לפעולה במרחב הדיגיטלי ובעולמות התקשורת 

והרשתות החברתיות.  

ב.  החטיבה לקשרי תרבות ומדע - מופקדת על השימוש בעוצמות התרבותית והמדעית לחיזוק מעמדה 

של ישראל וקשריה מול המדינות ומול החברה האזרחית. יעדי האגף הם לתת קדימות וחשיפה גבוהים 

בחו"ל לפעילות התרבותית והמדעית של ישראל, ולהציג את הישגיה בתחומים אלה. האגף אחראי על 

שיתוף הפעולה בנושאי תרבות, מדע, חינוך וספורט עם מדינות העולם, תוך התייעצות עם גופים 

ומשרדים מקצועיים הקשורים לנושא, ובהתאם להסכמי תרבות ומדע עם מדינות בעולם עליהם חתומה 

ישראל.  

ג.  חטיבת תפוצות ודתות - החטיבה מופקדת על הריכוז השוטף של כל נושא התפוצות והתיאום בין 

משרד החוץ ליהדות התפוצות ונציגי הארגונים היהודיים בישראל. מתפקידה של החטיבה לרכז את 

הפעילות בנושא המאבק בתופעת האנטישמיות החדשה והדה-לגיטימציה של ישראל. כמו כן, 

מופקדת החטיבה על גיבוש עמדת משרד החוץ כלפי מרכזי הכנסיות העולמיות (מדינת הוותיקן 

והכנסייה הקתולית, הזרמים הפרוטסטנטים והאוונגליסטים), ועל פיתוח היחסים עם קבוצות 

מוסלמיות ובני דתות נוספות. יש לציין כי ישנה כפילות בין פעילות חטיבת תפוצות ודתות לבין 

פעילות משרד התפוצות ופעילות משרד ראש הממשלה לחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות. כמו כן, 

קיימת כפילות בין פעילות החטיבה לפעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה בנושא המאבק 

בדה-לגיטימציה של ישראל.  

 

5  . מערך מינהל  

המינהל מופקד על ארגון עבודת המשרד בארץ ובנציגויות ישראל בחוץ לארץ, על התכנון והתפקוד של 

המערך הארגוני ועל הקצאת כוח אדם ומשאבים חומריים ותקציביים בהתאם לתכניות העבודה של המשרד.  

עבודת המינהל מתבצעת על ידי מספר יחידות: חטיבת פרט ורווחה, האגף למשאבים חומריים, החטיבה 

לתקצוב מרכזי, האגף לעניינים קונסולריים, חטיבת הביטחון (בטמ"ח) ומחלקת המשק.  
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א.  אגף משפט   

מוביל את המגעים במכלול סוגיות המשפט הבינ"ל המשפט הדיפלומטי והאזרחי ותומך את הפעילות 

של כלל יחידות המשרד. 

נציגויות ישראל בעולם   

סיכום נציגויות המשרד לפי מרחבים וסוגי נציגויות.  

  * מרחב
  שגרירויות

  1תושבות
  3משלחות  2קונסוליות

 משרדי

  4ייצוג

 כ"סה

  נציגויות

  תושבות

 לא נציגויות

  5תושבת

  קשרים סך

 דיפלומטיים

**  

 מזרח

  התיכון
2  -  -  -  2  -  2  

  42  9  33  -  4  2  27   אירופה

 צפון

  אמריקה
2  10  1  -  13  -  13  

 מרכז

אירופה 

  ואירואסיה

11  1  -  -  12  9  21  

  40  30  10  -  -  -  10  אפריקה

 אסיה

  והפסיפיק
11  7  -  1  19  19  38  

"ט אמל

  והקריביים
13  1  -  -  14  15  29  

  185  82  103  1  5  21  76  כ"סה
  .טיפול בין אגפי המשרדמתייחסת למקובל בחלוקת ההערה: החלוקה המרחבית דלעיל,  *

  מדינות עימן יש למדינת ישראל קשרים דיפלומטים מופיע בטבלאות הבאות.פירוט כלל ה **

  

כחלק מהליך התייעלות ומיקוד המאמץ של שירות החוץ במדינות יעד אסטרטגיות, ובהתאם להחלטת הממשלה 

מס' 3400 מיום 12 בינואר 2018, שעניינה גיבוש אסטרטגיה אזורית לפעילות הממשלה בחו"ל, סוכם כי משרד 

החוץ ימקד את משאבי המשרד המיועדים עבור פעילותו בחו"ל, בין היתר באמצעות סגירת 7 נציגויות של 

המשרד בחו"ל. על משרד החוץ להמשיך ולפעול ברוח החלטת הממשלה, למקד את פעילותו במדינות יעד 

אסטרטגיות ולצמצם נציגויות עודפות בחו"ל. יש לציין כי המשרד טרם סיים למלא אחר החלטת הממשלה מס' 

402 מיום 5 באוגוסט 2015, שעניינה מיקוד הפעילות הממשלתית בחו"ל, אשר במסגרתה הוחלט על סגירת 7 

נציגויות של המשרד בחו"ל ומתוכן נסגרו במהלך שנת 2016 השגרירות בסן-סלבדור, הקונסוליה בפילדלפיה, 

הקונסוליה במרסיי והשגרירות למדינות הקריביים.   

