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• ציפייה פלסטינית לחידוש תהליך השלום תחת הנשיא הנבחר ביידן  -בתגובה לדברי שר הביטחון גנץ בכנסת בהם
קרא לפלסטינים לחזור למשא ומתן ,אמר דובר לשכת הנשיאות הפלסטינית אבו רודינה כי ההנהגה הפלסטינית מוכנה
לחדש את המשא ומתן עם ישראל על בסיס הלגיטימציה הבינלאומית ומהמקום בו נעצרו השיחות .גורמים רבים בקרב
הפלסטינים תלו תקווה כי בחירתו של ביידן לנשיא ארה"ב תתרום להתקדמות חיובית בסוגייה הפלסטינית .הרשות
הפלסטינית מסרה כי היא מצפה להשבת התמיכה הכספית של ארה"ב באונר"א ,לחידוש הנציגות בוושינגטון ופתיחה
מחדש של הקונסוליה האמריקאית במזרח ירושלים ,והודיעה כי בתמורה תשעה את הצטרפותה לאמנות וארגונים
בינלאומיים .הרשות השיבה את שגריריה לבחריין ואיחוד האמירויות לאחר שהחזירה אותם לרשות נוכח הסכמי אברהם.
רבים בישראל ובעולם הספידו את סאיב עריקאת אשר שנים ארוכות עמד בראש המשלחת הפלסטינית לשיחות השלום
עם ישראל ,ונפטר מקורונה בבית החולים הדסה.
• סיפוח זוחל  -ממשלת ישראל קידמה בנייה של שכונות יהודיות במזרח ירושלים כאשר הוציאה למכרז  1,257יחידות
דיור בגבעת המטוס ,ופעלה מול מזכיר המדינה האמריקאי פומפאו לקידום הבנייה בעטרות ,על אף שבתכנית טראמפ
שטח זה משויך למדינה הפלסטינית העתידית .במשרד הביטחון עמלו על הכשרת כ 1,700-יחידות דיור ביהודה ושומרון,
והשר לענייני התיישבות הנגבי הודיע כי יקדם הצעה ממשלתית משותפת עם כחול לבן להסדרת המאחזים .ועדת המשנה
לענייני יהודה ושומרון של ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ סער קיימה דיון על שינוי הסדרי רישום המקרקעין כך
שיקשה על הפלסטינים לפנות לבג"צ 36 .ח"כים חתמו על הצהרה של שדולת ארץ ישראל בכנסת המבקשת מנתניהו
לנצל את ימי טראמפ האחרונים לטובת הכשרת  70מאחזים לא חוקיים .פומפאו היה למזכיר המדינה הראשון המבקר
בגדה המערבית כאשר ערך ביקור אישי בהתנחלות פסגות .פומפאו הודיע כי ארה"ב תסמן מוצרים מההתנחלויות
כתוצרת ישראלית ,ואף תבצע הפרדה בסימון מקור המוצרים בין הגדה המערבית לבין רצועת עזה .משרד ראש הממשלה
ומשרד הביטחון הגישו תצהירים שונים לבג"צ מטעם הממשלה כתשובה לעתירה הקוראת לפינוי חאן אל אחמר .בהמשך
החודש חידדה הממשלה את עמדתה כי בגין התפתחויות מדיניות ומשבר הקורונה היא מבקשת לדחות את הפינוי
בארבעה חודשים .ערב הבחירות בארה"ב הרס צה"ל כ 80-בתים בקהילה בדואית בעמק הירדן בשטח  .Cהמהלך גרר
גינויים נרחבים מהאיחוד האירופי והאו"ם.
• מאמץ להקרין ריבונות בירושלים  -במהלך ביקורו בארץ ,הודיע שר החוץ של מלאווי מקאקה כי ארצו מתכננת לפתוח
את שגרירותה בירושלים עד קיץ  .2021בשיחת טלפון עם שר החוץ אשכנזי אמר שר החוץ של הרפובליקה הדומיניקנית
אלוורז כי ארצו תשקול את העברת שגרירותה לירושלים .במהלך ביקורו ברואנדה ,העלה השר הנדל את בקשת ממשלת
ישראל להעברת שגרירות המדינה לירושלים 87 .פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים נמצאים בסכנת גירוש לאחר
שבתי המשפט בישראל הכריעו כי ניתן לגרשם בהתאם לחוק השבת רכוש יהודי מלפני  .'48לאחר פגישה בין הפלסטינים,
ירדן ,בחריין ואיחוד האמירויות ,התאפשרה כניסתם של תיירים ממדינות המפרץ להר הבית/אל-חראם א-שריף דרך
השערים הירדנים-פלסטיניים המיועדים למאמינים המוסלמים.
 ד"ר רועי קיבריק הוא מנהל המחקרים של מכון מיתווים .ניתן ליצור עמו קשר ב rkibrik@mitvim.org.il :ולעקוב אחריו בטוויטרSergioKkibrik :
הדו"ח הדיפלומטי נשען על פרסומים ומקורות גלויים ,ואין באפשרותנו לבדוק באופן מלא את נכונותו של כל דיווח על פרטיו השונים .כמו כן ,יש לזכור
כי רבים מהתהליכים והאירועים ממשיכים להתפתח ,והבנה מלאה של משמעותם דורשת פרספקטיבה רחבה יותר מאשר דו"ח חודשי .סייע בהכנת
הדו"ח החודשי ,גל סיגלר .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט.
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• הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך  -המענק הקטרי החודשי למשפחות נזקקות ,משכורות פקידים ותפעול מתקני תחנות
כוח נכנס לרצועת עזה דרך מעבר ארז .מתאם פעולות הממשלה בשטחים אבו רוקון הכחיש את טענות חמאס כי ישראל
מונעת העברת ציוד רפואי לרצועה .שתי רקטות נורו מעזה לעבר השפלה ,וצה"ל תקף בתגובה ברצועה .דווח כי שליח
האו"ם המיוחד לתהליך השלום במזרח התיכון מלדנוב צפוי לעזוב את תפקידו ולהתחלף במהלך החודשים הקרובים.
• תיאום ביטחוני ויחסים כלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית  -בעקבות בחירתו של ביידן ,בעזרת תיווך נורבגי,
ולאחר שמתאם פעולות הממשלה בשטחים הבהיר שישראל מחויבת להסכמים עם הפלסטינים ,הודיעה הרשות
הפלסטינית על חידוש התיאום האזרחי והביטחוני עם ישראל ,ועל הסכמתה לאסוף את כספי המיסים שלה .הקבינט
המדיני-ביטחוני החליט להעביר לרשות את כספי המיסים שלה שהצטברו לכדי יותר מ 3-מיליארד שקל ,ולהמשיך לקזז
מתוכם את הסכום המועבר לתמיכה במשפחות מחבלים .האיחוד האירופי העביר לרשות  10מיליון אירו עבור תשלום
משכורות לפקידים .נפתחו מחדש המשרדים הפלסטינים הממונים על הנפקת אישורים אזרחיים ,לאחר חצי שנה בה
ישראל מילאה תפקיד זה .מנגנוני הביטחון הפלסטינים חזרו לעבוד ישירות מול הישראלים והשיבו אזרח ישראלי שנכנס
לעיר פלסטינית .בישראל שוקלים להעביר את מנות החיסון הרוסי לקורונה שנרכשו על ידה לשימושם של הפלסטינים.
• המאבק בזירה הבינלאומית  -במסגרת דיוני ארגון הבריאות העולמי במשבר הקורונה ,התקיים דיון לבקשת סוריה
והרשות הפלסטינית בנוגע להפרת זכויות החולים הפלסטינים על ידי ישראל ,והתקבלה החלטה לשוב ולדון בנושא זה
בשנה הבאה .שגרירת ישראל למוסדות האו"ם בז'נבה אילון-שחר הביעה מחאה על הדיון וטענה לפוליטיזציה של נגיף
הקורונה 163 .מדינות הצביעו בוועדת משנה של עצרת האו"ם בעד זכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית והקמת
מדינה עצמאית.

