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להושיט יד, לחלוק ידע
חמישים שנות סיוע ושיתוף פעולה

בינלאומי של מדינת ישראל
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מש"ב
המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי

משרד החוץ, ירושלים
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חוברת זו נועדה להאיר זווית שאינה מוכרת די לאדם מן היישוב — פעולות הסיוע 

של מדינת ישראל בחמישים השנים האחרונות. פעילות זו מתבצעת בקרב עשרות 

רבות של מדינות ברחבי העולם באמצעות מש״ב — המרכז לשיתוף פעולה וסיוע 

בינלאומי של משרד החוץ.

באמריקה  רבות  ממדינות  השקט,  באוקיאנוס  זעירים  לאיים  ועד  וכוש  הודו  מסין, 

שכנינו,  בקרב  וגם  העמים  חבר  מדינות  הקווקז,  בבלקן,  למדינות  ועד  הלטינית 

מביאה ישראל מניסיונה וממומחיותה  ובעיקר את המסורת ארוכת השנים של רצון 

לסייע, לחלוק עם האחר, ערך שאנו מחויבים לו כבני אנוש, כעם וכמדינה.

של  היומיומית  התמודדותה  הן,  רק  ולא  המסתייעות,  המדינות  שבעיני  מסתבר 

ישראל בו זמנית עם אתגרים, אילוצים ומשברים גיאו-פוליטיים כמו גם אקלימיים, 

חברתיים, ביטחוניים ואחרים, נחשבת לסיפור הצלחה ייחודי. ככזו, נתפסת ישראל 

כמודל ראוי לחיקוי, כמי שמצאה הן את תעצומות הנפש בהתמודדות זו והן פתרונות 

ראויים ומוכחים אותם היא נכונה לחלוק עם ידידותיה [מכאן גם שזרם הפניות אלינו 

ללמוד מניסיוננו אינו פוסק].

ימי המדינה, פרק אשר  אי לכך מצאנו לנכון להביא לידיעתכם פרק חשוב בדברי 

הפך לאתוס ישראלי מובהק שעל כולנו להיות גאים בו.

זה המקום להודות לעובדי אגף מש״ב והאיגוד - חברה להעברת טכנולגיה, לשלוחות 

מש״ב ולמומחים על עבודתם המסורה ועל תרומתם החשובה לפעילות הסיוע של 

מדינת ישראל.

בברכה,
חיים דיבון, סמנכ׳׳ל

ראש מש״ב 
המרכז לשיתוף פעולה וסיוע בינלאומי

משרד החוץ
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הידעת
כבר ב-1902 כתב חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל,  

בספרו ״אלטנוילנד״׃ ״...לאחר שחוויתי את שיבת 
היהודים לארצם, אני משתוקק לסייע בהכנת התשתית 

לחזרתם של השחורים לאפריקה״.

מש׳׳ב, המרכז לשיתוף פעולה וסיוע בינלאומי, המופקד 
על שיתוף הפעולה והסיוע שישראל מושיטה למדינות 
מתפתחות, הוקם כבר בסוף 1957. ישראל הייתה אז 

מדינה בחיתוליה - בת עשר בלבד.

ישראל פועלת מסין והודו הגדולות ועד לאיים הזעירים 
באוקיינוס השקט.

מרכז ״כרמל״ - המרכז הבינ׳׳ל להכשרה ע׳׳ש גולדה 
מאיר, נוסד בשנת 1961 כדי לסייע לקידום  נשים על ידי 
הכשרתן בנושאים החיוניים לפיתוח ארצותיהן, במטרה 

לשלבן בכל תחומי החיים, ובכך להאיץ את הפיתוח 
והקידמה במדינותיהן.  

אלפים מבוגרי הקורסים של מש׳׳ב הגיעו במשך השנים 
לעמדות מפתח בארצם, ביניהם נשיאים, שרים, חברי 

פרלמנט ועוד.

הישגיה של ישראל בתחומים רבים׃ חקלאות, מים, 
פיתוח קהילתי, בריאות, העצמת נשים, טכנולוגיה ומדע, 

הפכו למוצר מבוקש בעולם כולו.