המשאבים מסגירת הנציגויות כאמור, ישמשו את משרד החוץ בפעילויותיו השונות אל מול יעדיה האסטרטגיים 

של הממשלה בחו"ל.    
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להלן הסבר לסוגי הנציגויות ונציגי הממשלה בחו"ל:   

1  . שגרירות תושבת - הנציגות הבכירה של מדינת ישראל בעיר הבירה של מדינת היעד.  

2  . קונסוליה - נציגות ישראל במדינת היעד, שמקום מושבה אינה עיר הבירה.  

3  . משלחת - נציגות ישראלית במוסדות ובארגונים בינלאומיים.  

4  . משרד ייצוגי - נציגות מסחרית שאינה מדינית.  

5  . נציגות לא תושבת - נציגות ישראל שמקום מושבה הינו במדינה שכנה למדינת היעד. 

6  . קונסול כללי - ראש נציגות במעמד דיפלומטי (שליח משרד החוץ) העומד בראש קונסוליה. 

7  . קונסול כבוד - אזרח של מדינת היעד, שהינו בעל מעמד, שנבחר על ידי משרד החוץ על מנת לייצג את 

המטרות של ממשלת ישראל במדינת היעד.   

  

להלן פירוט הנציגויות לפי מרחבים גיאוגרפיים  

  

 נציגויות ישראל במזרח התיכון
  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  שגריר  שגרירות  רבת עמון  ירדן  1

  שגריר  שגרירות  קהיר  מצרים  2

 
נציגויות ישראל באירופה  

  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  וינה  אוסטריה  1

  וינה"ם / לאו משלחת

  שגרירות

  משלחת

  שגריר

  

  רומא  איטליה  2

  פוליה

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד

  בנורבגיה השגריר"י ע  תושבת לא שגרירות  רייקיאוויק  איסלנד  3

  כבוד קונסול

  שגריר  שגרירות  דבלין  אירלנד  4

  בספרד השגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    אנדורה  5

  בפינלנד השגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    אסטוניה  6

  קונסול כבוד

  סופיה  בולגריה  7

  וארנה

  בורגס

  שגריר  שגרירות

  כבוד קונסול

  קונסול כבוד

  בריסל  בלגיה  8

 לאיחוד משלחת-בריסל

  האירופי

  'לייז

  שגרירות

  משלחת

  שגריר

  שגריר

  

  כבוד קונסול
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  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  לונדון  בריטניה  9

  ויילס

  גיברלטר

  סקוטלנד

  שגריר  שגרירות

  כבוד קונסול

  כבוד קונסול

  כבוד קונסול

  ברלין  גרמניה  10

  מינכן

  שגרירות

  כללית קונסוליה

  שגריר

  כללי קונסול

  שגריר  שגרירות  קופנהגן  דנמרק  11

  האג  הולנד  12

  ווסנאר

  מאסטריכט

  שגריר  שגרירות

  כבוד קונסול

  כבוד קונסול

  בודפשט  הונגריה  13

  דברצן

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד

  שגריר  שגרירות  ותיקן  הקדושהכס -ותיקן  14

  שגריר  שגרירות  אתונה  יון  15

  בבלגיה השגריר"י ע  תושבת לא שגרירות  ויל-לוקסמבורג  לוקסמבורג  16

  כבוד קונסול

  שגריר  שגרירות  ריגה  לטביה  17

  וילנה  ליטא  18

  טרקאי

  שגריר  שגרירות

  כבוד קונסול

  בשוויץ השגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    ליכטנשטיין  19

  בצרפת השגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    מונקו  20

  שגריר  שגרירות  אוסלו  נורבגיה  21

  שגריר  שגרירות  ברטיסלבה  סלובקיה  22

  באיטליה השגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    מרינו סן  23

  מדריד  ספרד  24

  מרבלה

  קאדיז

  ברצלונה

  שגריר  שגרירות

  כבוד קונסול

  כבוד קונסול

  כבוד קונסול

  שגריר  שגרירות  וורשה  פולין  25

  ליסבון  פורטוגל  26

  פורטו

  שגריר  שגרירות

  כבוד קונסול

  הלסינקי  פינלנד  27

  ואסה

  שגריר  שגרירות

  כבוד קונסול

  שגריר  שגרירות  פראג  'כיהצ  28
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  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  פאריס  צרפת  29

  טולוז

 OECD -ל ,לאונסקו משלחת

  ולמועצת אירופה

  טהיטי

  שטרסבורג

  שגרירות

  

  משלחת

  שגריר

  קונסול כבוד

  שגריר

  

  קונסול כבוד

  קונסול כבוד

  ניקוסיה  קפריסין  30

  קפריסין (כל האי)

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד

  שגריר  שגרירות  בוקרשט  רומניה  31

  שגריר  שגרירות  שטוקהולם  שבדיה  32

  ברן  שוויץ  33

  משלחת לאו"ם-'נבה ג

  שגרירות

  משלחת

  שגריר

  משלחת ראש

  אנקרה  תורכיה  34

  איסטנבול

  איזמיר

  שגרירות

  כללית קונסוליה

  שגריר

  כללי קונסול

  קונסול כבוד

  בישראל שגרירע"י   שגרירות לא תושבת  לובליאנה  סלובניה  35

  קונסול כבוד

 ע"י שגריר בישראל  שגרירות לא תושבת  ואלטה  מלטה  36

  קונסול כבוד

  

נציגויות ישראל בצפון אמריקה  

  הנוכחות  גהייצודרך   הנציגות  המדינה  מס'

