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אווסט -אל רקש-לפלסטינים לחזור לשולחן המשא ומתן, ובראיון לעיתון א  קראשר הביטחון גנץ    -  עדיין אין תהליך שלום •
יה הפלסטינית. שרי החוץ של מצרים, ירדן והרשות הפלסטינית נפגשו בקהיר יכי לא יהיה שלום ללא פתרון הסוג הבהיר 

של האו"ם.  2334ת, יוזמת השלום הערבית והחלטה המדינו-וקראו לחידוש תהליך השלום המבוסס על פתרון שתי
-אלוג הישראליבפרויקטים לקידום הדי בחמש השנים הקרובות מיליון דולר להשקעה 250 אישר הקונגרס האמריקאי 

 .ופיתוח הכלכלה הפלסטינית ברמת החברה האזרחית לסטיניפ
 

 כי התכנית קבעהישראל המשיכה לקדם את תכנית הבנייה בעטרות, והוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  - סיפוח זוחל •
חוקיים. בעקבות הצהרת פומפאו -בקריאה טרומית הצעת חוק להסדרת מאחזים לא  אישרהעומדת בתנאי הסף. הכנסת  

להעביר   החליטהממשלת ישראל    .משרד המכס האמריקאי תקנה המבחינה בין תוצרת ישראלית ותוצרת מהשטחים  ביטל
מיליון ש"ח נוספים לבינוי  10-כ ובנוסףמיליון ש"ח,  40בסך  0202מענק מיוחד לרשויות המקומיות בשטחים לשנת 

 פנימיות בשטחים ותיעוד ההתיישבות.
 

ישראל  אישרה ,לאחר חידוש התיאום הביטחוני - תיאום ביטחוני ויחסים כלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית  •
ירושלים ולפזר חתונות שהתקיימו בניגוד להנחיות הקורונה בשטחי   סביבלמנגנוני הביטחון הפלסטינים להיכנס לשכונות  

B.  שעובדים פלסטינים בישראל יוכרחו להיבדק לקורונה כתנאי לכניסתם לישראל.  הכריזמתאם הפעולות בשטחים
במעסיקים.  אשר מקטינה את תלות הפועלים נהל האזרחילתוקפה רפורמה בהיתרי העבודה בבניין שמנפיק המ נכנסה

כי ישראל תחסן את האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל. גורמים  אמר ראש רשות האסירים הפלסטינית אבו בכר 
כי לא פנו לישראל לסיוע בהשגת חיסונים, וכי היא תפעל יחד עם גורמים בינלאומיים להשגת חיסונים  הודיעוברשות 

 .באופן עצמאי
 

כי ישראל העבירה דרך מצרים הצעה לחמאס לעסקת חילופי שבויים הכוללת גם  דווח - הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך •
נגד העסקה המוצעת. החמאס   אהתבט האוזר  היוצא ר ועדת חוץ וביטחוןמרכיב של סיוע בהתמודדות עם הקורונה. יו"

למרות הסכמי הנורמליזציה של זו  ובמעורבות דחלאן לקבל משלוח סיוע של ציוד רפואי מטעם איחוד האמירויות הסכים
ים מהגדה המערבית רופא 12 של כניסתה לעזה של משלחת מארגון רופאים לזכויות אדם, כמו גם אושרה .עם ישראל

ון פעל בשלב ראשא מובית החולים האמריקאי ברצועה, והו נפתחלסייע בטיפול בקורונה ובחולים אחרים.  שנכנסו
קורונה.  משבר  נוכחלבחון את המצב האזרחי ה ברצוע  ביקרה אירופאיתמשלחת  כמרפאת יום על ידי צוות רופאים זר.

 .בתגובה ברצועה תקףלעבר ישראל, וצה"ל  נורושתי רקטות 
 
 