• הסכמים מדיניים עם איחוד האמירויות  -הנשיא ריבלין ויורש העצר של אבו דאבי בן זאיד הזמינו זה את זה לביקור.
ח"כ אבידר היה לחבר הכנסת הראשון שביקר באבו דאבי מאז החתימה על הסכמי אברהם ,שם נפגש עם גורמים
בפרלמנט ובממשלה .השר לביטחון פנים אוחנה שוחח עם מקבילו האמירתי אל-נהיאן ,אשר הודה לו על השיחה בציוץ
בעברית .המשרד לנושאים אסטרטגיים קידם פרויקט רשת משותף לישראל ,איחוד האמירויות ובחריין להשפעה על
השיח .באיחוד האמירויות גינו את ההתנקשות במדען האיראני פח'רי-זאדה וקראו לאיפוק .ממשל טראמפ פעל למנות
את לייטסטון ,יועץ בכיר לשגריר פרידמן ומקורב לתנועת ההתנחלות ,לראש קרן ההשקעות המשותפת למדינות.
• רקימת יחסים כלכליים ואזרחיים עם איחוד האמירויות  -הממשלה אשררה את הפטור ההדדי מדרישת אשרות כניסה,
הסכמי שיתוף הפעולה במדע וטכנולוגיה ואת קשרי התעופה הסדירים לאיחוד האמירויות .חברת תעופה אמירתית
נוספת ,FlyDubai ,החלה להפעיל קו טיסות ישירות לישראל ,ונתניהו השתתף בטקס קבלת הפנים לטיסה הראשונה.
נרשם ביקוש גבוה לטיסות לאמירויות ,כאשר כ 40,000-ישראלים צפויים לטוס בדצמבר לדובאי בכ 300-טיסות .חברת
אל על הצהירה כי תשיק קו טיסות קבוע בתדירות של שלוש פעמים בשבוע החל בחודש דצמבר .מלונות באיחוד
האמירויות התכוננו להגשת אוכל כשר .תוצרת חקלאית ישראלית החלה משווקת באופן גלוי באמירויות .משלחת אנשי
עסקים מההתנחלויות בהובלת ראש מועצת שומרון דגן נועדה עם עמיתים בדובאי בחיפוש אחר שיתופי פעולה בתחומי
החקלאות והמים .הקרן לרפואה בישראל קיימה אירוע בדובאי .מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון הודיע על שיתוף
פעולה עם מכון  Trends Research & Advisoryבאמירויות ,שמקיים שיתופי פעולה גם עם מכוני מחקר ומדיניות
ישראלים אחרים .דווח כי בשנה הבאה יוקם באמירויות מוסד ללימוד עברית ותרבות ישראלית .שר האוצר לשעבר כחלון
הקים קרן השקעות בשיתוף חברי משפחת המלוכה מאבו-דאבי .בנק הפועלים חתם על הסכמי הבנות עם אזורי הסחר
הפיננסים המובילים באיחוד האמירויות .דווח כי התקיים משא ומתן בין בעלי קבוצת בית"ר ירושלים חוגג לבין חברה
בבעלות השייח' חאמד בן חליפה לרכישת  49אחוזים מהקבוצה .משרדי התיירות והחוץ הוציאו הנחיות ועצות לישראלים

