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. סייע בהכנת  חודשי ח"דו מאשר יותר רחבה  פרספקטיבה   דורשת  משמעותם של  מלאה והבנה  , להתפתח ממשיכים והאירועים  מהתהליכים  רבים כי
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גנץ בכנסת בהם    שר הביטחון  בתגובה לדברי  -  ציפייה פלסטינית לחידוש תהליך השלום תחת הנשיא הנבחר ביידן •
ההנהגה הפלסטינית מוכנה דובר לשכת הנשיאות הפלסטינית אבו רודינה כי    אמרקרא לפלסטינים לחזור למשא ומתן,  

 בקרב  רביםגורמים    מהמקום בו נעצרו השיחות.ולחדש את המשא ומתן עם ישראל על בסיס הלגיטימציה הבינלאומית  
בסוגייה הפלסטינית. הרשות   תלונים  הפלסטי חיובית  לנשיא ארה"ב תתרום להתקדמות  ביידן  בחירתו של  כי  תקווה 

היא מצפה להשבת התמיכה הכספית של ארה"ב באונר"א, לחידוש הנציגות בוושינגטון ופתיחה    כי  מסרההפלסטינית  
וארגונים   לאמנות  הצטרפותה  את  תשעה  בתמורה  כי  והודיעה  ירושלים,  במזרח  האמריקאית  הקונסוליה  של  מחדש 

י אברהם. מנוכח הסכ  לרשות  םחזירה אותשהאת שגריריה לבחריין ואיחוד האמירויות לאחר    השיבהבינלאומיים. הרשות  
בראש המשלחת הפלסטינית לשיחות השלום  עמדסאיב עריקאת אשר שנים ארוכות  את הספידו ובעולם בישראל רבים

 .מקורונה בבית החולים הדסה ונפטרעם ישראל, 
 

  יחידות   257,1  למכרזממשלת ישראל קידמה בנייה של שכונות יהודיות במזרח ירושלים כאשר הוציאה    -  סיפוח זוחל •
שבתכנית טראמפ על אף    ,פומפאו לקידום הבנייה בעטרותמזכיר המדינה האמריקאי  מול    ופעלהדיור בגבעת המטוס,  

יחידות דיור ביהודה ושומרון,    1,700-על הכשרת כ  עמלולמדינה הפלסטינית העתידית. במשרד הביטחון    יךשטח זה משו
כי יקדם הצעה ממשלתית משותפת עם כחול לבן להסדרת המאחזים. ועדת המשנה    ודיעההשר לענייני התיישבות הנגבי  ו

והביטחון בראשות ח"כ סער   ועדת החוץ  ושומרון של  יהודה  כך    קיימהלענייני  רישום המקרקעין  דיון על שינוי הסדרי 
על הצהרה של שדולת ארץ ישראל בכנסת המבקשת מנתניהו   חתמוח"כים    36לבג"צ.  פנות  הפלסטינים לשיקשה על  

היה למזכיר המדינה הראשון המבקר   פומפאו  .מאחזים לא חוקיים  70לנצל את ימי טראמפ האחרונים לטובת הכשרת  
המער כאשרבגדה  פסגות  אישיביקור    ערך  בית  פומפאו  בהתנחלות  ארה"ב    הודיע.  מההתנחלויות   מןתסכי  מוצרים 

עזה. משרד ראש הממשלה  רצועת  כתוצרת ישראלית, ואף תבצע הפרדה בסימון מקור המוצרים בין הגדה המערבית לבין  
מטעם הממשלה כתשובה לעתירה הקוראת לפינוי חאן אל אחמר. בהמשך   תצהירים שונים לבג"צ  הגישו ומשרד הביטחון  

הפינוי    חידדההחודש   את  לדחות  היא מבקשת  הקורונה  ומשבר  מדיניות  בגין התפתחויות  כי  עמדתה  הממשלה את 
. המהלך גרר Cבתים בקהילה בדואית בעמק הירדן בשטח    80-צה"ל כ  הרסבארה"ב  בארבעה חודשים. ערב הבחירות  

 .והאו"םהאירופי   מהאיחוד גינויים נרחבים 
 

שר החוץ של מלאווי מקאקה כי ארצו מתכננת לפתוח   הודיע  ,במהלך ביקורו בארץ  -ריבונות בירושלים  מאמץ להקרין   •
שר החוץ של הרפובליקה הדומיניקנית    אמר. בשיחת טלפון עם שר החוץ אשכנזי  2021את שגרירותה בירושלים עד קיץ  

השר הנדל את בקשת ממשלת   העלה  ,אלוורז כי ארצו תשקול את העברת שגרירותה לירושלים. במהלך ביקורו ברואנדה
פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים נמצאים בסכנת גירוש לאחר    87ישראל להעברת שגרירות המדינה לירושלים.  

'. לאחר פגישה בין הפלסטינים, 48יתן לגרשם בהתאם לחוק השבת רכוש יהודי מלפני  כי נ  הכריעושבתי המשפט בישראל  
ו שריף דרך -חראם א -אלכניסתם של תיירים ממדינות המפרץ להר הבית/  התאפשרההאמירויות,  איחוד  ירדן, בחריין 

 .ם המיועדים למאמינים המוסלמיםפלסטיניי -השערים הירדנים
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המענק הקטרי החודשי למשפחות נזקקות, משכורות פקידים ותפעול מתקני תחנות   -הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך   •
את טענות חמאס כי ישראל    הכחישבשטחים אבו רוקון  מתאם פעולות הממשלה    דרך מעבר ארז.לרצועת עזה    נכנס כוח

  כי שליח   דווחמעזה לעבר השפלה, וצה"ל תקף בתגובה ברצועה.    נורומונעת העברת ציוד רפואי לרצועה. שתי רקטות  
 . ים הקרוביםחודשמהלך המזרח התיכון מלדנוב צפוי לעזוב את תפקידו ולהתחלף בתהליך השלום בהמיוחד ל האו"ם

 