https://twitter.com/BarakRavid/status/1334777940089954306
https://english.aawsat.com/home/article/2688186/gantz-israeli-generals-seek-peace-most
https://www.allmep.org/news/breaking-congress-enacts-historic-funding-for-israeli-palestinian-peacebuilding/
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=81020
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146938
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9396453
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec659_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec661_2020
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=80810
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.9359791
https://twitter.com/nurityohanan/status/1336231218497658880
https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-810986
https://www.jpost.com/israel-news/palestinians-we-didnt-ask-israel-for-covid-19-vaccine-652703
https://www.ynet.co.il/news/article/H1YWA612w?utm_source=ynet.app.android&utm_term=58581190&utm_campaign=general&utm_medium=social
https://www.ynet.co.il/news/article/S1Ml2oV2P#autoplay
https://www.ynet.co.il/news/article/S1Ml2oV2P#autoplay
https://www.ynet.co.il/news/article/S1Ml2oV2P#autoplay
https://www.timesofisrael.com/uae-sends-aid-to-gaza-where-45-of-virus-tests-return-positive-in-past-day/
https://twitter.com/PHR_IL/status/1334407669197762560
https://twitter.com/GONENB1/status/1334416616638058505
https://twitter.com/kann_news/status/1340903665801060352
https://www.ynetnews.com/article/BJTfeRniD
https://www.ynet.co.il/news/article/rJ5xto7pD?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.ynet.co.il/news/article/rkYRbkVTP


 2020, דצמבר  44הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                      2

  

החלטות היוצאות נגד   קיבלהעצרת האו"ם    ,סביב יום השנה להחלטת החלוקה  כבכל שנה  -המאבק בזירה הבינלאומית   •
ישראל על רמת הגולן. תמונת המדינות  ריבונותתנגדות להכיבוש הישראלי של השטחים, קוראות לכינון שלום, ומ

המתנגדות נשארה כמעט זהה לשנים האחרונות, כאשר לצד ישראל עמדו ארה"ב, קנדה, התומכות, הנמנעות ו
האו"ם החדש לתהליך השלום   שליחש כי  חש  הביעואוסטרליה, מספר מדינות איים ולעיתים גם ברזיל ובריטניה. בישראל  

את וונסלנד  בירך הישראלית. שר החוץ אשכנזי  נקודת המבט לא יאמץ את  ,מחליפו של מלדנוב ,וונסלנדבמזרח התיכון 
במכתב פרידה   הדגיששסיים את תפקידו,    מלדנובהשלום במזרח התיכון.    המיוחד של האו״ם לתהליך   מתאםעל מינויו כ

 הבליט  טרטגייםאס  לעניינים  המשרד.  עמו  הפעולה  שיתוף  על  מאזן  ואבו  לנתניהו  והודה  המדינות-שתי  פתרון  חשיבות  את
נגד השימוש הציני שעשה  יצא גולדשטיין מנכ"ל רופאים לזכויות אדם , ואילובעזה הישראלים הרופאים של פעילותם את

 . המשרד בפעילות ארגונו

על סהרה  תהבריבונו  הכירה שארה״בכי תנרמל את יחסיה עם ישראל לאחר    הודיעהמרוקו   -חידוש היחסים עם מרוקו   •
הסכמים לחיזוק הסחר בין המדינות. בהמשך החודש  ולקדםלספק למרוקו נשק מתקדם,  התחייב, טרמאפ המערבית

אמריקאית בראשות היועץ לנשיא האמריקאי קושנר -ישראלית משלחתעל  יצאה מישראל בטיסה ישירה עם מטוס אל
חתימה על ההסכמים שנחתמו בארמון המלך  לטקסשבת, ובהשתתפות מנכ"ל משרד החוץ אושפיז, -וראש המל"ל בן
מתן פטור מוויזות לדיפלומטים ומזכרי הבנות בתחומי התעופה  כללושראל ההסכמים בין מרוקו ליובהשתתפותו. 

הברכה למלך . . המדינות הסכימו על כינון טיסות ישירות ביניהן ומעבר בשמיהןהאזרחית, מקורות מים ומימון והשקעות
מלך והזמין אותו בטלפון עם ה שוחחבטלוויזיה המרוקאית. נתניהו  שודרהשבת בערבית בתחילת הטקס -שנשא בן

הנציגויות הדיפלומטיות ייפתחו  כי הודיעווקאי בוריטה . מנכ"ל משרד החוץ אושפיז ושר החוץ המר לביקור בישראל
ל. בסוף החודש כדי לבחון את הפרטים הטכניים לפתיחת הנציגות הדיפלומטית בישרא  הגיעהממרוקו   משלחתבמהרה.  

משתנה של מרוקו ביחס לסוגייה -בלתיהתייחסה גם לעמדתה ה של ישראל, מרוקו וארה"ב ההצהרה המשותפת
כי מחויבות עם אבו מאזן מיד לאחר ההצהרה והבהיר   שוחחחשיבות ירושלים לשלוש הדתות. מלך מרוקו  להפלסטינית ו

אגרת לאבו מאזן  שלח, ולאחר החתימה על ההסכמים בעינה עומדתהמדינות -מרוקו לסוגיה הפלסטינית ולפתרון שתי
רמול היחסים יקדם בוריטה התראיין לתקשורת הישראלית והביע את תקוותו שנ  שר החוץ המרוקאיבה חזר על מסר זה.  