3

הדו"ח הדיפלומטי ,גיליון מס'  ,43נובמבר 2020

המבקרים באיחוד האמירויות ובהן המלצות להימנע מביקורת על השלטון האמירתי ,ולהימנע משיח על דמוקרטיה או על
הנושא הפלסטיני .בתקשורת בארץ הוזכרה ביקורת על דובאי כמוקד עולמי של תעשיית הזנות.
• קידום יחסים עם בחריין  -הכנסת אישרה את ההצהרה המשותפת בדבר ידידות וכינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל
ובחריין .חברי הכנסת מטעם הרשימה המשותפת הצביעו נגד ההסכם .שר החוץ הבחרייני א-זיאני ביקר בישראל ,נפגש
עם שר החוץ אשכנזי והזמין אותו לביקור במנאמה ,וקיים פגישה משולשת עם נתניהו ופומפאו .יחד עם א-זיאני ,הגיעו
לישראל גם שר המסחר והתעשייה הבחרייני ומשלחת אמריקאית בראשות ברקוביץ' .משלחת בחריינית מטעם המרכז
לדו-קיום ושלום בראשות שייח' חאלד ביקרה בארץ ,סיירה בירושלים ובמסגד אל-אקצא ,ונפגשה עם אנשי דת מקומיים
ועם נשיא המדינה .נתניהו שוחח עם יורש העצר וראש ממשלת בחריין בן חאמד אשר הזמין אותו לבקר במאנמה .נתניהו
וריבלין שלחו אגרות תנחומים לבחריין נוכח מותו של ראש ממשלת בחריין בן סלמן .אשכנזי ולאחריו נתניהו הודיעו כי
יבקרו בבחריין .הבחריינים ביקשו מנתניהו לדחות את הביקור כך שיכלול גם ביקור אצל איחוד האמירויות (שנדחה
ממועדו המקורי עקב סמיכותו ליום הלאומי של האמירויות) ,ודחו גם את ביקורו המתוכנן של אשכנזי כדי לאפשר לראש
הממשלה להגיע למדינה קודם לביקור שרים .טפסי בקשה לאשרות כניסה לבחריין פורסמו באתר משרד החוץ.
• גישושים לקשר עם ערב הסעודית  -דווח כי נתניהו נפגש עם יורש העצר בן סלמאן ופומפאו בעיר ניום בערב הסעודית.
אל נתניהו הצטרפו ראש המוסד כהן ,ראש המל"ל בן שבת וגורמים נוספים ,וכל זאת ללא ידיעת שר הביטחון גנץ ושר
החוץ אשכנזי .שר החוץ הסעודי הכחיש את קיומה של פגישה שכזו .יום לאחר הפגישה המדוברת ,הוכרה ערב הסעודית
כמדינה ירוקה שהשבים ממנה אינם חייבים בבידוד .על רקע פרסום הפגישה התעכבו אישורי המעבר במרחב האווירי
הסעודי למטוסים הישראלים .יועץ הנשיא האמריקאי קושנר מיהר לממלכה כדי להשיג את ההסכמה הסעודית לשימוש
במרחב האווירי עבור חברות התעופה הישראליות .המלך הסעודי סלמאן חזר בפני מועצת השורא על מחויבות ערב
הסעודית להקמת מדינה פלסטינית עצמאית שמזרח ירושלים בירתה .שר החוץ בן פרחאן הדגיש את נכונות ערב
הסעודית להתקדם לנורמליזציה ,לאחר פתרון הסוגיה הפלסטינית.
• נורמליזציה עם סודן?  -משלחת ישראלית ביקרה בסודן ועוררה מחלוקות פוליטיות בקרב ההנהגה הסודנית .דובר
מועצת הריבונות הסודנית טען כי הביקור נשא אופי ביטחוני ,וכי השיחות על נורמליזציה עם ישראל מושעות בשלב זה.
יחד עם זאת ,טען ראש מועצת הריבונות בורהאן כי ההחלטה לנרמל את היחסים עם ישראל זכתה לתמיכה רחבה בקרב
כלל מנגנוני הממשל.
• יחסים מדיניים חמים עם מצרים ,וקרירות אזרחית  -קצין הרפואה הראשי בצבא מצרים אל-וואהנדה הוטס לטיפול
נמרץ בבית החולים הדסה עין כרם לאחר שנדבק בקורונה .משרד החוץ הביע את צערו על מותם בהתרסקות מטוס של
שבעה משקיפים בינלאומיים המוצבים בסיני .דאעש לקח אחריות על פיצוץ צינור גז מצרי בצפון סיני ,אשר לא פגע לבסוף