 הידעת שמחויבותה של ישראל 

לסיוע החלה זמן רב לפני 

הקמת המדינה?

הידעת שישראל, עוד בהיותה 

מדינה צעירה לימים, הקימה גוף 

לאומי לסיוע?

הידעת שישראל פועלת 

בכ-130 מדינות?

הידעת שישראל היא אחת 

המדינות הראשונות שהפנימו 

את הקשר בין העצמת 

נשים לפיתוח?

הידעת שמאז הקמת מש׳׳ב 

השתתפו למעלה מרבע מיליון 

איש בפעילויות הדרכה מקצועיות 

של המרכז בארץ ובחו׳׳ל?

הידעת שקיים זרם של פניות בלתי 
פוסק מכל רחבי העולם להסתייע 
בידע, במומחיות ובניסיון הישראלי?

?הידעת
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מי אנחנו?

גוף  הוא  (מש׳׳ב)  בינלאומי  וסיוע  פעולה  לשיתוף  המרכז 
ויישום  הובלה  גיבוש,  על  המופקד  הרשמי,  הלאומי  הסיוע 
מדיניות סיוע החוץ של ישראל. מש׳׳ב הוא אגף במשרד החוץ, 
מושיטה  שישראל  והתמיכה  הפעולה  שיתוף  על  האחראי 

למדינות רבות ברחבי העולם.

ואורחים  מנהיגים  התרשמו  ישראל  של  הראשונים  ימיה  מאז 

מדרכי ההתמודדות  בארץ,  קמו, שביקרו  ממדינות שזה עתה 

עם  גם  אלא  ביטחון,  נושאי  עם  רק  לא  הצעירה  המדינה  של 

קליטת  השממה,  והפרחת  ביצות  ייבוש  כמו  חשובים  נושאים 

הטרי  מניסיונה  ללמוד  ביקשו  הם  ועוד.  שפה  לימוד  עלייה, 

והמוצלח של מדינתנו. כבר ב-1952 שלח דוד בן-גוריון שליחים 

לאסיה ולאפריקה, ובכך היה מ״מבׂשרי״ מש׳׳ב. 

מש׳׳ב הוקם בתחילה כמדור לסיוע בינלאומי במחלקת אסיה 
ואפריקה. ביקורה באפריקה (1958) של שרת החוץ דאז, הגב׳ 
גולדה מאיר, העניק תנופה משמעותית ליחידה הצנועה. מייד 
לתכנית  הממשלה  אישור  את  מאיר  הגב׳  השיגה  שובה  עם 
״סיוע לפיתוח״, שכללה עזרה במלחמה בעוני ובביטויים שונים 
לשיתוף  למרכז  היחידה  הפכה  לימים  ומחסור.  נחשלות  של 

פעולה בינלאומי — מש׳׳ב, שפעילותו מתפרסת ברחבי תבל. 

בשנת 2008 מלאו חמישים שנה לפעילות מש׳׳ב.  
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עוסק מש״ב באלו נושאים
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באלו נושאים עוסק מש״בבאלו נושאים עוסק מש״בבאלו נושאים עוסק מש״בבאלו נושאים עוסק מש״בבאלו נושאים עוסק מש״ב

צמצום העוני אומץ כיעד עולמי ע׳׳י עצרת המילניום של האו׳׳ם 
(2000), מנהיגי ה-G8 והבנק העולמי. לישראל יכולות סיוע מוכחות 
חקלאות,  זו׃  מטרה  לקדם  כדי  בהם  שיש  בתחומים  ומוניטין 
עסקית,  יזמות  נשים,  העצמת  קהילתי,  פיתוח  חינוך,  בריאות, 
בינ׳׳ל  וארגונים  מדינות  לפיכך,  ועוד.  טלקומוניקציה  הגירה, 
ישראל  במאבק העולמי  מקבלים בברכה את השתלבות מדינת 

בעוני וברעב .