דגלי  הוקרנוובירושלים  ,היחסים עם תמונותיו של המלך ודגלי מרוקו חידושאת  חגגו. בירוחם המדינות-את פתרון שתי
עמם   נך עם דיינים יהודים בקזבלנקה וח  נפגשקאדר  -אל  יאשר המשפטים המרוק  .העיר העתיקהקירות  על  שתי המדינות  

 .נרמול היחסים בין מרוקו לישראלעל  בירך  משרד החוץ העומאנישילוט חדש לאגף העברי בבית הדין. 
 

לרגל היום הלאומי  אזרחי ומנהיגי איחוד האמירויותאת בסרטון  בירךנתניהו  - עם איחוד האמירויותמדיניים  יחסים •
האיראני. הגרעין ההתנקשות במדען  נוכחאזהרת מסע לבחריין ואיחוד האמירויות  פרסם. המטה לביטחון לאומי שלהם

מחשש להשלכות מדיניות. משרד הבריאות   המלצתחרף  את הגדרת איחוד האמירויות כמדינה אדומה    מנע משרד החוץ  
להעמיק את השותפות בין המדינות בוועידת העסקים  וקראהנשיא ריבלין אירח משלחת מאיחוד האמירויות ובחריין, 

על הסכם זמני   חתמומדינות  איחוד האמירויות שארגנו גופים מסחריים ותקשורתיים בישראל. משרדי החוץ של ה-ישראל
ביקור של נתניהו במפרץ לאימות מסמכים ציבוריים, כדי להקל על קידום פעילויות עסקיות עד לפתיחת השגרירויות. 

  .בשנית נדחהוע הראשון של דצמבר, שתוכנן לשבוע הראשון של ינואר, לאחר שנדחה מהשב
 

להפעיל קווי טיסה ישירים לאמירויות.   החלוחברות ישראליות    -  עם איחוד האמירויותכלכליים ואזרחיים    רקימת יחסים  •
של  בקשיים טיפלגם לחברות הישראליות לעבור בנתיב הקצר בדרך לאיחוד האמירויות. משרד החוץ  אישרהבחריין 
באמירויות.  לנפוש טסואלים אישורי הכניסה, שהתגלו בטיסות הראשונות, ובהמשך החודש עשרות אלפי ישר  הסדרת

בתערוכת הטכנולוגיה  השתתפוכמאתיים אנשי עסקים ישראלים  מספר חתונות יהודיות בדובאי. קיימוישראלים 
ילו משלחת לכנס עסקי נוסף. חברות ישראליות כבר נרשמו הבינלאומית של המפרץ, ומכון הייצוא ובנק הפועלים הוב

, חלקם במימון חברות בדובאי  ביקרועשרות עיתונאים ישראלים    להשתתף בכנס התיירות שצפוי להתקיים במאי בדובאי.
בעסקה שצריכה  בית״ר ירושליםאחוזים מקבוצת הכדורגל  50-כ רכשבן ח׳ליפה,  חמד האמירתיאיש העסקים עסקיות. 