בהזרמת הגז מישראל .סערה התעוררה במצרים לאחר שהשחקן והזמר המצרי מוחמד רמדאן הצטלם בדובאי עם
הישראלים עומר אדם ,דיא סבע ואלעד צפני .הוא זומן לשימוע בדצמבר בטענה לפגיעה בעם המצרי וחברותו באגודת
השחקנים המצרית הושעתה .רבים קראו להחרימו ובתגובה לכך פרסם רמדאן דגל פלסטין וטען שלא ידע עם מי נפגש.
כמה ימים לאחר מכן הודיע על כוונתו לקיים הופעה בפלסטין.
• ירדן נאבקת על תפקידה במקומות הקדושים בירושלים  -בירדן מודאגים מהאפשרות שבתהליך התחממות היחסים
בין ישראל וערב הסעודית ,תעניק ישראל לסעודים דריסת רגל בניהול המקומות הקדושים בירושלים .הירדנים פועלים
מול הנשיא הנבחר ביידן ועם הפלסטינים כדי להבטיח את תפקידם כאפוטרופוסים של המקומות הקדושים.
• משא ומתן עם לבנון על הגבול הימי  -התקיימו סבבי השיחות השלישי והרביעי על שרטוט הגבול הימי בין ישראל ולבנון.
נשיא לבנון עוון ושר האנרגיה שטייניץ החליפו מסרים בטוויטר בנוגע לעמדות הצדדים .מנכ"ל משרד האנרגיה אדירי ציין
במכתב למנכ"ל חברת אנרג'יאן בישראל שלא יתקיים משא ומתן עם לבנון על שטח החורג מאזור המחלוקת ,וזאת על
בסיס הקווים שהופקדו באו"ם על ידי ישראל ולבנון ב .2011-שטייניץ איחל יום עצמאות שמח ללבנון והתאוששות
מהמשבר .אחיו של ראש הממשלה הלבנוני הנוכחי ,בהאא חרירי ,הביע תקוותו שהמשא ומתן על הגבול הימי יוביל
לשלום מקיף בין המדינות .נסראללה התייחס לראשונה לשיחות וטען שהאמונה שהוא יוביל לשלום כולל בין המדינות
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ריקות מתוכן .סבב הדיונים החמישי שתוכנן לסוף נובמבר נדחה נוכח הפערים בין הצדדים .ארה"ב הודיעה שתדון עם
הצדדים בנפרד בטרם ישובו להיפגש .ישראל בירכה את סלובניה על החלטתה להגדיר את חיזבאללה כארגון טרור.
• מאבק באיראן  -משרד החוץ הקים צוות לגיבוש אסטרטגיה להשפעה על ממשל ביידן בנושא האיראני .נתניהו הפציר
בביידן לא לחזור להסכם הגרעין עם איראן ,ושגריר ישראל בארה"ב דרמר טען בפורום בו נכחו שגרירי בחריין ואיחוד
האמירויות לארה״ב שממשל ביידן יטעה אם יחזור להסכם הגרעין .שרי החוץ של ישראל ואיחוד האמירויות הביעו בשיחות
סגורות סיפוק מנכונות הממשל הנכנס בארה״ב להתייעץ עם מדינות האזור בנושא הגרעין האיראני .שר החוץ הבחרייני
התראיין במהלך ביקורו בישראל לתקשורת המקומית וטען שממשל ביידן צריך להתייעץ עם מדינות המפרץ לפני קבלת
החלטה לחזור להסכם הגרעין .הנושא האיראני היווה נושא שיחה במהלך ביקורו של פומפאו בארץ ,ובפגישה המשולשת
בין נתניהו ,פומפאו ובן סלמאן .שר החוץ האיראני האשים את ישראל בהתנקשות במדען הגרעין האיראני פח'ריזאדה.
רבים במזרח התיכון ובעולם גינו את ההתנקשות ,ביניהם קטר ,האיחוד האירופי ותורכיה .בעקבות החיסול הורה מנכ״ל
משרד החוץ לשגרירויות ישראל בעולם להגביר ערנות.
• מערכה מתמשכת מול סוריה  -צה״ל תקף מספר פעמים מטרות צבאיות של צבא סוריה וכוחות איראניים לאחר שהונחו
מטענים סמוך לגבול עם ישראל .שר החוץ אשכנזי ומזכיר המדינה פומפאו סיירו ברמת הגולן ,ופומפאו שב והזכיר את
הכרת ארה"ב בריבונות ישראל בגולן ואת מרכזיותו של הגולן לביטחון ישראל.