הניסיון  את  הן,  בדרכן  רבות,  מדינות  יישמו  השנים  במרוצת 
הגיאוגרפי  מיקומה  השונים.  בתחומים  בישראל  שנצברו  והידע 
ובפאתי המדבר, הופך את  ים-תיכוני  של ישראל, באזור אקלימי 
למדינות  ביותר  והפיתוח למשמעותיים  הישגיה בתחום החקלאי 
שונות, ולכן, נושאים כמו׃ תכנון כפרי אזורי, יישובים קואופרטיביים, 
מתקדמות,  שיווק  שיטות  יבולים,  גיוון  ומים,  השקייה  ייעור, 
רבים  נושאים  ועוד  מודרניים,  חלב  משקי  בבריכות,  דגים  גידול 

ואחרים — הם חלק מנושאי ההדרכה של מש׳׳ב.

רבים מבין הרופאים הראשונים במדינות אפריקה היום הם בוגרי 
החולים  ובית  העברית  האוניברסיטה  של  לרפואה  הספר  בית 
באמצעות  ומשתלמים,  השתלמו  נוספים  רופאים  ״הדסה״. 
מש׳׳ב, בהתמחויות שונות בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת 
רבות  ועוד.  ״קפלן״  ״סורוקה״,  ״רמב׳׳ם״,  החולים  ובבתי  ת׳׳א 
הראשונית  הכשרתן  את  קיבלו  אפריקה  במדינות  מהאחיות 

בישראל.

מדינות  בכמה  עיניים  רפואת  בתחום  דבר  לשם  הפכה  ישראל 
נידחים אחרים ברחבי העולם, שם מבצעים  ובאזורים  באפריקה 

צוותי רפואה ישראליים, שנשלחו על ידי מש״ב, אלפי ניתוחים. 

של  רחב  במיגוון  השנים  במשך  מש׳׳ב  עסק  החינוך  בתחום 
נושאים. פעולות מש׳׳ב בהווה מתרכזות בנושא החינוך לגיל הרך 
על צורותיו ומרכיביו השונים׃ חינוך בלתי פורמלי, חינוך מקצועי, 

חינוך למחוננים וחינוך מבוגרים.

?באלו נושאים עוסק מש״בבאלו נושאים עוסק מש״בבאלו נושאים עוסק מש״ב
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בזמן משתדל  ובו  ״מסורתיים״,  כולל תחומים  הסיוע המש׳׳בי  סל 
להיענות גם לפניות בתחומים עדכניים.

הפיתוח  לאתגרי  פעילותו  את  ומתאים  קדימה,  צופה  מש׳׳ב 
של המאה ה-21 ואת יעדיו לצרכים המשתנים של העולם המתפתח. 
השתלבות  כגון׃  פרוייקטים  השאר,  בין  עומדים,  יומו  סדר  על 
וכן  באפריקה,  הירוקה״  ״המהפכה  לקידום  עולמית  הכלל  ביוזמה 
בפיתוח תכניות ״כפרי  המילניום״ ו״ערי המילניום״ (פיתוח יבשת 
לאומי  משימה  כוח  הקמת  העיר),  וברמת  הכפר  ברמת  אפריקה 
בנושא מים, הרחבת המודל הישראלי הייחודי, הכולל השקיה בלחץ 
ובאזורים  באפריקה  המשפחתי  למשק  מזון  להבטיח  כדי  נמוך, 
בשנים  (הזוכה  לישראל  דומים  אקלים  תנאי  ישנם  בהם  אחרים 
והמשך  הפיתוח),  סוכנויות  כל  מצד  רבה  להתעניינות  האחרונות 
הלימודים  תכניות  גם  קטנים.  עסקים  בניית  בנושא  מעורבות 
חדשות  לדרישות  התאמה  ושעיקרם  מתעדכנות,  הקורסים  של 
הגירה  אקולוגיה,  כלכלה,  חברה,  בתחומי  עדכניות  ולטכנולוגיות 
וקואופרציה. נגע הסמים, מחלת האיידס וזיהום סביבתי הם נושאים 
הקורסים  בתכני  משלב  מש׳׳ב  כולו.  העולם  את  היום  המעסיקים 

(E-Gov) שלו גם את הנושאים האלה כמו גם נושאים כמו ממשל זמין
וטלקומוניקציה.