  וושינגטון  הברית ארצות  1

  אטלנטה

  בוסטון

  יוסטון

  לס'אנג לוס

  מיאמי

  יורק-ניו

  ם"לאו משלחת - יורק ניו

  פרנציסקו סן

  שיקגו

  שגרירות

  כללית קונסוליה

  כללית קונסוליה

  כללית קונסוליה

  כללית קונסוליה

  כללית קונסוליה

  כללית קונסוליה

  משלחת

  כללית קונסוליה

  כללית קונסוליה

  שגריר

  כללי קונסול

  כללי קונסול

  כללי קונסול

  כללי קונסול

  כללי קונסול

  כללי קונסול

(במעמד  משלחת ראש

  שגריר)

  כללי קונסול

  כללי קונסול

  אוטווה  קנדה  2

  טורונטו

  מונטריאול

  שגרירות

  כללית קונסוליה

  כללית קונסוליה

  שגריר

  כללי קונסול

  כללי קונסול
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נציגויות ישראל במרכז אירופה ואירואסיה  

  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  שגריר  שגרירות  טשקנט  אוזבקיסטאן  1

  שגריר  שגרירות  קייב  אוקראינה  2

  שגריר  שגרירות  באקו  'אןאזרביג  3

  שגריר   שגרירות  טירנה  אלבניה  4

  בישראל שגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    ארמניה  5

  באלבניה שגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    הרצגובינה בוסניה  6

  שגריר   שגרירות  מינסק  בלארוס  7

  שגריר  שגרירות  טביליסי  גיאורגיה  8

  באוזבקיסטאן שגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    'קיסטאןטג  9

  שגריר  שגרירות  אשחאבד  טורקמניסטן  10

  שגריר  שגרירות  בלגרד  סרביה  11

  בישראל שגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    מולדובה  12

  בסרביה השגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    מונטונגרו  13

  בישראל שגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    מלטה  14

  בישראל שגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    מקדוניה  15

  בישראל שגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    סלובניה  16

  שגריר  שגרירות  אסטנה  קזחסטאן  17

  בקזחסטאן שגריר"י ע  תושבת לא שגרירות    יסטאן'קירג  18

  שגריר  שגרירות  זגרב  קרואטיה  19

  מוסקבה  רוסיה  20

  פטרבורג סנט

  שגרירות

  כללית קונסוליה

  שגריר

  כללי קונסול

 
  

נציגויות ישראל באפריקה  

  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  ע"י השגריר בקניה  שגרירות לא תושבת    אוגנדה  1

  שגריר  שגרירות  לואנדה  אנגולה  2

  שגריר  שגרירות  אסמרה  אריתריאה  3

  שגריר  שגרירות  אדיס אבבה  אתיופיה  4

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    בוצואנה  5

  קונסול כבוד

  ע"י השגריר באתיופיה  שגרירות לא תושבת    בורונדי  6

  בחוף השנהבע"י השגריר   שגרירות לא תושבת    בורקינה פסו  7

  בחוף השנהבע"י השגריר   שגרירות לא תושבת    בנין  8

 – בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    גאבון  9

  לקמרון העברה בתהליך
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  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  שגריר  שגרירות  אקרה  גאנה  10

  קונסול כבוד

  ע"י השגריר בסנגל  שגרירות לא תושבת    גינאה ביסאו  11

  ע"י השגריר בקמרון  שגרירות לא תושבת    גינאה המשוונית  12

  ע"י השגריר בסנגל  שגרירות לא תושבת    גמביה  13

  שגריר  שגרירות  פרטוריה  דרום אפריקה  14

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    דרום סודן  15

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    זימבבואה  16

  בישראלע"י שגריר   לא תושבתשגרירות     זמביה  17

  בחוף השנהבע"י השגריר   שגרירות לא תושבת    טוגו  18

  ע"י השגריר בקניה  שגרירות לא תושבת    טנזניה  19

  גאנהבע"י השגריר   שגרירות לא תושבת    ליבריה  20

  ע"י השגריר בדרום אפריקה  שגרירות לא תושבת    לסוטו  21

  דרום אפריקהבע"י שגריר   תושבתשגרירות לא   פורט לואיס  מאוריציוס  22

 – ישראלבע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    מדגסקר  23

  בתהליך העברה לפרטוריה

  ע"י השגריר באנגולה  שגרירות לא תושבת    מוזמביק  24

  ע"י השגריר בקניה.  שגרירות לא תושבת    מלאווי  25

  שגריר  שגרירות  אבוג'ה  ניגריה  26

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    נמיביה  27

  ע"י השגריר באנגולה  שגרירות לא תושבת    סאו תומה ופרינציפה  28

  ע"י השגריר בדרום אפריקה  שגרירות לא תושבת    סווזילנד  29

  ע"י השגריר בסנגל  שגרירות לא תושבת    סיירה לאונה  30

  ע"י השגריר בקניה  שגרירות לא תושבת    איי סיישל  31

  שגריר  שגרירות  דקאר  סנגל  32

מרכז ה הרפובליקה  33

  אפריקנית

  ע"י השגריר בקמרון  שגרירות לא תושבת  

  שגריר  שגרירות  אבידג'אן  חוף השנהב  34

 – בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת  ברזוויל  קונגוהרפובליקה של   35