• ביקורת פוליטית של האיחוד על הכיבוש והסיפוח הזוחל  -הנציג העליון ליחסי חוץ של האיחוד האירופי בורל יצא נגד
תכניות הבנייה של ישראל בגבעת המטוס ,טען שהמהלך יפגע בסיכויים לפתרון הוגן לסכסוך והעלה זאת בשיחה שקיים
עם אשכנזי  .נציגי מדינות האיחוד האירופי ונורבגיה במועצת הביטחון יזמו דיון במועצה בנושא תכניות הבנייה .שליחת
האיחוד האירופי לתהליך השלום במזרח התיכון טרסטל ביקרה בגבעת המטוס והביעה את דאגתה מהשלכות בניית
ההתנחלויות על תהליך השלום .משלחת של שגרירים ודיפלומטים אירופאים ביקרה אף היא במקום והביעה את
התנגדותה לבנייה .פעילי ימין ,בהם סגן ראש עיריית ירושלים קניג ,מחו נגד עמדת האיחוד האירופי והביאו את המשלחת
האירופית לעזוב את המקום .משרד החוץ הביע את אכזבתו מהקריאה שהפנה האיחוד האירופי לישראל להפסיק
השימוש במעצרים מנהליים ולדאוג לבריאותו של העציר שובת הרעב אל-אח'רס .מנכ"ל בצלם נאם בפרלמנט האירופי
והפציר באיחוד לנקוט צעדים חרי פים יותר על מנת להפסיק את הכיבוש .שגריר האיחוד לישראל ז'ופרה נועד עם שר
הביטחון גנץ ,ופרסם טור בתקשורת הישראלית המדגיש את שיתופי הפעולה התרבותיים בין ישראל ואירופה .קבוצת
הידידות ישראל-אירופה בכנסת קיימה מפגש וירטואלי עם הקבוצה המקבילה בפרלמנט האירופי.