הרלבנטי  הידע  העברת  על  מבוסס  מש׳׳ב  של  הפעילות  דפוס 
פיתוח  באמצעות  זאת  כל  רבות.  מדינות  של  הפיתוח  לאתגרי 
המשאב האנושי, ועידוד אנשי מקצוע מהעולם המתפתח למצוא 
ולצרכים  למציאות  ולהתאימם  שלהם,  הפיתוח  לבעיות  פתרונות 
הייחודיים של מדינתם. מש׳׳ב שואף להשתלב בתכניות הפיתוח 

של המדינות המסתייעות, ולהתאים את פעילותו אליהן.

האגף מנהל בארץ ובחו׳׳ל מערך הדרכה במגוון רב של נושאים. 
מש׳׳ב,  של  מקצועיות  שלוחות  באמצעות  מתבצעת  ההדרכה 
הרלבנטיים  הממשלה  משרדי  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  תוך 
הבריאות,  משרדי  גם  אך  החקלאות,  משרד  (בעיקר  בישראל 
מומחים  והתשתיות).  התמ׳׳ת  האוצר,  התקשורת,  החינוך, 
פעילויות  בכל  קבוע  באופן  משתתפים  אלה  משרדים  מטעם 
ממשלתית  חברה  פועלת  מש״ב  לצד  ובחו׳׳ל.  בארץ  ההדרכה 
את התשתית  המעניקה  טכנולוגיה״  להעברת  חברה   — ״האיגוד 
מרכזי  מטרותיו.  את  להשיג  למש״ב  המאפשרת  המורכבת 
המרכז   — ״כרמל״  הם׃  בארץ  מש׳׳ב  של  המרכזיים  ההדרכה 
 (CINADCO) הבינ׳׳ל להכשרה ע׳׳ש גולדה מאיר בחיפה, סינדקו
— המרכז לשיתוף והדרכה חקלאית בינ׳׳ל של משרד החקלאות 
ברמת  עפרי  אהרן  ע׳׳ש  הבינלאומי  ההדרכה  ומרכז  בבית-דגן, 

רחל, ירושלים.

אקדמאיים  מרכזים  עם  בשיתוף  גם  מתבצעת  ההדרכה  פעילות 
בישראל׃ הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, מרכז 
הפקולטה  וולקני,  מכון  בית-ברל,  ברחובות,  הפיתוח  ללימודי  ויץ 
אוניברסיטת  ת׳׳א,  אוניברסיטת  של  סאקלר  ע׳׳ש  לרפואה 
עין-כרם  ״הדסה״  חולים׃  בתי  עם  וכן  והטכניון  בנגב  בן-גוריון 
ממשלתיים  לא  ארגונים  גם  ועוד.   ״קפלן״  ״רמב׳׳ם״,  ירושלים, 
מכון  לשלום,  פרס  מרכז  ופיתוח,  שלום  ללימודי  הנגב  מכון  כמו׃ 

היצוא ועוד, מקיימים פעולות הדרכה בשיתוף מש״ב. 
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ולימודיים  סיורים  סדנאות,  קורסים,  בארץ  מארגן  מש׳׳ב  בנוסף, 
של  ודרישותיהם  יוזמתם  פי  על  במיוחד  המתוכננים  יחודיים, 

קבוצות מקצועיות מאזורים שונים בעולם.  

רבות  במדינות  הנערכים  ניידים,  קורסים  מש׳׳ב  מקיים  בחו׳׳ל 
עצמן,  המדינות  של  מיוחדות  לבקשות  בהתאם  לעולם,  מסביב 
ומתבצעים בשיתוף פעולה  נושאים, המתוכננים  בִמגוון רחב של 
מתבצעים  כן,  כמו  ישראליים.  ומומחים  מקומיים  גורמים  בין 
באזורים שונים פעילויות כגון חוֹות הדגמה חקלאיות, חדרי טיפול 
נמרץ, יחידות נאונטליות ויזמות בעסקים קטנים, המלווים על ידי 
מומחים ישראליים היוצאים לשליחויות ייעוץ קצרות וארוכות מועד, 

המשולבות עם פעילויות ההדגמה .