נורבגי,    תיווךבעזרת    ,בעקבות בחירתו של ביידן  -תיאום ביטחוני ויחסים כלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית   •
הפל עם  להסכמים  מחויבת  שישראל  הבהיר  בשטחים  הממשלה  פעולות  שמתאם   הרשות   הודיעהסטינים,  ולאחר 

לאסוף את כספי המיסים שלה. הקבינט   הסכמתה על חידוש התיאום האזרחי והביטחוני עם ישראל, ועל    הפלסטינית
לקזז   ולהמשיךמיליארד שקל,  3-לרשות את כספי המיסים שלה שהצטברו לכדי יותר מ להעביר החליטביטחוני -המדיני

מיליון אירו עבור תשלום   10לרשות    העבירמתוכם את הסכום המועבר לתמיכה במשפחות מחבלים. האיחוד האירופי  
בה מחדש המשרדים הפלסטינים הממונים על הנפקת אישורים אזרחיים, לאחר חצי שנה    נפתחו ם.  משכורות לפקידי

לעבוד ישירות מול הישראלים והשיבו אזרח ישראלי שנכנס  חזרו מנגנוני הביטחון הפלסטינים   .ישראל מילאה תפקיד זה
 .לשימושם של הפלסטיניםשנרכשו על ידה קורונה להרוסי  להעביר את מנות החיסון שוקליםלעיר פלסטינית. בישראל 

 

דיוני ארגון הבריאות העולמי במשבר הקורונה,    -המאבק בזירה הבינלאומית   • לבקשת סוריה   דיון  התקייםבמסגרת 
ה ישראל, והתקבלה החלטה לשוב ולדון בנושא ז  על ידיוהרשות הפלסטינית בנוגע להפרת זכויות החולים הפלסטינים  

מחאה על הדיון וטענה לפוליטיזציה של נגיף   הביעהשחר  -בשנה הבאה. שגרירת ישראל למוסדות האו"ם בז'נבה אילון
והקמת   הצביעומדינות    163הקורונה.   זכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית  בוועדת משנה של עצרת האו"ם בעד 

 . מדינה עצמאית

לביקור. זה את זה    הזמינו  בן זאיד  יורש העצר של אבו דאביובלין  ינשיא רה   -  עם איחוד האמירויות מדיניים  הסכמים   •
לחבר הכנסת הראשון  ח"כ   היה  דאבי  שביקראבידר  על הסכמי אברהם  באבו  גורמים  מאז החתימה  עם  נפגש  , שם 

לו על השיחה בציוץ    הודהנהיאן, אשר  -השר לביטחון פנים אוחנה שוחח עם מקבילו האמירתי אלבפרלמנט ובממשלה.  
ובחריין להשפעה על   ,פרויקט רשת משותף לישראל  קידםבעברית. המשרד לנושאים אסטרטגיים   איחוד האמירויות 

למנות   פעלממשל טראמפ    .זאדה וקראו לאיפוק-פח'רי  במדען האיראניאת ההתנקשות    גינואיחוד האמירויות  בהשיח.  
  .ההשקעות המשותפת למדינותאת לייטסטון, יועץ בכיר לשגריר פרידמן ומקורב לתנועת ההתנחלות, לראש קרן 

 

את הפטור ההדדי מדרישת אשרות כניסה,   אשררההממשלה    -  עם איחוד האמירויותכלכליים ואזרחיים    רקימת יחסים •
וטכנ  הסכמי במדע  הפעולה  קשרי  שיתוף  ואת  אמירתית    עופההתולוגיה  תעופה  חברת  האמירויות.  לאיחוד  הסדירים 

בטקס קבלת הפנים לטיסה הראשונה.   השתתףקו טיסות ישירות לישראל, ונתניהו    להפעיל  החלה  ,iFlyDubaנוספת,  
רת חבטיסות.    300-וס בדצמבר לדובאי בכישראלים צפויים לט  40,000-ביקוש גבוה לטיסות לאמירויות, כאשר כ  נרשם

החל    הצהירהעל    אל בשבוע  פעמים  שלוש  של  בתדירות  קבוע  טיסות  קו  תשיק  באיחוד  בכי  מלונות  דצמבר.  חודש 
. משלחת אנשי  אמירויותמשווקת באופן גלוי ב  החלהלהגשת אוכל כשר. תוצרת חקלאית ישראלית    התכוננוהאמירויות  

עם עמיתים בדובאי בחיפוש אחר שיתופי פעולה בתחומי    נועדה בהובלת ראש מועצת שומרון דגן    עסקים מההתנחלויות
והמים.   בישראל  החקלאות  לרפואה  וביטחון    קיימההקרן  ירושלים לאסטרטגיה  מכון  בדובאי.  על שיתוף   הודיעאירוע 

ומדיניות  יותבאמירו  Trends Research & Advisoryפעולה עם מכון   גם עם מכוני מחקר  , שמקיים שיתופי פעולה 
בשנה הבאה יוקם באמירויות מוסד ללימוד עברית ותרבות ישראלית. שר האוצר לשעבר כחלון    כי  דווח.  ישראלים אחרים

על הסכמי הבנות עם אזורי הסחר   חתםבי. בנק הפועלים  דא-קרן השקעות בשיתוף חברי משפחת המלוכה מאבו  הקים
התקיים משא ומתן בין בעלי קבוצת בית"ר ירושלים חוגג לבין חברה   כי  דווחהפיננסים המובילים באיחוד האמירויות.  
ועצות לישראלים   הנחיות  והוציא  והחוץאחוזים מהקבוצה. משרדי התיירות    49בבעלות השייח' חאמד בן חליפה לרכישת  
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להימנע משיח על דמוקרטיה או על והמבקרים באיחוד האמירויות ובהן המלצות להימנע מביקורת על השלטון האמירתי,  
 . ביקורת על דובאי כמוקד עולמי של תעשיית הזנות הוזכרההנושא הפלסטיני. בתקשורת בארץ 

 