• הברית עם יוון וקפריסין ממשיכה להתחזק  -מנכ"ל משרד החוץ אושפיז נפגש עם מנכ"ל משרד החוץ הקפריסאי קורנלו.
פגישה משולשת של שרי ההגנה של קפריסין ,יוון וישראל התקיימה בניקוסיה ,ובה הסכימו הצדדים לחזק את שיתוף
הפעולה הביטחוני ביניהם  .שר הביטחון גנץ נפגש עם נשיא קפריסין .שגרירת קפריסין לישראל החדשה קונסטנטינידו
הגישה את כתב אמנתה לנשיא ריבלין.
• יחסים מורכבים עם תורכיה  -לרגל יום ההזדהות הבינלאומי עם העם הפלסטיני אמר נשיא תורכיה ארדואן כי תורכיה
תמשיך לפעול לסיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית ריבונית שירושלים בירתה .דווח כי נערכו פגישות בין גורמים
תורכים וישראליים לתיקון היחסים .השגרירות הישראלית באנקרה ארגנה כנס וירטואלי בהשתתפות חברות מישראל
ותורכיה לקידום שיתופי פעולה בתחום ההיי-טק .ראש עיריית תל-אביב חולדאי שלח את תמיכתו בתושבי העיר התאומה
איזמיר לאחר רעידת אדמה שפגעה בה.
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• יחסי חוץ וקורונה  -בישראל הודו כי רכישת החיסון הרוסי לנגיף בעשרות מיליוני דולרים נעשתה בעיקר לצרכים מדיניים
ושמירה על יחסים טובים עם רוסיה .ישראל שילמה מקדמה לחברת פייזר על החיסון ,אולם ההסכם אינו מחייב את
החברה לספק את החיסון .אשכנזי דן עם תשעה ראשי מדינות מהאיים הפסיפיים והדגיש את שיתוף הפעולה בתחום
הקורונה ואת תמיכתן בישראל באו"ם .משרד החוץ העביר מכונות הנשמה לבולגריה נוכח העלייה בתחלואה שם.
• השתלבות בעולם  -אודלי-ה פיטוסי נבחרה לכהן כחברה בוועדת האו"ם לאנשים עם מוגבלויות 109 .מדינות תמכו
במועמדותה .הממשלה אישרה הסכמי שיתוף פעולה בנושאי ביטחון פנים וביטחון הציבור עם קרואטיה ,ליטא וברזיל,
והסכמי שירותים אוויריים סדירים עם צ׳ילה ,איסלנד ,ברזיל ,רואנדה ,שוויץ ,והרפובליקה הדומיניקנית .הוועדה הבין-
משרדית לתיאום פעילות הממשלה בתחום הפיתוח הבינלאומי הוציאה קול קורא לתגובות הציבור לדו"ח הביניים שלה.
• מינויים מקצועיים במשרד החוץ  -משרד החוץ הוביל קמפיין גיוס לקורס הצוערים .נתניהו האריך את מינויו של בלום
כמתאם נושא השבויים והנעדרים והשליח מטעמו .הממשלה אשרה את מינויו של אללי אדמאסו לשגריר ישראל באתיופיה
במסגרת מכסת המינויים הפוליטיים של אשכנזי .כמו כן קידם אשכנזי שורה של מינויים מקצועיים מתוך שורות משרד
החוץ :חיים רגב לתפקיד שגריר ישראל לאיחוד האירופי ,נאור גילאון לשגריר בהודו ,גלעד כהן לשגריר ביפן ,אנה אזארי
לשגרירה בצ'כיה ,דני זוהר זונשיין לשגריר בברזיל ,דוד עקוב לשגריר בדנמרק ,מיכאל ברודצקי לשגריר באוקראינה,
אורן אנוליק לשגריר בקפריסין ,לירון בר שדה לשגרירה באירלנד ,דור שפירא לשגריר בפורטוגל ,אילן פלוס לשגריר
בפיליפינים ,אלי בלוצרקובסקי לשגריר בדרום אפריקה ,אלדד גולן לשגריר בהונדורס ,נעם כהן לקונסול הכללי בשיקגו,
ליביה לינק לקונסולית ביוסטון ,מאור אלבז סטרינסקי לקונסול במיאמי ,עידית שמיר לקונסולית בטורונטו ,וכרמלה שמיר
לקונסולית במינכן.
• ישראל מחזקת יחסים באפריקה  -ישראייר הודיעה שתפעיל קווים ישירים לרואנדה .סמנכ״לית מחלקת הכלכלה במשרד
החוץ רביע-צדוק הובילה סדרת פגישות בין חברות ישראליות ושר החוץ של מלוואי .לבקשת ממשלת אתיופיה ,שלחה
ישראל משלחת מומחים לעזור למדינה להילחם בגל הארבה שפוקד את המדינה .נשיא ג'יבוטי חשף בראיון כי מדינתו
וישראל נמצאים ביחסים לא-רשמיים ,אך טען שנרמול היחסים תלוי בהתקדמות בזירה הפלסטינית .שני מטוסים
ישראלים נחתו בג׳יבוטי לתדלוק בדרכם לאתיופיה.
• דמוקרטיה ויחסי חוץ  -יוצאי בלארוס בארץ הפגינו נגד שיתוף הפעולה של ישראל עם לוקשנקו ,וקראו לראש הממשלה
ולמשרד החוץ לתמוך במחאה העממית ולצאת נגד ממשלו הרודני של לוקשנקו .ישראלים במיאמי קיימו הפגנה נגד
נתניהו ,כחלק מגל ההפגנות נגדו בארץ .חברת סלברייט הישראלית ,שמתמחה בפריצה למכשירים סלולריים ,מכרה את
שירותיה לאינדונזיה.
• מאבק באנטישמיות  -פומפאו הצהיר שארה״ב תכיר בתנועת ה BDS-כאנטישמית ותפעל למנוע תמיכה ממשלתית
בגורמים המזוהים עמה .משרד החוץ וארגונים יהודים בארה״ב דרשו וקיבלו התנצלות מרשת  CNNלאחר שהמגישה
כריסטיאנה אמנפור השוותה בין ליל הבדולח לפעולות הנשיא טראמפ .משרד החוץ קיבל בברכה את החלטת מועצת
האימאמים העולמית לאמץ את הגדרת ה IHRA-לאנטישמיות.
• תגובה צוננת בממשלת ישראל לתוצאות הבחירות בארה"ב  -רבים במערכת הפוליטית מיהרו לברך את הנשיא
האמריקאי הנבחר ביידן ,בעוד ראש הממשלה נתניהו עיכב את ברכתו אך נתן אותה לבסוף .בהמשך שוחחו ריבלין
ולאחריו נתניהו עם הנשיא הנבחר ביידן ,אשר ביטא את מחויבותו לישראל.
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תאריך