בהתאם למגמה המקובלת כיום בעולם השואפת ליתר סינרגיות 
ותיאום בין גורמי הסיוע, וכדי להשיג תיאום מירבי וייעול הפעילות, 
ומקדם  קידם  האגף  בינ׳׳ל.  שותפויות  גיבוש  למען  מש׳׳ב  פועל 
הסיוע  ארגון  כגון׃  בינ׳׳ל  סיוע  גורמי  עם  פעולה  לשיתוף  תכניות 

הסיוע  ארגון   ,DANIDA  — הדני  הסיוע  ארגון   ,USAID  — האמריקני 

היפני — JICA, ארגוני הסיוע הגרמניים, ארגון הסיוע של הוותיקן — 

COR UNUM, סוכנויות או׳׳ם, ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים, 

ארגונים יהודיים (בעיקר הג׳וינט), המשרד ההולנדי לשת״פ בינ״ל 
ללא  ניתן  הישראלי  הסיוע  אחרות,  סיוע  מסוכנויות  בשונה  ועוד. 
התניות, עובדה ההופכת את מש׳׳ב לשותף רצוי בקידום תכניות 

בינ׳׳ל שונות.
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?אלו יתרונות יש לסיוע הישראליאלו יתרונות יש לסיוע הישראלי
בינ״ל  סיוע  גורמי  חותרים  שבעטיים  יתרונות  מספר  לישראל 
לבצע פרוייקטים משותפים ִאתה. יותר מכול ישראל היא מעבדה 
חיה, שצמחה והתפתחה תודות לסיוע נדיב. היתרונות המרכזיים 
מוכח בהקמת תשתיות  ניסיון  הם׃  הישראליות  היכולות  במישור 
לסיוע ובהעברת ידע באסיה באפריקה, ומאוחר יותר גם באמריקה 
מוכח  ניסיון  מקומיות,  בשפות  השולטים  מומחים  הלטינית, 
מקומיות,  יכולות  ובבניית  פיתוח  בתוכניות  התומכות  בהכשרות 
ויכולת יצירתית המאפשרת למצוא מענה מיידי לכל בעיה בשטח. 
להתמודד  שהצליחה  למדינה  דוגמה  היא  ישראל  מכול,  ויותר 
בעיות  מול  יחסית  קצרה  זמן  בתקופת  הפיתוח  אתגרי  עם 

וקשיים מבית ובעיקר מחוץ. 

במאי 2007 אישר כנס השרים של הארגון לשת׳׳פ ולפיתוח כלכלי  

(OECD) החלטה על פתיחת מו׳׳מ לצירופה של ישראל לארגון, לצד 

ארבע מדינות נוספות. הדבר מעיד על הכרה בתרומתה היחודית 

ישראל במעמד מכובד  ומציב את  ישראל גם בתחום הסיוע,  של 

של מדינה תורמת — אמנם קטנה, אך איכותית, יעילה, בעלת ניסיון 

רב ומוערכת. 
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הסיוע הישראלי
היבטים
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״ונתתיך לאור גויים, להיות 

ישועתי עד קצה הארץ״

 

הצו המוסרי־אתי

הסיוע הבינלאומי של ישראל למדינות מתפתחות נולד בסוף שנות 
החמישים. ברובד האידיאולוגי נקבע היעד לפיו המדינה הצעירה, 
בהיותה רק בשנה העשירית לעצמאותה, תשתף מדינות צעירות 
מבוסס,  מש׳׳ב  סיוע  לגויים״.  ״אור  בבחינת  בניסיונה  אחרות 
המוסרית-יהודית  המחויבות  על  בן-גוריון,  של  תפיסתו  על-פי 
והאנושית להושיט סיוע לחלש, אם כפרט ואם כקולקטיב לאומי. 
ההיבט המוסרי של הפעילות נובע מגישה אלטרואיסטית, שהיא 
ששליחות  התפיסה  ומן  עולם״),  (״תיקון  חשיבות  רב  יהודי  ערך 
לישראל,  כן  כמו  אחרים.  לעמים  תרומה  גם  פירושה  יהודית 
כחברה במשפחת העמים, חובה אוניברסלית להושיט יד למדינות 

אחרות.