את ההצהרה המשותפת בדבר ידידות וכינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל   אישרההכנסת    -   בחרייןעם    קידום יחסים •
נפגש   ,בישראל  ביקרזיאני  -ההסכם. שר החוץ הבחרייני א  נגד  הצביעוובחריין. חברי הכנסת מטעם הרשימה המשותפת  

  ו הגיע   ,זיאני-עם איחד  פגישה משולשת עם נתניהו ופומפאו.    וקייםאותו לביקור במנאמה,    והזמיןעם שר החוץ אשכנזי  
בחריינית מטעם המרכז   משלחתשר המסחר והתעשייה הבחרייני ומשלחת אמריקאית בראשות ברקוביץ'.  לישראל גם  

  עם אנשי דת מקומיים   נפגשהואקצא,  -בירושלים ובמסגד אל  סיירהקיום ושלום בראשות שייח' חאלד ביקרה בארץ,  -לדו
שר הזמין אותו לבקר במאנמה. נתניהו עם יורש העצר וראש ממשלת בחריין בן חאמד א  שוחחנשיא המדינה. נתניהו    ועם

הודיעו כי    תניהונאגרות תנחומים לבחריין נוכח מותו של ראש ממשלת בחריין בן סלמן. אשכנזי ולאחריו    שלחו וריבלין  
הבחריינים   בבחריין.  האמירויות  ביקשויבקרו  איחוד  אצל  ביקור  גם  שיכלול  כך  הביקור  את  לדחות  )שנדחה   מנתניהו 

נזי כדי לאפשר לראש , ודחו גם את ביקורו המתוכנן של אשכממועדו המקורי עקב סמיכותו ליום הלאומי של האמירויות(
 . באתר משרד החוץ פורסמוטפסי בקשה לאשרות כניסה לבחריין  הממשלה להגיע למדינה קודם לביקור שרים. 

 

עם יורש העצר בן סלמאן ופומפאו בעיר ניום בערב הסעודית.    נפגשכי נתניהו    דווח  -  ערב הסעודיתגישושים לקשר עם   •
אל נתניהו הצטרפו ראש המוסד כהן, ראש המל"ל בן שבת וגורמים נוספים, וכל זאת ללא ידיעת שר הביטחון גנץ ושר 

ערב הסעודית   הוכרה  ,הפגישה המדוברתיום לאחר    את קיומה של פגישה שכזו. הכחיששר החוץ הסעודי  החוץ אשכנזי.  
אישורי המעבר במרחב האווירי    התעכבול רקע פרסום הפגישה  ע  שהשבים ממנה אינם חייבים בבידוד.  כמדינה ירוקה

את ההסכמה הסעודית לשימוש   להשיגלממלכה כדי    מיהרהסעודי למטוסים הישראלים. יועץ הנשיא האמריקאי קושנר  
בפני מועצת השורא על מחויבות ערב    חזרהמלך הסעודי סלמאן  .  עבור חברות התעופה הישראליות  במרחב האווירי

פרחאן   בן  החוץ  שר  בירתה.  ירושלים  שמזרח  עצמאית  פלסטינית  מדינה  להקמת  ערב    הדגישהסעודית  נכונות  את 
 מליזציה, לאחר פתרון הסוגיה הפלסטינית. הסעודית להתקדם לנור

 

דובר    בסודן  ביקרה  ישראליתמשלחת    -  נורמליזציה עם סודן? • פוליטיות בקרב ההנהגה הסודנית.  ועוררה מחלוקות 
ר נשא אופי ביטחוני, וכי השיחות על נורמליזציה עם ישראל מושעות בשלב זה. מועצת הריבונות הסודנית טען כי הביקו

טען ראש מועצת הריבונות בורהאן כי ההחלטה לנרמל את היחסים עם ישראל זכתה לתמיכה רחבה בקרב   ,יחד עם זאת
 .כלל מנגנוני הממשל
 

לטיפול   הוטס  וואהנדה-אל  א מצריםהראשי בצב קצין הרפואה  -יחסים מדיניים חמים עם מצרים, וקרירות אזרחית   •
של  בהתרסקות מטוס  מותםעל  את צערו הביענמרץ בבית החולים הדסה עין כרם לאחר שנדבק בקורונה. משרד החוץ 

לבסוף  לא פגע    אשר  ,בצפון סינימצרי  גז    צינורעל פיצוץ    אחריות  לקחשבעה משקיפים בינלאומיים המוצבים בסיני. דאעש  
הגז סערה  ישראלמ  בהזרמת  עם  התעוררה  .  בדובאי  הצטלם  רמדאן  מוחמד  והזמר המצרי  לאחר שהשחקן  במצרים 

לשימוע בדצמבר בטענה לפגיעה בעם המצרי וחברותו באגודת   זומןעומר אדם, דיא סבע ואלעד צפני. הוא  הישראלים  
.  עם מי נפגש תה. רבים קראו להחרימו ובתגובה לכך פרסם רמדאן דגל פלסטין וטען שלא ידע עהשחקנים המצרית הוש

 . הופעה בפלסטין לקיים ימים לאחר מכן הודיע על כוונתו כמה 
 

התחממות היחסים    מהאפשרות שבתהליך  מודאגיםבירדן    -  ירדן נאבקת על תפקידה במקומות הקדושים בירושלים •
בין ישראל וערב הסעודית, תעניק ישראל לסעודים דריסת רגל בניהול המקומות הקדושים בירושלים. הירדנים פועלים  

 .של המקומות הקדושים ם מול הנשיא הנבחר ביידן ועם הפלסטינים כדי להבטיח את תפקידם כאפוטרופוסי
 

הגבול הימי בין ישראל ולבנון. שרטוט  על    והרביעי  השלישיהשיחות  התקיימו סבבי    -משא ומתן עם לבנון על הגבול הימי   •
  ציין מנכ"ל משרד האנרגיה אדירי    .בנוגע לעמדות הצדדיםבטוויטר    מסרים  החליפונשיא לבנון עוון ושר האנרגיה שטייניץ  