  לקמרון העברה ךבתהלי

קונגו, הרפובליקה   36

  הדמוקרטית

 – בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת  

  בתהליך העברה לאנגולה

  ע"י השגריר בסנגל  שגרירות לא תושבת  קייפ ורדה  קייפ ורדה  37

  קונסול כבוד

  שגריר  שגרירות  יאונדה  קמרון  38

  שגריר  שגרירות  ניירובי  קניה  39

  ע"י השגריר באתיופיה  שגרירות לא תושבת  קיגלי  רואנדה  40
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נציגויות ישראל באסיה והפסיפיק  

  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  שגריר  שגרירות  קנברה  אוסטרליה  1

  דלהי-ניו  הודו  2

  מומבאי

  בנגלור

  כלכותה

  מדרס

  שגרירות

  קונסוליה כללית

  קונסוליה כללית

  שגריר

  קונסול כללי

  קונסול כללי

  קונסול כבוד

  קונסול כבוד

  שגריר  שגרירות  מנילה  הפיליפינים  3

  שגריר  שגרירות  האנוי  ויטנאם  4

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    ונואטו  5

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    טובלו  6

  ניו זילנדבע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    טונגה  7

 - משרד ייצוג מסחרי  טייפה  טייואן  8

  תרבותי

  ראש משרד ישראלי

  שגריר  שגרירות  טוקיו  יפן  9

לאוס, רפובליקה   10

  דמוקרטית עממית

  ע"י השגריר בויטנאם  שגרירות לא תושבת  

  ע"י השגריר בסין  שגרירות לא תושבת    מונגוליה  11

  ע"י השגריר בסינגפור  שגרירות לא תושבת    מזרח טימור  12

  שגריר  שגרירות  ינגון  מיאנמר  13

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    מיקרונזיה  14

  ע"י הקונכ"ל בהונג קונג  תושבתשגרירות לא     מקאו  15

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת  מג'ורו  איי מרשל  16

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    נאורו  17

  שגריר  שגרירות  וולינגטון  זילנד-ניו  18

  שגריר  שגרירות  קטמנדו  נפאל  19

  בייג'ינג  סין  20

  דג'וגגואנ

  קונג-הונג

  חאיגשנ

  נגדו'צ

  שגרירות

  קונסוליה כללית

  קונסוליה כללית

  קונסוליה כללית

  קונסוליה כללית

  שגריר

  קונסול כללי

  קונסול כללי

  קונסול כללי

  קונסול כללי

  שגריר  שגרירות  סינגפור  סינגפור  21

  ניו זילנדבשגריר הע"י   שגרירות לא תושבת    סמואה   22

  בהודוע"י השגריר   שגרירות לא תושבת    סרי לנקה  23

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת  פיג'י  פיג'י  24
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  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    פלאו  25

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    גינאי-פפואה ניו  26

  שגריר  שגרירות  סיאול  קוריאה הדרומית  27

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    קיריבטי  28

  ע"י השגריר בתאילנד  שגרירות לא תושבת    קמבודיה  29

  בישראלע"י שגריר   שגרירות לא תושבת    איי שלמה  30

  קונסול כללי  קונסוליה כללית  קונג הונג  הונג קונג  31

  ע"י השגריר בניו זילנד  שגרירות לא תושבת    איי קוק  32

  

  

נציגויות ישראל באמריקה הלטינית והקריביים  

  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

  שגריר  שגרירות  מונטבידאו  אורוגואי  1

ע"י השגריר ברפובליקה   שגרירות לא תושבת    ברבודה-אנטיגואה  2

  הדומיניקנית

  קיטו  אקוואדור  3

  גוויאקיל

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד 

  בואנוס איירס  ארגנטינה  4

  קורדובה

  נאוקו ריונגרו

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד

  קונסול כבוד

  ע"י השגריר במקסיקו  שגרירות לא תושבת  נסאו  איי בהאמס  5

  קונסול כבוד

  פז-לה  בוליביה  6

  סנטה קרוז

  אין יחסים דיפלומטיים

  

  קונסול כבוד

  קונסול כבוד

  מקסיקובע"י השגריר   שגרירות לא תושבת  בלמופן  בליז  7

   השגריר בפנמה ע"י  שגרירות לא תושבת  טאון’ברידג  ברבדוס  8

  ברזיליה  ברזיל  9

  פאולוסן 

  שגרירות

  קונסוליה כללית

  שגריר

  קונסול כללי

רפובליקה ב ע"י השגריר  שגרירות לא תושבת  קינגסטון  ג'מאיקה  10

  הדומיניקנית

  שגריר  שגרירות  סיטי- גואטמלה  גואטמלה  11

  בפנמהשגריר הע"י   שגרירות לא תושבת    גויאנה  12

ע"י השגריר ברפובליקה   שגרירות לא תושבת    גרנדה  13

  הדומיניקנית

ע"י השגריר ברפובליקה   שגרירות לא תושבת    דומיניקה  14

  קניתיהדומינ
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  הנוכחות  דרך הייצוג  הנציגות  המדינה  מס'