17

(ישעיהו מ״ט, ו׳)
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הרובד המדיני־אסטרטגי

הסיוע הבינ׳׳ל מוסיף נדבך חשוב וייחודי ליחסי ישראל ומדינות 
העולם, ומחזק אותם. 

ניתן להצביע על הקשר הישיר בין פעילות מש׳׳ב לבין ציוני דרך 
הוקם  מש׳׳ב  הבינ׳׳ל.  יחסיה  ובמפת  הערבי-ישראלי  בסכסוך 
שהוביל  המדיני-דיפלומטי  והכישלון  קדש״  ״מלחמת  לאחר 
לנסיגת ישראל מסיני. הפעילות הישראלית המסועפת באפריקה 
״מלחמת  לאחר  ישראל  על  המדיניים  הלחצים  את  למֵתן  סייעה 
ניתוק  גל  את  למנוע  הצליחה  שלא  אף   ,(1967) הימים״  ששת 
במדינות  מש׳׳ב  פעילות  התחזקה  ה-70  בשנות  דאז.  היחסים 
אמריקה הלטינית. פריחה מחודשת של מש׳׳ב התרחשה בעקבות 
״הסכם אוסלו״ והסכם השלום עם ירדן (1993-1994). הזדמנויות 
ה-90,  בעידן הפוסט-סובייטי בשנות  בפני מש׳׳ב  נפתחו  נוספות 
בעולם  שונים  באזורים  קשריה  את  להדק  לישראל  המאפשרות 
מדינות  ויטנאם,  סין,  הודו,  הלטינית,  ואמריקה  אפריקה  (מדינות 

מרכז אסיה, הבלקן והקווקז).

סיוע מש׳׳ב סולל ערוצי קשר עם מקבלי החלטות בכירים במדינות, 
שבהן הסיוע הנ׳׳ל מהווה מרכיב דומיננטי.

״...שותפות בין-לאומית אמיתית

לא תיתכן כל עוד קיים מרחק 

עצום בין רמת החיים, הבריאות

וההשכלה של עמים שונים”.

(דוד בן-גוריון)
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קידום ההבנה, שיתוף הפעולה 
והידידות במזרח התיכון

של  אם הדרגתית,  גם  בבנייה,  חיוני  כלי  מהווה  פעילות מש׳׳ב 
הרשות  ועם  ערביות  מדינות  עם  ישראל  של  הנורמליזציה  יחסי 

הפלשתינאית. 

בשנות ה-80, לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים, התמקדה 
ב״נובה  חקלאית  הדגמה  חוות  בהפעלת  זו  במדינה  הפעילות 
סיד״, בהפעלת מרכז הדרכה ב״מריוט״, ובתכנית הדרכה נרחבת 
 1999 בשנת  ה-90.  בשנות  חדשים  באזורים  מתיישבים  עבור 
השתתפו כ-300 משתלמים ממצרים בקורסים בארץ. בסוף שנות 
ה-90 נוספה פעילות הדרכתית של כ-1,000 משתלמים פלשתינים 
עם  הפעילות  הורחבה  אבו-מאזן  ממשלת  הקמת  מאז  בשנה. 
עם  השלום  חתימת  לאחר  משמעותית.  בצורה  הפלשתינאים 
בנושאים  זו  מדינה  עם  משותפות  תכניות  גם  מתקיימות  ירדן 

חקלאיים — גידול כבשים ודבורים, מים וכן בנושאים רפואיים. 

במצרים ִאפשר סיוע מש׳׳ב דלת פתוחה למספר משרדי ממשלה 
בתקופת שפל ביחסים. בירדן שופרה הנגישות לצמרת הירדנית. 
מדינה  מאוריטניה,  עם  דיפלומטיים  יחסים  לכינון  תרם  הסיוע 

החברה בליגה הערבית. 