על    , וזאתבנון על שטח החורג מאזור המחלוקתתקיים משא ומתן עם לשלא יישראל  בבמכתב למנכ"ל חברת אנרג'יאן  
ע באו"ם  שהופקדו  הקווים  ידיבסיס  ב  ל  ולבנון  והתאוששות    איחלשטייניץ    .2011-ישראל  ללבנון  שמח  עצמאות  יום 

יוביל    הביע כחי, בהאא חרירי,  אחיו של ראש הממשלה הלבנוני הנו  מהמשבר. ומתן על הגבול הימי  תקוותו שהמשא 
  לל בין המדינות ה שהוא יוביל לשלום כווטען שהאמונלראשונה לשיחות    התייחסהמדינות. נסראללה  לשלום מקיף בין  
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עם  . ארה"ב הודיעה שתדון  בין הצדדים   הפעריםנוכח    נדחה  נובמבר  . סבב הדיונים החמישי שתוכנן לסוףריקות מתוכן
 . ה על החלטתה להגדיר את חיזבאללה כארגון טרור את סלובני בירכההצדדים בנפרד בטרם ישובו להיפגש. ישראל 

 

  ציר הפנתניהו  צוות לגיבוש אסטרטגיה להשפעה על ממשל ביידן בנושא האיראני.    הקיםמשרד החוץ    - מאבק באיראן   •
בפורום בו נכחו שגרירי בחריין ואיחוד    טען, ושגריר ישראל בארה"ב דרמר  בביידן לא לחזור להסכם הגרעין עם איראן

בשיחות   הביעו  יטעה אם יחזור להסכם הגרעין. שרי החוץ של ישראל ואיחוד האמירויות  האמירויות לארה״ב שממשל ביידן
. שר החוץ הבחרייני  הגרעין האיראני סיפוק מנכונות הממשל הנכנס בארה״ב להתייעץ עם מדינות האזור בנושאסגורות 
וטען שממשל ביידן צריך להתייעץ עם מדינות המפרץ לפני קבלת במהלך ביקורו בישראל לתקשורת המקומית    התראיין

נושא שיחה במהלך ביקורו של פומפאו בארץ, ובפגישה המשולשת    היווהי  הנושא האיראנ  החלטה לחזור להסכם הגרעין.
  פח'ריזאדה. במדען הגרעין האיראני    את ישראל בהתנקשות  האשיםהחוץ האיראני    שר  סלמאן.בן  בין נתניהו, פומפאו ו

מנכ״ל  הורהבעקבות החיסול . תורכיהו  וד האירופי האיח, קטררבים במזרח התיכון ובעולם גינו את ההתנקשות, ביניהם 
 .ערנות להגבירמשרד החוץ לשגרירויות ישראל בעולם 

 

לאחר שהונחו    וכוחות איראניים מטרות צבאיות של צבא סוריה  פעמים    מספר   תקףצה״ל    -מערכה מתמשכת מול סוריה   •
שב והזכיר את  פומפאו  וברמת הגולן,    סיירו  המדינה פומפאומטענים סמוך לגבול עם ישראל. שר החוץ אשכנזי ומזכיר  

 לביטחון ישראל.של הגולן מרכזיותו את הכרת ארה"ב בריבונות ישראל בגולן ו

הנציג העליון ליחסי חוץ של האיחוד האירופי בורל יצא נגד  - והסיפוח הזוחל על הכיבוש ביקורת פוליטית של האיחוד  •
זאת בשיחה שקיים    והעלה  שהמהלך יפגע בסיכויים לפתרון הוגן לסכסוך  טעןתכניות הבנייה של ישראל בגבעת המטוס,  

שליחת דיון במועצה בנושא תכניות הבנייה.    יזמו. נציגי מדינות האיחוד האירופי ונורבגיה במועצת הביטחון  עם אשכנזי
את דאגתה מהשלכות בניית   והביעהביקרה בגבעת המטוס    טרסטל  ן האיחוד האירופי לתהליך השלום במזרח התיכו

משלחת השלום.  תהליך  על  ודיפלומטים  ההתנחלויות  שגרירים  את   הביקר  אירופאים   של  והביעה  במקום  היא  אף 
את המשלחת  והביאו    נגד עמדת האיחוד האירופי   חו מ  , סגן ראש עיריית ירושלים קניג  בהם בנייה. פעילי ימין,  התנגדותה ל

המקום.   את  לעזוב  החוץ  האירופית  שהפנה  הביעמשרד  מהקריאה  אכזבתו  לישראל    את  האירופי   להפסיקהאיחוד 
בפרלמנט האירופי    נאםאח'רס. מנכ"ל בצלם  -וש במעצרים מנהליים ולדאוג לבריאותו של העציר שובת הרעב אלהשימ

עם שר   נועדפים יותר על מנת להפסיק את הכיבוש. שגריר האיחוד לישראל ז'ופרה  והפציר באיחוד לנקוט צעדים חרי
טור בתקשורת הישראלית המדגיש את שיתופי הפעולה התרבותיים בין ישראל ואירופה. קבוצת    ופרסםהביטחון גנץ,  

 .  לה בפרלמנט האירופימפגש וירטואלי עם הקבוצה המקבי קיימהאירופה בכנסת -הידידות ישראל

עם מנכ"ל משרד החוץ הקפריסאי קורנלו.    נפגשמנכ"ל משרד החוץ אושפיז    -  הברית עם יוון וקפריסין ממשיכה להתחזק •
הצדדים לחזק את שיתוף   הסכימובה  ו  ,בניקוסיה  התקיימהפגישה משולשת של שרי ההגנה של קפריסין, יוון וישראל  

. שר הביטחון גנץ נפגש עם נשיא קפריסין. שגרירת קפריסין לישראל החדשה קונסטנטינידו  ביניהם  הפעולה הביטחוני
 . את כתב אמנתה לנשיא ריבלין הגישה

 

כי תורכיה    ארדואןנשיא תורכיה  לרגל יום ההזדהות הבינלאומי עם העם הפלסטיני אמר    -  יחסים מורכבים עם תורכיה •
גורמים    דווחתמשיך לפעול לסיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית ריבונית שירושלים בירתה.   כי נערכו פגישות בין 