ע"י השגריר ברפובליקה   שגרירות לא תושבת  פורט או פרינס  האיטי  15

  הדומיניקנית

  קונסול כבוד

    הונדורס  16

  טגוסיגלפה

  השגריר בגואטמלהע"י   שגרירות לא תושבת

  קונסול כבוד

הרפובליקה   17

  הדומיניקנית

  שגריר  שגרירות  סנטו דומינגו

  בפנמהשגריר הע"י   שגרירות לא תושבת  פורט אוף ספיין  טרינידד וטובגו  18

  סיטי-סיקוקמ  סיקוקמ  19

  גואדלחרה

  טיחואנה

  מונטריי

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד

  קונסול כבוד

  קונסול כבוד

  בישראלע"י שגריר     מנגואה  ניקרגואה  20

  בפנמהשגריר הע"י   שגרירות לא תושבת  פרמריבו  סורינם  21

  קונסול כבוד

   סנטנסט' וי  22

  והגרנדינס

ברפובליקה שגריר הע"י   שגרירות לא תושבת  

  הדומיניקנית

ברפובליקה שגריר הע"י   שגרירות לא תושבת    סט' לושיה  23

  הדומיניקנית

  סט' קיטס ונביס  24

  

  בסהטר

ברפובליקה שגריר הע"י   שגרירות לא תושבת  

   הדומיניקנית

  קונסול כבוד

  שגריר  שגרירות  פנמה סיטי  פנמה  25

  שגריר   שגרירות  אסונסיון  פרגוואי  26

  קונסול כבוד

  לימה  פרו  27

  אריקיפה

  קוסקו

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד

  קונסול כבוד

  סנטיאגו  צ'ילה  28

  טמוקו

  איקיקה

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד

  קונסול כבוד

  בוגוטה  קולומביה  29

  קאלי

  שגריר  שגרירות

  קונסול כבוד

  שגריר  שגרירות  סן חוזה  קוסטה ריקה  30
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פרק ג'  - השינויים המרכזיים בהצעת התקציב   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   

  הוצאה נטו  שינוי  

  1,623.3   )ש"ח מיליוניב( 2018 תקציב מקורי לשנת  

    2019שינויים במעבר לתקציב   

      
מיסוי שכר עובדים מקומיים תגבור תקציב המשרד בעקבות   

  זרים בחו"ל
12  

  10.1  תקציב השכר בארץ מחירים בגין התאמות   

התאמות בתקציב השכר בעקבות מימון מודל שכר השליחים   

 החדש
 )43(  

  )83.4(   הפחתות ממשלה רוחביות  

  )153.5(   התאמות בגין שינויים בשערי החליפין  

  19.9  שונות  

  1,385.4  (במיליוני ש"ח) 2019במחירי  2019לשנת סה"כ תקציב   
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פרק ד'  - ניתוח הצעת התקציב וביאורים לתקציב  

   

1. תקציב משרד החוץ לשנת 2019 (ברוטו) מסתכם בסך של  1,463,542 אלפי ש"ח. 

2. התקציב נטו לשנת 2019 מסתכם ב- 1,385,358 אלפי ש"ח, מזה:  

א.  תקציב השכר בארץ: 197,906 אלפי ש"ח (עובדים בשיא כ"א ועובדים במסגרת חודשי העסקה).  

ב.  תקציב הקניות בארץ: 183,234 אלפי ש"ח.  

ג.  תקציב השכר בחו"ל: 541,574 אלפי ש"ח (שליחים, עובדי אית"ן [אזרחים ישראלים תומכי נציגות] 
ועובדים מקומיים זרים).  

ד.  תקציב הקניות בחו"ל: 431,745 אלפי ש"ח. 
  

סה"כ מצבת כוח האדם בתקציב משרד החוץ לשנת 2019 עומדת על 1,046 משרות, מהם בארץ 663 

משרות המחולקות באופן הבא: 633 תקני שיא כוח אדם ו- 30 משרות מסגרת (עבודה בלתי צמיתה). כמו 

כן, מצבת כוח האדם של המשרד בחו"ל עומדת על 383 תקני שליחים בחו"ל. בנוסף, המשרד מעסיק 527 

עובדי אית"ן (אזרחים ישראלים תומכי נציגויות) ו- 1,177 עובדים מקומיים זרים בחו"ל1.  

  

                                                           

  עובדים מקומיים זרים אינם רשומים בטורי התקציב כהגדרתם בחוק "ןאית עובדי תקני 1
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  עיקרי השינויים בשנים האחרונות

  

תרשים 1: תקציב משרד החוץ בשנים 2019-2005  

   

  
* בהתאם להצעת התקציב  

תקציב מקורי משרד החוץ

1,800
1,658 1,614 1,629

1,600
1,655 1,643

1,571 1,592 1,607 1,623
1,400

1,405 1,395 1,3851,200
1,279 1,295 1,282

1,000

800

600

400

200

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

  
בנוסף להחלטות הממשלה והכנסת על תוספות/הפחתות תקציביות, תקציב משרד החוץ מושפע מהשינויים 

בשער החליפין מול הדולר האמריקאי ומול מטבעות נוספים. לשם המחשה, העלייה המשמעותית בתקציב 

המשרד בשנת 2010 נובעת בעיקרה מעליה בשער הדולר התקציבי בבניית התקציב בשנת 2009.   