בסוף 2004 ניכרה תנופה מחודשת בשיתוף הפעולה עם שכנינו 
בין  האזורית  התכנית  היא  לכך  טובה  דוגמה   — התיכון  במזרח 
ממשלת  בחסות  הפלשתינאית  ישראל—ירדן—מצרים—הרשות 
וביטחוני,   מדיני  מתח  של  בתקופות  גם  נפסקה  שלא  דנמרק, 

ונמצאת כעת בשלב השני, על-פי הסכם שייסתיים בשנת 2010.

״חזון העתיד שלי׃ ...ישראל, 

הקשורה במאמץ של שיתוף 

פעולה עם שכנותיה למען כל 

עמי האיזור הזה...״

(גולדה מאיר, ״חיי״) 
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למרות בעיותיה וקשייה אין ישראל מתחמקת מחובתה, כחברה 
במשפחת העמים, לתרום מניסיונה וממומחיותה. פעילות מש״ב 
אחרות,  רבות  מדינות  עם  אחת  בשורה  ישראל  את  מציבה 
כמדינה התורמת להתמודדות עם אתגרי הפיתוח הבינלאומיים. 
עם  ישראל  ליחסי  חיובי  תוכן  יוצקת  היא  ובפעילותה  בתרומתה 
תדמיתה  ואת  ישראל  של  מעמדה  את  ומחזקת  אחרות,  מדינות 
החיובית במשפחת העמים. הסיוע הישראלי תורם לשינוי תדמיתה 
המקובלת של ישראל כמדינה לוחמת, הנמצאת בעימות מתמיד 
עם מדינות במזרח התיכון ועם הפלסטינים, ומחזק את הפן האחר 

שלה (״ישראל היפה״).

הפעילות זוכה לחשיפה עקבית בתקשורת הישראלית, אך בעיקר 
ומאמרים  עיתונות  קטעי  עשרות  המסתייעות.  המדינות  של  בזו 
מקומיות  טלוויזיה  ובעולם. תחנות  בארץ  חודש  ִמדי  מתפרסמים 

מעלות אף הן על נס את הסיוע הישראלי.

בוגרי מש׳׳ב השבים לארצם נושאים עִמם מסר כי גם במציאות 
של סכסוכים אלימים, תנאי אקלים קשים ובעיות קליטה, ניתן 
להצליח לפתח מדינה. הם נוטלים עִמם לא רק ידע טכנולוגי, 
וביכולותיהם,  בעצמם  יותר  גדולה  ואמונה  השראה  גם  אלא 

ומשמשים, בסופו של דבר, שגרירים של רצון טוב. 

(יולי 2006) הוצף מש׳׳ב בפניות  בתקופת מלחמת לבנון השנייה 
סולידריות  שהפגינו  הבוגרים,  מן  והן  דאז,  מהמשתלמים  רבות 

ואהדה רבה למדינת ישראל.  

ההיבט התדמיתי

(אבא אבן, ״דבר אל העמים״)

״אל לישראל להיות עם 

לבדד ישכון, מצֻווה היא 

על טיפוח זיקות וקשרים 

בינלאומיים רחבים...״ 
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״מועדוני של ידי מערך בוגריו על קשר עם לשמור על דואג מש׳׳ב
לבוגרי מספקים אלה מועדונים השונות. בארצות המוקמים שלום״
חברתיות מקצועיות, פעילויות לקידום מסגרת מש׳׳ב של הקורסים
החברה של לקידומה  ותורמים ארצם,  בני לטובת ותרבותיות 

המסתייעות. במדינות האזרחית

בכירות לעמדות המגיעים ובחו׳׳ל, בישראל מש׳׳ב משתלמי
עם ישראל של קשריה לחיזוק תורמים ובכלכלה, בִממשל

מדינותיהם.