כנס וירטואלי בהשתתפות חברות מישראל   ארגנהים לתיקון היחסים. השגרירות הישראלית באנקרה  תורכים וישראלי
את תמיכתו בתושבי העיר התאומה   שלחאביב חולדאי  -טק. ראש עיריית תל-הייותורכיה לקידום שיתופי פעולה בתחום ה

 .אדמה שפגעה בה רעידתאיזמיר לאחר 
 

 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-lebanon-maritime-border-talks-postponed/2020/11/30/6199e71c-32fa-11eb-9699-00d311f13d2d_story.html
https://news.walla.co.il/item/3401010?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1333519610260361216
https://news.walla.co.il/item/3399464
https://www.ynetnews.com/article/H1Bl2gOqw
https://www.ynetnews.com/article/H1Bl2gOqw
https://www.ynetnews.com/article/H1Bl2gOqw
https://news.walla.co.il/item/3399119
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=80395
https://www.axios.com/bahrain-foreign-minister-israel-iran-nuclear-deal-62ff4cde-4b51-4f17-84d2-f7c923bb606d.html
https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/1604858669-trump-administration-planning-flurry-of-iran-sanctions-before-january-report
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55111064
https://www.reuters.com/article/uk-iran-nuclear-scientist-qatar/qatar-condemns-killing-of-iranian-nuclear-scientist-statement-idUSKBN2880KL
https://www.timesofisrael.com/eu-condemns-killing-of-iranian-nuclear-scientist-as-criminal-act/
https://www.timesofisrael.com/eu-condemns-killing-of-iranian-nuclear-scientist-as-criminal-act/
https://www.timesofisrael.com/eu-condemns-killing-of-iranian-nuclear-scientist-as-criminal-act/
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-805125
https://news.walla.co.il/item/3402073
https://news.walla.co.il/item/3399427
https://news.walla.co.il/item/3400924
https://www.srugim.co.il/509512-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88727/statement-high-representative-josep-borrell-settlement-expansion-givat-hamatos_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89240/middle-east-remarks-hrvp-josep-borrell-ep-plenary-normalisation-agreements-between-israel-and_en
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/-/2418040
https://twitter.com/STerstalEU/status/1322944202322415619
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/88793/european-union-heads-mission-and-likeminded-countries-pay-urgent-visit-givat-hamatos-site_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/88793/european-union-heads-mission-and-likeminded-countries-pay-urgent-visit-givat-hamatos-site_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/88793/european-union-heads-mission-and-likeminded-countries-pay-urgent-visit-givat-hamatos-site_en
https://twitter.com/mayahorodnicean/status/1328262650778759170
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/israel-eu-palestine-east-jerusalem-givat-hamatos.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/israel-eu-palestine-east-jerusalem-givat-hamatos.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/israel-eu-palestine-east-jerusalem-givat-hamatos.html
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/MFA-comments-on-hunger-strike-by-Palestinian-Islamic-Jihad-activist-6-November-2020.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87871/israel-statement-spokesperson-detention-and-hunger-strike-m-al-akhras_en?fbclid=IwAR0ylI6ZLnAshkU7f5jdFk_EemCX_6xmin0EdsvHI2QWsFAv_smbrH_rVz4
https://www.btselem.org/hebrew/facing_expulsion_blog/20201116_european_parliament_committee_on_human_rights_address
https://www.israeldefense.co.il/en/node/46323
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001349142&utm_source=social&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter
https://twitter.com/AnnaAsimakopoul/status/1333460177085927425?s=03
https://twitter.com/SammyRevel/status/1326205176663957505
https://www.thenationalherald.com/cyprus_politics/arthro/cyprus_israel_greece_agree_to_boost_defense_cooperation-1194197/
https://embassies.gov.il/nicosia-en/NewsAndEvents/Pages/Israel-Cyprus-Greece-Defence-Ministers-Trilateral-.aspx
https://israelnoticias.com/diplomacia/presidente-de-israel-recibe-embajadores/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/turkey-ties-israel-biden-trump-s400-saudi-arabia-erdogan.html
https://en.globes.co.il/en/article-online-event-links-israeli-and-turkish-tech-industries-1001350640#utm_source=RSS
https://twitter.com/IsraelIstanbul/status/1324241845447282689
https://www.israelhayom.co.il/article/815243
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בעיקר לצרכים מדיניים    נעשתהבישראל הודו כי רכישת החיסון הרוסי לנגיף בעשרות מיליוני דולרים    -ונה  יחסי חוץ וקור •
יחסים טובים עם רוסיה. ישראל   מקדמה לחברת פייזר על החיסון, אולם ההסכם אינו מחייב את   שילמהושמירה על 

והדגיש את שיתוף הפעולה בתחום מהאיים הפסיפיים  עם תשעה ראשי מדינות    דןאשכנזי    החברה לספק את החיסון.
 .שםמכונות הנשמה לבולגריה נוכח העלייה בתחלואה  העביראת תמיכתן בישראל באו"ם. משרד החוץ והקורונה 

 

מדינות תמכו   109  .לכהן כחברה בוועדת האו"ם לאנשים עם מוגבלויות  נבחרהה פיטוסי  -אודלי   -השתלבות בעולם   •
,  וברזיל  ליטאשיתוף פעולה בנושאי ביטחון פנים וביטחון הציבור עם קרואטיה,  הסכמי    אישרההממשלה  במועמדותה.  

- ביןהועדה  הו   .יתקנהדומיני  הרפובליקה, ושוויץ ,  רואנדה,  ברזיל,  איסלנד  ,ילה׳צ הסכמי שירותים אוויריים סדירים עם  ו
 .קול קורא לתגובות הציבור לדו"ח הביניים שלה הוציאה לאומינפעילות הממשלה בתחום הפיתוח הבילתיאום משרדית 

 

את מינויו של בלום   האריךנתניהו  .  גיוס לקורס הצוערים  קמפיין  ובילהמשרד החוץ    -  מינויים מקצועיים במשרד החוץ •
לשגריר ישראל באתיופיה של אללי אדמאסו    מינויואת    אשרההממשלה  כמתאם נושא השבויים והנעדרים והשליח מטעמו.  