מה קרה?

 2בנובמבר

ח"כ אבידר נפגש באבו-דאבי עם יו״ר ועדת החוץ והביטחון של הפרלמנט של
איחוד האמירויות אל-נועיימי.

 3בנובמבר

שר החוץ של מלאווי מקאקה נפגש עם שר החוץ אשכנזי.

 10בנובמבר

מנכ"ל משרד החוץ אושפיז נפגש עם מנכ"ל משרד החוץ הקפריסאי קורנלו.

 10בנובמבר

משלחת סיוע ישראלית למאבק במגיפת הארבה יצאה לאתיופיה.

 11בנובמבר

ישראל ולבנון קיימו את סבב השיחות השלישי בנוגע לגבול הימי ביניהן.

 11בנובמבר

השר לביטחון פנים אוחנה שוחח עם מקבילו האמירתי אל-נהיאן.

 12בנובמבר

שרת החוץ של בולגריה זכרייבה נפגשה בישראל ראש הממשלה נתניהו.

 12בנובמבר

פגישה משולשת של שרי ההגנה של קפריסין ,יוון וישראל התקיימה בניקוסיה.

 15בנובמבר

משלחת ישראלית ביקרה בסודן.

 18בנובמבר

שר החוץ הבחרייני א-זיאני ביקר בישראל ונפגש עם אשכנזי ,נתניהו ונשיא הדינה
ריבלין.
מזכיר המדינה האמריקאי פומפאו ביקר בארץ ונפגש עם נתניהו ואשכנזי.

 22בנובמבר

נתניהו נפגש עם יורש העצר בן סלמאן ומזכיר המדינה פומפאו בעיר ניום בערב
הסעודית.
ישראל ולבנון קיימו את סבב השיחות הרביעי בנוגע לגבול הימי ביניהן.

 24בנובמבר

נתניהו שוחח עם יורש העצר וראש ממשלת בחריין בן חאמד.