של הרכה״ ה״עוצמה  את  מאדירה מש׳׳ב שפעילות  לומר  ניתן
בתחומים מצויינותה להכרה בינלאומית בשל הזוכה זו — ישראל
ישראל הפכה בכך במזה׳׳ת. לסכסוך שמעבר ומגוונים רבים

הבינלאומי. הסיוע בזירת ומוערכת מוכרת לשחקנית
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חשיפת הפוטנציאל של ישראל 
בתחום הכלכלי והטכנולוגי

הדגמה  (חוות  מש׳׳ב  פעולות  בין  ישיר  קשר  על  להצביע  ניתן 
למוצרים  ביקוש  לבין  ייעוץ)  שליחויות  ניידים,  קורסים  ניסיוניות, 
ביותר  כמשמעותיים  עצמם  שהוכיחו  ״כחול-לבן״,  ולטכנולוגיות 
ומערכות  השקייה  מערכות  כגון׃  הפיתוח,  לתנופת  ורלבנטיםים 
בתחום  ותכנות  עזרים  דגים,  גידול  חממות,  החלב,  למשק 
ובאפריקה  באסיה  מש׳׳ב  בפעולות  ועוד.  תקשורת  החינוך, 
בסין  ישראל.  מתוצרת  נמוך  בלחץ  השקיה  יחידות  משולבות 
הוקמו שלוש חוות הדגמה חקלאיות׃ לגידולי חממות, לרפת חלב 
ולחקלאות בתנאי מדבר (במערב סין). בפרוייקטים השונים נעשה 
רפואי,  (ציוד  ישראלי  ובציוד  בטכנולוגיות  ובלעדי  נרחב  שימוש 

טלקומוניקציה, עזרי חינוך ועוד).  

לטכנולוגיות  ישראלי,  לציוד  נחשפים  בישראל  המשתלמים 
ישראליים.  ולפיתוחים  ישראליות  עבודה  לשיטות  ישראליות, 
ליצירת  המסייע  נוסף  מכשיר  מש׳׳ב  מהווה  כך,  בעשותו 
בעולם  הפועלות  ישראליות  חברות  עבור  עסקיות  הזדמנויות 
כלכליים  ופיתוח  צמיחה  כגורם המאיץ תהליכי  וכן  המתפתח, 

במדינות המסתייעות. 

את  הישראלי  הלאומי  האיכות  פורום  בחר  שנים  מספר  לפני 
המפעל המש׳׳בי כאחד מהמיזמים הראויים לאות ״מיזם האיכות״, 
וזאת בשל ההכרה בו כ״מרכיב מרכזי במדיניות החוץ של ישראל 
לישראל היפה,  נאמן  ביטוי  היותו  מול מדינות העולם המתפתח, 
ותרומתו לפיתוח הקשרים הכלכליים והסחר הישראלי עם מדינות 
העולם המתפתח...״. מומחי מש׳׳ב זכו, במהלך השנים, בפרסים 

שונים ובעיטורים יוקרתיים בארצות בהן פעלו.

חשיפת פוטנציאל מש׳׳ב חשובה לא רק מול המסתייעים, אלא גם 
מול גורמי סיוע בינ׳׳ל מרכזיים. ההישגים הישראליים, והתדמית 
של מדינה המובילה בטכנולוגיות המידע, מביאים לרצון לשלב את 

ישראל בפרוייקטים המושתתים על ִמחשוב ותקשורת אינטרנט.

״...היזמה החלוצית 

היוצרת בארץ... 

תהיה לברכה 

בניסיונה ובדוגמתה 

לעמים חדשים״

(דוד בן-גוריון, תשכ״א)



תמיד  היא  הצלחות,  בצד  אכזבות  גם  ידעה  מש׳׳ב  שפעילות  למרות 
עוררה הד חיובי והתפעלות על מקוריות גישתה ודבקותה במטרה. לא 
מדיניות  של  היתרה  ״נשמתה  מש׳׳ב׃  פעילות  את  רבים  מכנים  בכדי 

החוץ הישראלית״.   

פיתוח  בעיות  עם  רבות  מתפתחות  מדינות  מתמודדות   היום  גם 
אלא  לסיוע,  במחויבותה  להתמיד  רק  לא  ישראל  על  לפיכך,  קיומיות. 
להוסיף ולהרחיב את המפעל, שהפך במרוצת השנים לאתוס ישראלי 

ולביטוי נאמן של ישראל במיטבה.

תמיד  היא  הצלחות,  בצד  אכזבות  גם  ידעה  מש׳׳ב  שפעילות  למרות 

סיכום