ד  מתוך שורות משר  במסגרת מכסת המינויים הפוליטיים של אשכנזי. כמו כן קידם אשכנזי שורה של מינויים מקצועיים
חיים רגב לתפקיד שגריר ישראל לאיחוד האירופי, נאור גילאון לשגריר בהודו, גלעד כהן לשגריר ביפן, אנה אזארי  החוץ:  

לשגרירה בצ'כיה, דני זוהר זונשיין לשגריר בברזיל, דוד עקוב לשגריר בדנמרק, מיכאל ברודצקי לשגריר באוקראינה, 
לשגרירה באירלנד, דור שפירא לשגריר בפורטוגל, אילן פלוס לשגריר אורן אנוליק לשגריר בקפריסין, לירון בר שדה  

בפיליפינים, אלי בלוצרקובסקי לשגריר בדרום אפריקה, אלדד גולן לשגריר בהונדורס, נעם כהן לקונסול הכללי בשיקגו,  
רונטו, וכרמלה שמיר  ליביה לינק לקונסולית ביוסטון, מאור אלבז סטרינסקי לקונסול במיאמי, עידית שמיר לקונסולית בטו

 .לקונסולית במינכן
 

משרד ברואנדה. סמנכ״לית מחלקת הכלכלה  לשתפעיל קווים ישירים    הודיעה ישראייר    -  אפריקהמחזקת יחסים ב  ישראל •
 שלחהסדרת פגישות בין חברות ישראליות ושר החוץ של מלוואי. לבקשת ממשלת אתיופיה,    הובילהצדוק  -רביע  החוץ

בראיון כי מדינתו    חשף  ל הארבה שפוקד את המדינה. נשיא ג'יבוטיישראל משלחת מומחים לעזור למדינה להילחם בג
לא ביחסים  נמצאים  היחסים    רשמיים,  -וישראל  שנרמול  טען  הפלסטיניתאך  בזירה  בהתקדמות  מטוסים תלוי  שני   .

 . תיופיהבדרכם לא בג׳יבוטי לתדלוק נחתוישראלים 
 

לראש הממשלה    וקראונגד שיתוף הפעולה של ישראל עם לוקשנקו,    הפגינובארץ    יוצאי בלארוס  -דמוקרטיה ויחסי חוץ  •
ולצאת נגד ממשלו הרודני של לוקשנקו.   הפגנה נגד   מוקיי  במיאמי  ישראליםולמשרד החוץ לתמוך במחאה העממית 

את   רהמכ  ,בפריצה למכשירים סלולריים מתמחה  , ש. חברת סלברייט הישראלית, כחלק מגל ההפגנות נגדו בארץנתניהו
 .שירותיה לאינדונזיה

 

למנוע תמיכה ממשלתית  כאנטישמית ותפעל    BDS-שארה״ב תכיר בתנועת ה  הצהירפומפאו    -  מאבק באנטישמיות •
לאחר שהמגישה    CNNהתנצלות מרשת    וקיבלו דרשו. משרד החוץ וארגונים יהודים בארה״ב  בגורמים המזוהים עמה

את החלטת מועצת   בברכה  קיבלהחוץ    משרדליל הבדולח לפעולות הנשיא טראמפ.    ביןכריסטיאנה אמנפור השוותה  
 .  אנטישמיותל IHRA-את הגדרת ה לאמץ האימאמים העולמית 
 

בממשל  התגוב • בארה"ב    תצוננת  הבחירות  לתוצאות  הנשיא    מיהרו  הפוליטית  במערכת  רבים   -ישראל  את  לברך 
נתניהו   ביידן, בעוד ראש הממשלה  ל  את ברכתו  עיכב האמריקאי הנבחר  ריבלין    שוחחו . בהמשך  בסוףאך נתן אותה 

 .נתניהו עם הנשיא הנבחר ביידן, אשר ביטא את מחויבותו לישראל ולאחריו
 

https://news.walla.co.il/item/3400427
https://www.ynet.co.il/economy/article/B16gBg2tP
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1333356978538749969
https://twitter.com/TalyaLador/status/1323558960151076865
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1333515398063550464
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec574_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec573_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec572_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec522_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec522_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec522_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec520_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec524_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec521_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec523_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec525_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec525_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec525_2020
https://www.gov.il/he/Departments/General/strategy_report
https://www.inn.co.il/news/455858
https://www.inn.co.il/news/455858
https://www.inn.co.il/news/455858
https://minisite-mfa.co.il/
https://twitter.com/gilicohen10/status/1324320041177911296
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec559_2020
https://www.ynet.co.il/news/article/SkCst085v
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348153
https://twitter.com/IsraEconomy/status/1324452230557216769
https://www.bhol.co.il/news/1153502
https://www.davar1.co.il/263906/
https://twitter.com/IntelliTimes/status/1332522743271714818
https://twitter.com/mossi_raz/status/1333289108358246400
https://www.israelhayom.co.il/article/816815?utm_source=Twitter
https://twitter.com/mossi_raz/status/1333289108358246400
https://twitter.com/mossi_raz/status/1333289108358246400
https://twitter.com/mossi_raz/status/1333289108358246400
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/.premium-hacking-grindr-israel-s-cellebrite-sold-phone-spy-tech-to-indonesia-1.9281160
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/.premium-hacking-grindr-israel-s-cellebrite-sold-phone-spy-tech-to-indonesia-1.9281160
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/.premium-hacking-grindr-israel-s-cellebrite-sold-phone-spy-tech-to-indonesia-1.9281160
https://www.youtube.com/watch?time_continue=526&v=CfMiF3R5Y3w&feature=emb_title
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/israeli-foreign-ministry-requests-apology-from-cnn-for-amanpours-remarks-649235
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/cnns-amanpour-apologizes-for-comparing-trump-era-to-kristallnacht-649332
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1322860858096144384
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/worlds-largest-imams-ngo-adopts-ihra-definition-of-antisemitism-647515
https://twitter.com/yairlapid/status/1325118103504740354
https://twitter.com/BarakRavid/status/1325121332019867648
https://twitter.com/gantzbe/status/1325255569305985024
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1325280558390407170
https://www.maariv.co.il/business/world/Article-800847
https://twitter.com/RaphaelAhren/status/1328742228177645571
https://www.jpost.com/breaking-news/reuven-rivlin-congratulates-joe-biden-on-his-election-649384
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 מה קרה?  תאריך 