  

כ-73% מתקציב המשרד לשנת 2018 צמוד לשער הדולר התקציבי, וזאת מכיוון שעיקר פעילות המשרד 

מתבצעת בחו"ל. בהתאם לכך, בשנת 2019 חלה ירידה של כ-153.5 מיליוני ש"ח בתקציב המשרד עקב הירידה 

בשער הדולר התקציבי. בנוסף לכך, הופחת מתקציב המשרד סך של 43 מיליוני ש"ח, בהתאם לעלות מודל 

השכר והמיסוי החדש לשליחי המשרד בחו"ל. בנוסף, תוגבר תקציב המשרד בסך של 12 מיליוני ש"ח עבור 

תשלום מס שכר בגין העובדים המקומיים הזרים בנציגויות בחו"ל, ובכ-10.1 מיליוני ש"ח עבור תקציב השכר 

בארץ.  
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בשנת 2016, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 402 מיום 5 באוגוסט 2015, שעניינה מיקוד הפעילות הממשלתית 

בחו"ל, נסגרו 4 נציגויות של המדינה בחול, זאת לאחר עלייה הדרגתית במספרן החל משנת 2005. יש לציין כי 

התקופה הקודמת לשנת 2005, חלה ירידה במספר הנציגויות של המדינה בחו"ל.   

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3400 מיום 11 בנובמבר 2018, מתוכננת הפחתה נוספת בסך כולל של 7 

נציגויות ביחס למספרן בשנת 2018, בשנים 2021-2019, מתוכן 3 נציגויות צפויות להסגר כבר בשנת 2019.   

כמו כן, המשרד טרם סיים למלא אחר החלטת הממשלה מס' 402 מיום 5 באוגוסט 2015, שעניינה מיקוד 

הפעילות הממשלתית בחו"ל, אשר במסגרתה הוחלט על סגירת 7 נציגויות של המשרד בחו"ל ומתוכן נסגרו 

במהלך שנת 2016 השגרירות בסן-סלבדור, הקונסוליה בפילדלפיה, הקונסוליה במרסיי והשגרירות למדינות 

הקריביים.   

  

  להלן תרשים המתאר את שינוי מספר הנציגויות בחו"ל במהלך השנים:

  

תרשים 2: שינוי מספר הנציגויות בחו"ל בשנים 2019-2005  
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 הצעת התקציב לפי מיון כלכלי
 

                2019  2019  

קוד מיון   1שם מיון רמה   1קוד מיון רמה 
  2רמה 

הוצאה מותנית   הוצאה נטו  2שם מיון רמה 
  בהכנסה

  0  197,906  שכר בארץ  030  שכר  001

  0  22,868  רזרבה  104  שכר  001

  8,330  541,574  שכר בחו"ל  185  שכר  001

  8,330  762,348          סה"כ שכר  001

  1,383  183,234  קניות בארץ  033  קניות  002

  0  31,175  רזרבה  173  קניות  002

  68,471  431,745  קניות בחו"ל  198  קניות  002

  69,854  646,154          סה"כ קניות  002

-23,144  השתתפויות  300  העברות פנים תקציביות  019  0  

סה"כ העברות פנים   019
  תקציביות

        23,144 -  0  

  78,184  1,385,358              סה"כ
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ביאורים להצעת התקציב  

רגישות לשינויים  משתנים עיקריים והנחות הסבר כללי על אופן התקצוב נושא

 בהנחות

 לשינויים חשיפה

חליפין  בשערי

 ולהתייקרויות

 בעולם

 ,בשקליםהינו החוץ  משרדתקציב 

אולם עיקר פעילותו הינה במטבע 

חוץ. בהתאם לכך, וככל שישנם 

שינויים מהותיים בשערי החליפין 

, השנה במהלךבהם פועל המשרד 

יכול להתבצע עדכון בתקציב 

המשרד לצורך התאמת התקציב 

לשער החליפין העדכני כך 

הפרשי המטבע מוחזרים ש

לתקציב המשרד או לקופת 

 המדינה.

שינויים בשערי  .1

 החליפין בעולם

שינויים באינפלציה   .2

 במדינות בעולם.

 בשער 1% -ל כש שינוי

 להשפיע יכול החליפין

"ח ש מיליוני 6.5 -כ על

 .המשרד בתקציב

 לאו"ם תשלומים

וארגונים 

 בינלאומיים

  

באו"ם דמי החברות גובה 

 נקבעיםובארגונים הבינלאומיים 

על פי סולם תשלומים המתעדכן 

מתקופה לתקופה, וכן בהתאם 

לשינויים ולהחלטות המתקבלות 

  כל שנה. במהלך 

התוצר הלאומי  .1

בישראל ביחס לשאר 

 המדינות החברות.

החלטות חדשות על  .2

  פעולות האו"ם.

החלטות על פריסת 

כוחות שלום חדשים 

יכולות להוות תוספת של 

מיליוני שקלים למיסי 

דינת האו"ם של מ

  ישראל. 

 אירועים

 פוליטיים

 בארץ ומדיניים

  ובעולם

בכל שנה ישנם אירועים פוליטיים 

או מדיניים המתרחשים במהלך 

השנה ומשפיעים על אופי פעילות 

. תקציבוהמשרד ועל התנהלות 

אירועים אלו דורשים משאבים 

פעילותו של גדולים בתחום 

ומאלצים את המשרד  המשרד

תוכננו  שלאמשאבים לכך  להפנות

  . מראשלכך 

 פוליטיים אירועים

 המתרחשים ומדיניים

  .השנה במהלך

"צוק  מבצעבעקבות 

איתן" והשפעתו על 

מעמדה של ישראל 

נדרש המשרד בעולם, 

 10 -להפנות למעלה מ

מיליוני ש"ח מתקציבו 

עבור פעולות מיתוג, 

הסברה ועבור פעולות 

שבוצעו מול מועצת 

  זכויות האדם באו"ם.