 25בנובמבר

שר התקשורת הנדל נפגש ברואנדה עם נשיא המדינה קגמה.

 26בנובמבר

חברת  FlyDubaiהחלה להפעיל קו טיסות ישירות לישראל.

 26בנובמבר

ריבלין אירח את ראשי המרכז הגלובלי לדו-קיום של בית המלוכה הבחרייני.

 30בנובמבר

קבוצת הידידות ישראל-אירופה בכנסת קיימה מפגש וירטואלי עם הקבוצה
המקבילה בפרלמנט האירופי.

 19בנובמבר

 23בנובמבר
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דו"חות ומחקרים

ד"ר רועי קיבריק ,ד"ר נמרוד גורן ,מירב כהנא-דגן (עורכים) ,יחסי ישראל עם
מדינות ערב :הפוטנציאל הלא-ממומש ,נובמבר [ .2020ספר אלקטרוני]
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה ומור יהלום ,שיתוף פעולה בין ישראל למדינות ערב:
כיצד זה עובד ברמה הממשלתית ,נובמבר .2020
ד"ר רועי קיבריק ועינת לוי ,שיתוף פעולה בין ישראל למדינות ערב :כיצד זה עובד
ברמה האזרחית ,נובמבר .2020

פרופ' אלי פודה" ,יחסי ישראל ומדינות ערב ",פודקאסט מכון דיוויס 2 ,בנובמבר
.2020
נדב תמיר" ,הבחירות בארה"ב ",גל"צ 5 ,בנובמבר .2020
עינת לוי" ,יהודים במרוקו ",כאן  11 ,11בנובמבר .2020
ראיונות בתקשורת

נדב תמיר" ,ביידן ותהליך השלום ",ערוץ  14 ,12בנובמבר .2020
ד"ר מורן זגה" ,איחוד האמירויות וחיפה ",חיפה 15 ,בנובמבר .2020
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,פרופיל ",הארץ 23 ,בנובמבר .2020
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,ישראל וערב הסעודית ",כאן  23 ,11בנובמבר
.2020

.
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מאמרי דעה

נדב תמיר" ,אסור לנו להפוך את הדעות הפוליטיות למבחן של מי איתנו ומי לא",
מעריב 1 ,בנובמבר .2020
פרופ' אלי פודה ופרופ' שמעון שמיר" ,התפנית עם מדינות ערב התרחשה ב1993-
לא ב ",2020-הארץ 2 ,בנובמבר .2020
נדב תמיר" ,הסכמי אברהם כפוטנציאל לשינוי ביחס היהודים בישראל לערבים",
זמן ישראל 7 ,בנובמבר .2020
פרופ' אלי פודה" ,מדיניות טראמפ במזרח התיכון הייתה כישון ,גם אם בישראל
רואים בה הצלחה ",וואלה 9 ,בנובמבר .2020
ד"ר אהוד ערן" ,מורשת טראמפ ,נשיאותו הצפויה של ביידן והסדר העולמי",
הארץ 11 ,בנובמבר .2020
ד"ר ליאור להרס" ,מותו של סאיב עריקאת – האיש שהפך את תהליך השלום
למפעל חייו ",זמן ישראל 11 ,בנובמבר .2020
נדב תמיר" ,נצחון ביידן ופטירת עריקאת נושאים בחובם לקחים למחנה השלום",
זמן ישראל 16 ,בנובמבר .2020
השגריר לשעבר ברוך בינה" ,בא לשכונה בחור ישן ",זמן ישראל 17 ,בנובמבר
.2020
ד"ר נמרוד גורן" ,ביידן יכול לייצר מומנטום חיובי לקידום שלום ישראלי-פלסטיני",
הארץ 18 ,בנובמבר .2020
נדב תמיר" ,השואה היא לא רק שלנו ,ואפי איתם לא מתאים ",וואיינט20 ,
בנובמבר .2020
פרופ' אלי פודה" ,משהו קורה בערב הסעודית וביחסיה עם ישראל ",וואלה24 ,
בנובמבר .2020
ד"ר ליאור להרס" ,צעדי מדיניות אחרונים לפני שעוזבים את הבית הלבן ",הארץ,
 25בנובמבר .2020
ד"ר נמרוד גורן" ,לדיפלומטים הבאים של ישראל מגיע משרד חוץ משודרג",
גלובס 28 ,בנובמבר .2020
עינת לוי" ,היהודים בספרי הלימוד של מרוקו' :הם משלנו!' ",וואיינט 29 ,בנובמבר
.2020