 בנובמבר 2
דאבי עם יו״ר ועדת החוץ והביטחון של הפרלמנט של -באבו נפגש בידרח"כ א

 .נועיימי-איחוד האמירויות אל

 עם שר החוץ אשכנזי. נפגששר החוץ של מלאווי מקאקה  בנובמבר 3

 . עם מנכ"ל משרד החוץ הקפריסאי קורנלו נפגשמנכ"ל משרד החוץ אושפיז  בנובמבר 10

 לאתיופיה.  יצאה משלחת סיוע ישראלית למאבק במגיפת הארבה  בנובמבר 10

 מי ביניהן. את סבב השיחות השלישי בנוגע לגבול הי קיימוישראל ולבנון  בנובמבר 11

 . נהיאן-עם מקבילו האמירתי אל שוחחהשר לביטחון פנים אוחנה   בנובמבר 11

 בישראל ראש הממשלה נתניהו. הפגשנ זכרייבה שרת החוץ של בולגריה בנובמבר 12

 .בניקוסיה התקיימהפגישה משולשת של שרי ההגנה של קפריסין, יוון וישראל  בנובמבר 12

 . בסודן ביקרה ישראליתמשלחת  בנובמבר 15

ונשיא הדינה   נתניהו,  נפגש עם אשכנזיובישראל    ביקרזיאני  -שר החוץ הבחרייני א בנובמבר 18
 . ריבלין

 .נתניהו ואשכנזיעם   ונפגשפאו ביקר בארץ מזכיר המדינה האמריקאי פומ בנובמבר  19

עם יורש העצר בן סלמאן ומזכיר המדינה פומפאו בעיר ניום בערב   נפגשנתניהו   בנובמבר 22
 .הסעודית

 את סבב השיחות הרביעי בנוגע לגבול הימי ביניהן.  קיימוישראל ולבנון  בנובמבר 23

 .עם יורש העצר וראש ממשלת בחריין בן חאמד שוחחנתניהו  בנובמבר 24

 ברואנדה עם נשיא המדינה קגמה.  נפגששר התקשורת הנדל  בנובמבר 25

 . קו טיסות ישירות לישראל להפעיל החלה iFlyDubaחברת  בנובמבר 26

 .קיום של בית המלוכה הבחרייני-ראשי המרכז הגלובלי לדו את אירחריבלין  בנובמבר 26

ישראל בנובמבר 30 הידידות  בכנסת  -קבוצת  הקבוצה    קיימהאירופה  עם  וירטואלי  מפגש 
 . המקבילה בפרלמנט האירופי

https://twitter.com/BarakRavid/status/1323313279138234370
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_met_with_malawi_s_fm
https://twitter.com/SammyRevel/status/1326205176663957505
https://www.bhol.co.il/news/1153502
https://www.jpost.com/middle-east/israel-lebanon-complete-third-meeting-over-disputed-maritime-border-648789
https://twitter.com/LahavHarkov/status/1326608723083751425
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-801898
https://www.thenationalherald.com/cyprus_politics/arthro/cyprus_israel_greece_agree_to_boost_defense_cooperation-1194197/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001348904
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-send-first-official-delegation-to-sudan/
https://www.ynetnews.com/article/r16WeVt9D
https://www.timesofisrael.com/bahrain-fm-due-in-israel-for-first-ever-ministerial-visit-from-gulf-nation/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001350133
https://www.wsj.com/articles/israels-netanyahu-meets-saudi-crown-prince-hebrew-media-says-11606120497
https://twitter.com/tal_becker/status/1330772173263425536
https://saudigazette.com.sa/article/600656/World/Mena/Bahrain-crown-prince-holds-phone-talks-with-Israeli-PM
https://www.makorrishon.co.il/news/287549/
https://www.reuters.com/article/us-emirates-israel-flydubai/state-owned-flydubai-to-start-tel-aviv-flights-this-month-idUSKBN27K0YH
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/first-flydubai-flight-lands-in-israel/2036512
https://www.bimmae.com/main/post/ecd99a17-f51d-47ff-9612-c8c7b3c8cd30
https://twitter.com/AnnaAsimakopoul/status/1333460177085927425?s=03
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 דו"חות ומחקרים 

כהנא מירב  גורן,  נמרוד  ד"ר  קיבריק,  רועי  )עורכים(,  -ד"ר  עם דגן  ישראל  יחסי 
 . ]ספר אלקטרוני[ 2020, נובמבר ממומש-מדינות ערב: הפוטנציאל הלא

שיתוף פעולה בין ישראל למדינות ערב: ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה ומור יהלום,  
 .  2020, נובמבר כיצד זה עובד ברמה הממשלתית

בין ישראל למדינות ערב: כיצד זה עובד   שיתוף פעולהד"ר רועי קיבריק ועינת לוי,  
 . 2020, נובמבר ברמה האזרחית

 ראיונות בתקשורת 

בנובמבר   2,  פודקאסט מכון דיוויס," יחסי ישראל ומדינות ערבפרופ' אלי פודה, " 

2020 . 

 . 2020בנובמבר  5, גל"צ," הבחירות בארה"בנדב תמיר, " 

 . 2020בנובמבר  11, 11כאן ," יהודים במרוקועינת לוי, " 

 . 2020בנובמבר  14,  12ערוץ ," ביידן ותהליך השלוםנדב תמיר, " 

 . 2020בנובמבר  15,  חיפה," איחוד האמירויות וחיפהד"ר מורן זגה, " 

 . 2020בנובמבר  23, הארץ," פרופילח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

בנובמבר   23, 11כאן ," ישראל וערב הסעודיתח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

2020 . 