החוץ  משרדישנם מקרים בהם   נציגויות מעבר

נאלץ להעביר את מקום מושבו 

 לחדשמצד המשכירים סירוב עקב 

או אף עקב  שכירותה חוזיאת 

  אילוצים ביטחוניים.

חוסר הסכמה  .1

לחידוש חוזה 

 שכירות.

  דרישות ביטחוניות. .2

עלות העברת נציגות 

ממוצעת ממבנה קיים 

למבנה אחר מוערכת בכ 

  מיליוני ש"ח. 8 -
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בהתאם למסקנות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל, אשר המליצה על בחינת התקציב 

מנקודת מבט מגדרית שתאפשר הבנה טובה יותר של השפעת המדיניות בהיבט המגדרי וזיהוי הטיות מגדריות 

בהקצאת התקציב, להלן ניתוח מגדרי של התפלגות תקציב השכר של משרד החוץ בהתאם לנתונים משנת 2017. 

הבדיקה בוצעה על שכר העובדים שכן עובדי המשרד הינם הגורם המרכזי המניע את פעילותו. בהתאם לכך, 

בוצעה חלוקה ל-3 קטגוריות של עובדי המשרד - עובדי מטה בארץ, שליחים המוצבים בחו"ל ועובדים מקומיים 

בנציגויות.   

פילוח התקציב לפי מגדר כולל כ-65% מסך תקציב המשרד. 35% הנותרים מתקציב המשרד אינם ניתנים לפילוח 

מגדרי. לדוגמא: החזקות וביטוח מבנים, הוצאות ארנונה, הוצאות חשמל ומים, שכר דירה משרדים, שירותי 

ניקיון, השתתפות עם משרדי ממשלה, תשלומים לארגונים בן לאומים וכד'.  

  

תקציב השכר של משרד החוץ עמד בשנת 2017 על כ- 1,047 מיליוני ש"ח (ברוטו), והיווה כ- 61% מסך תקציב 

המשרד. מספר עובדי המטה של המשרד בארץ עמד על 768 עובדים, 46% גברים 54% נשים (357 עובדים ו -

411 עובדות). מספר השליחים בחו"ל עמד על 362 שליחים, 60% גברים ו-40% נשים (219 עובדים ו-143 

עובדות). מספר העובדים המקומיים עמד על 484 עובדים מקומיים ישראלים, 35% גברים ו-65% נשים (170 

עובדים ו-314 עובדות).  

פרק ה'  - ניתוח מגדרי של הצעת התקציב  

  

 תרשים 3: התפלגות השכר במשרד החוץ לפי מגדר, 2017

 

 
  

70% 64%
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60% 54%
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40% 36%
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עובדי מטה שליחים בחו"ל עובדים מקומיים ישראלים 
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חלק הגברים בשכר חלק הנשים בשכר
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תרשים 4: התפלגות העובדים במשרד החוץ לפי מגדר, 2017 

  

  
  

60%

51% 49%
50%

40%

30%

20%

10%

0%
עובדי משרד החוץ ישראלים

שיעור הגברים מכלל העובדים שיעור הנשים מכלל העובדים

  
תקציב בטמ"ח (בטחון משרד החוץ)  עמד בשנת 2017 על כ-245 מיליוני ש"ח (ברוטו), ומהווה כ- 14% מסך 

תקציב המשרד. מספר העובדים המקומיים הישראלים עמד על 159 עובדים – כולם גברים, מספר העובדים 

המקומיים הזרים (עמ"זים) עמד על 271 עובדים – 258 גברים ו-13 נשים, מספר השליחים עמד על 171 שליחים 

– כולם גברים, ומספר המזכירים עמד על 18 – כולן נשים. מספר עובדי מטה בטמ"ח בארץ עמד על 25 עובדים 

– מתוכם 13 נשים ו-12 גברים.  

  
  תרשים 5: התפלגות כלל עובדי בטמ"ח בחו"ל לפי מגדר, 2017
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תרשים 6: התפלגות עובדי בטמ"ח הישראלים בארץ לפי מגדר, 2017 
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תרשים 7: התפלגות עובדי בטמ"ח הישראלים בחו"ל לפי מגדר, 2017 
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ניתוח מגדרי של תכניות ושירותים שמקדם המשרד:   

תרשים 8: פילוח מגדרי של תכניות ההכשרה במשרד  

  

120%

100%
100%

80% 73%
67%

60% 53% 54%
47% 46%

40% 33%
27%

20%

0%
0%

גיוס עמ"י   קורס צוערים לג' גיוס צוערים לב' קורס הסמכה חוץ   קורס י"א
אבטחה מנהלי, מחזור ו'

שיעור הגברים מכלל העובדים שיעור הנשים מכלל העובדים

• קורס ו' – קורס הסמכה מנהלי לעובדי המשרד; 12 משתתפים סה"כ; שנת 2015.  

• קורס י"א – קורס משולב שכלל מתמחי מנהל (צוערים) ומשתתפים בקורס הסמכה לעובדי 

המשרד; 15 משתתפים סה"כ; שנת 2017.  

• קורס ל"ב – קורס צוערים מדיניים; 26 משתתפים; שנת 2015.  

• קורס ל"ג – קורס צוערים מדיניים; 19 משתתפים; שנת 2016.  

  

  הסבר לפערים:

1 . בקורסי הצוערים קיימת מגמה של השנים האחרונות לצמצום הפערים בין נשים לגברים.   