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-Israel-and-Arab-Countries-The-Unfulfilled-Potential-October-2020.pdf?fbclid=IwAR3oQAH8Q6T5gWBaX__X8QfUqRav2YvGMVkwwNoZE1GqF83ITIV9tuHm0iQ
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-Israel-and-Arab-Countries-The-Unfulfilled-Potential-October-2020.pdf?fbclid=IwAR3oQAH8Q6T5gWBaX__X8QfUqRav2YvGMVkwwNoZE1GqF83ITIV9tuHm0iQ
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-Ksenia-Svetlova-and-Mor-Yahalom-Israel-Arab-Cooperation-How-Does-it-Work-on-the-Governmental-Level-September-2020.pdf?fbclid=IwAR3ScNQjN7m95vPwht6b1UWLXiXC0khvWIO0bvKO8NFHQoLK1VHlbGN7kRM
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-Ksenia-Svetlova-and-Mor-Yahalom-Israel-Arab-Cooperation-How-Does-it-Work-on-the-Governmental-Level-September-2020.pdf?fbclid=IwAR3ScNQjN7m95vPwht6b1UWLXiXC0khvWIO0bvKO8NFHQoLK1VHlbGN7kRM
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-Roee-Kibrik-and-Einat-Levi-Israel-Arab-Cooperation-How-Does-it-Work-on-the-Civil-Society-Level-September-2020.pdf?fbclid=IwAR1xPEUhCYfimUTP3dHye3HBv4Q9rJPWv6K0jQyXD8tCebiEkzTQavYOECY
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-Roee-Kibrik-and-Einat-Levi-Israel-Arab-Cooperation-How-Does-it-Work-on-the-Civil-Society-Level-September-2020.pdf?fbclid=IwAR1xPEUhCYfimUTP3dHye3HBv4Q9rJPWv6K0jQyXD8tCebiEkzTQavYOECY
https://anchor.fm/jonathan-cohen8/episodes/ep-els86i?fbclid=IwAR3x909mX-IWqkcehi60TY9ZsQpzHHnl730VlqzyeLjWH1XEY9VNi9woGFs
https://bit.ly/2TYlLm9
https://www.youtube.com/watch?v=QAiQ_aJxMps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1srt1mQOTU4yyf5FinoJAlrH5YuE52czHUDNxmWNxUV0pdPVodQeN0ggU
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=ee3f9ce2c14ce610VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=38f7a2d3ea7c5710VgnVCM200000650a10acRCRD
https://haipo.co.il/item/238921
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9322725
https://www.youtube.com/watch?v=zJ8Umz8X2n4&feature=youtu.be
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   מאמרי דעה

," אסור לנו להפוך את הדעות הפוליטיות למבחן של מי איתנו ומי לאנדב תמיר, " 
 . 2020בנובמבר  1, מעריב

  1993-התפנית עם מדינות ערב התרחשה בפרופ' אלי פודה ופרופ' שמעון שמיר, " 
 . 2020בנובמבר  2, הארץ," 2020-לא ב

," לערביםהסכמי אברהם כפוטנציאל לשינוי ביחס היהודים בישראל  נדב תמיר, " 
 . 2020בנובמבר  7, זמן ישראל

מדיניות טראמפ במזרח התיכון הייתה כישון, גם אם בישראל פרופ' אלי פודה, " 
 . 2020בנובמבר  9, וואלה," רואים בה הצלחה

 " ערן,  אהוד  העולמיד"ר  והסדר  ביידן  של  הצפויה  נשיאותו  טראמפ,  ," מורשת 
 . 2020בנובמבר  11, הארץ

 " ליאור להרס,  האיש שהפך את תהליך השלום   – עריקאת    מותו של סאיבד"ר 
 . 2020בנובמבר  11, זמן ישראל," למפעל חייו

," נצחון ביידן ופטירת עריקאת נושאים בחובם לקחים למחנה השלוםנדב תמיר, " 
 . 2020בנובמבר  16, זמן ישראל

בנובמבר   17,  זמן ישראל,"  בא לשכונה בחור ישןהשגריר לשעבר ברוך בינה, " 
2020 . 

," פלסטיני-יכול לייצר מומנטום חיובי לקידום שלום ישראלי  ביידןד"ר נמרוד גורן, " 
  . 2020בנובמבר  18 הארץ,

 " תמיר,  מתאיםנדב  לא  איתם  ואפי  שלנו,  רק  לא  היא    20,  וואיינט,"  השואה 
 . 2020בנובמבר 

 24,  וואלה,"  משהו קורה בערב הסעודית וביחסיה עם ישראלפרופ' אלי פודה, " 
 . 2020בנובמבר 

, הארץ," צעדי מדיניות אחרונים לפני שעוזבים את הבית הלבןד"ר ליאור להרס, " 
 . 2020בנובמבר  25

 " גורן,  נמרוד  משודרגד"ר  חוץ  משרד  מגיע  ישראל  של  הבאים  ,"  לדיפלומטים 
 .2020בנובמבר  28, גלובס

בנובמבר   29,  וואיינט,"  היהודים בספרי הלימוד של מרוקו: 'הם משלנו!'עינת לוי, " 
2020 . 

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-799176
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9281065
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9281065
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9281065
https://www.zman.co.il/166338/
https://www.zman.co.il/166338/
https://www.zman.co.il/166338/
https://news.walla.co.il/item/3397668
https://news.walla.co.il/item/3397668
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9301720
https://www.zman.co.il/168329/
https://www.zman.co.il/168329/
https://www.zman.co.il/169601/
https://www.zman.co.il/169687/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9315507
https://www.ynet.co.il/news/article/HkN3AlHqv
https://news.walla.co.il/item/3400671
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9325851
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001350955
https://www.ynet.co.il/news/article/rkqL5eTcP