2 . לרוב בקורסי ההסמכה המיועדים לעובדי המשרד במטה, אחוז הגברים גבוה יותר, ולכן מספר הגברים 

המסיימים את קורסי ההסמכה הינו גדול יותר ממספר הנשים המסיימות קורסי הסמכה. למרות זאת, בקורס 

הסמכה ו' היה מספר גדול יותר של נשים שסיימו את הקורס, מתוך 12 העובדים שהשתתפו בקורס היו 3 

גברים בלבד לעומת 9 נשים. בקורס י"א למשל, ששילב עובדי משרד ותיקים וצוערים השתתפו יותר גברים 

(10 גברים) לעומת 5 נשים בלבד. ישנה מגמה להכשיר מספר גדול יותר של עובדות בקורסי ההסמכה בקרב 

המשרד.  

3 . עמ"י אבטחה הינו קורס העוסק בביטחון פיזי של נציגויות בחו"ל, ולפיכך עיקר הנמנים עליו הינם יוצאי 

יחידות קרביות בצה"ל שמרכיבם העיקרי הוא גברים. בנוסף, בימים אלו שוקד המשרד אל מול הגוף 

המנחה (שב"כ) על השלמת קביעת המתכונת להכשרת לוחמות במערך האבטחה הממלכתי של הנציגויות 

בחו"ל. עם השלמת העבודה, יחל המשרד בפעילות יזומה לטפל במועמדויות שהוגשו.   
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הגדרות:  

עובד מטה: עובד המועסק על ידי המדינה במטה משרד החוץ, עובד קבוע או על פי חוזה מיוחד, המשולב 

בעבודת יחידות המטה של המשרד.  

שליח בחוץ לארץ: עובד משרד החוץ ו/או מי שמועסק על ידי המדינה על-פי כתב מינוי או על פי חוזה מיוחד 

או מינוי בפועל, אשר המדינה שולחת לחוץ לארץ למלא תפקיד מטעמה.  

 עובד מקומי: אזרח ישראלי, השוהה בחוץ לארץ באורח זמני, שהתקבל לעבודה על ידי נציגות ישראל בחוץ 

לארץ במעמד עובד מקומי ומועסק בה באורח זמני על-פי חוזה מיוחד.  

בכל האמור הכוונה היא לעובדות או לעובדים.  
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פרק ו'  - הסבר מפורט של התקציב  

הסכומים מופיעים בטבלאות התקציב לעיל  

  

09    משרד החוץ  - 1,385,358 אלפי ש"ח  

  

0951    משרד החוץ  - 1,343,082 אלפי ש"ח 

  

095101    תפעול מטה בארץ  - 309,597 אלפי ש"ח 
  

בתכנית זו מתוקצבים הבאים:  

 

1 . לשכות השר, סגן השר והמנכ"ל, המשנה למנכ"ל 

2 . משרד המפקח הכללי וחטיבת התיאום 

3 . אגף משאבי אנוש והדרכה  

 

095102 תפעול הנציגויות בחו"ל  - 828,619 אלפי ש"ח  
  

בתכנית זו מתוקצבים ארבעה אגפים: 

1 . האגף למינהל, ארגון  

2 . אגף הכספים 

3 . אגף התקשוב 

4 . האגף למשאבים חומריים, שכ"ד נציגויות, אחזקת הנציגויות, פיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל 

  
095103 פעילות דיפלומטית בחו"ל  - 204,866 אלפי ש"ח  

מטה המשרד הראשי בארץ מקיים מגעים שוטפים עם הנציגויות בחו"ל ומופקד על קשרים עם הארגונים הבין -

לאומיים ועל הקשרים הדיפלומטיים של מדינת ישראל בתחומים המדיניים, האסטרטגיים והכלכליים, כאמור

בפרק א' לעיל. במסגרת התקציב נכללת גם חטיבת טקס ואורחים רשמיים.  

בתכנית זו מתוקצבים האגפים הבאים:   

1 . פעולות באו"ם ובארגונים בין-לאומיים, כולל פעולות אגף ארגונים בינלאומיים   

2 . אגף היועץ המשפטי  

3 . האגף לעניינים אסטרטגיים 

4 . המרכז למחקר מדיני 

5 . החטיבה לתכנון מדיני 

6 . החטיבה הקונסולארית 
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7 . אגף כלכלה 

8 . אגף תקשורת והסברה 

9 . אגף קשרי תרבות ומדע  

10 . חטיבת תפוצות ודתות  

11 . שבעת האגפים המרחביים של משרד החוץ (המערך המדיני במטה ובנציגויות): 

12 . אגף צפון אמריקה (צפ"א) 

13 . אגף המזרח התיכון (מזה"ת) 

14 . אגף אירופה המערבית  

15 . אגף מרכז אירופה ואירו-אסיה  

16 . אגף אפריקה  

17 . אגף אסיה והפסיפיק 

18 . אגף אמריקה הלטינית והקריביים (אמל"ט) 

19 . האגף לסיוע חוץ (גם: מש"ב -המרכז לשיתוף פעולה בין-לאומי)   

  

0960   רזרבה להתייקרויות - 42,276 אלפי ש"ח  
  

096101 רזרבה להתייקרויות -  42,276 אלפי ש"ח  
  

בתכנית זו מופרשת רזרבה תקציבית מתקציב המשרד על מנת לאפשר לממשלה גמישות תקציבית במקרה של 

שינויי מחירים או שינויים בשכר שלא ניתן היה לצפות.   
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