https://www.un.org/press/en/2020/ga12292.doc.htm
https://www.middleeastmonitor.com/20201218-israel-concerned-about-new-un-envoy-for-peace-process/
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1341414832877256708
https://mladenov.org/2020/12/21/some-parting-thoughts-as-i-leave-the-post-of-un-special-coordinator-for-the-middleeast-peace-process/
https://twitter.com/rangoldstein/status/1337004107622715392
https://www.axios.com/morocco-israel-deal-trump-recognize-western-sahara-a8685253-2b7b-4682-88c9-f3b85bbede68.html
https://ma.usembassy.gov/joint-declaration/
https://www.axios.com/morocco-israel-deal-trump-recognize-western-sahara-a8685253-2b7b-4682-88c9-f3b85bbede68.html
https://news.walla.co.il/item/3404449?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3404449?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3404449?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/12/trump-admin-moving-ahead-with-1bn-arms-sale-to-morocco-report
https://twitter.com/USEmbMorocco/status/1337690108267556864
https://news.walla.co.il/item/3405294
https://www.reuters.com/article/israel-morocco-el-al-arlns-int-idUSKBN28U0OB
https://www.ynet.co.il/news/article/Hyw2rsyTw
https://twitter.com/kaisos1987/status/1341689707705593856
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9400559
https://news.walla.co.il/item/3406864?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/gilicohen10/status/1341440954763522050
https://www.ynet.co.il/news/article/B1q00yGraw
https://www.israelhayom.co.il/article/834559
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5857985,00.html
https://www.ynet.co.il/news/article/HJ6TKfbpw
https://www.inn.co.il/news/460416
https://www.srugim.co.il/519882-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95
https://www.kan.org.il/item/?itemId=97417
https://twitter.com/FMofOman/status/1337354032827035649
https://www.i24news.tv/en/news/international/1606892222-i24news-exclusive-netanyahu-sends-well-wishes-on-uae-national-day
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1607031727-israel-issues-travel-warning-for-countries-including-gulf-states-citing-iran-threat
https://www.israelhayom.co.il/article/828079
https://twitter.com/alecyefremov/status/1338538798653771778
https://www.themarker.com/news/1.9369683
https://www.gov.il/he/Departments/General/uae_document_verification
https://news.walla.co.il/item/3408247?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.timesofisrael.com/after-flying-over-saudi-arabia-1st-israeli-commercial-flight-lands-in-dubai/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5860920,00.html
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-israelis-reportedly-denied-entry-to-uae-after-landing-in-dubai/
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-israelis-reportedly-denied-entry-to-uae-after-landing-in-dubai/
https://www.gov.il/he/departments/news/united_arab_emirates_visas_for_israeli_tourists
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1338079422826639360
https://www.ynet.co.il/news/article/HyPGluXhP
https://twitter.com/hul_meudar/status/1334528833836486657
https://www.timesofisrael.com/israeli-delegation-appears-at-uaes-major-gitex-tech-summit-for-the-first-time/
https://www.ha-makom.co.il/post-sharon-new-tours/
https://twitter.com/kaisos1987/status/1334559218460995586
https://buzznet.co.il/news/local/88113?s=08
https://www.haaretz.co.il/sport/israel-soccer/1.9348258
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רן למורשת באופרה בדובאי. הק   הופיעוהאומנים הישראלים עידן רייכל ונסרין קדרי  .  לכדורגל  לזכות באישור ההתאחדות
לאור הציפייה לתיירות מוסלמית במקום. משרד התיירות הישראלי   שלה לערבית  מידע את דף התרגמה  הכותל המערבי 

ירתים לישראל. הרב הראשי תיירנים מישראל ואיחוד האמירויות כדי לעודד הגעת אמ 500דיאלוג וירטואלי בין  הוביל
גיליון לאופנה ישראלית. יו"ר מרכז  הקדישבדובאי וחנך בית ספר יהודי חדש. מגזין אופנה בדובאי  ביקרלישראל יוסף 

הסחורות ובורסת היהלומים בדובאי הגיע לארץ לחנוך את הנציגות האמירתית בבורסת היהלומים ברמת גן ונפגש עם 
רבים נמסרו בתקשורת הישראלית על תופעה בה ישראלים שנוסעים   דיווחיםפרקליטו ויועץ התקשורת של נתניהו. 

ואמירתים בניהול על שיתוף פעולה בין עבריינים ישראלים  ואףלדובאי מנצלים את תעשיית הזנות המשגשגת בנסיכות, 
 . רשתות זנות

 

בישראל ונפגש עם נתניהו, אשכנזי, שר  ביקר זייני -שר התיירות והתעשייה הבחרייני אל - בחרייןעם  קידום יחסים •
על שורה של   חתמוזייני -הכהן. אשכנזי ואל-הכלכלה פרץ, השר לשיתוף פעולה אזורי אקוניס, ושרת התיירות פרקש

 השתתפו נוספיםהסכמים לשיתוף פעולה בתחומי התיירות, המדע, הטכנולוגיה והכלכלה. אשכנזי ובכירים ישראלים 
בביקורו בירושלים כי בחריין לא תבחין בין מוצרים שמקורם  אמר זייני -בכנס הביטחון השנתי הבינלאומי במאנמה. אל

בעקבות דבריו כי בחריין מחויבת להחלטת מועצת  הבהיר י בישראל לאלו שמקורם בשטחים. משרד החוץ הבחריינ
עם משלחת  נפגשוסטר שר החקלאות ש , ותאסור ייבוא מוצרים מהשטחים הכבושים ורמת הגולן.2334הביטחון 

 . עיריית רמת2021  ינואר במנאמה החל  -ל אביבת  ישיר   קו  תשיק כי    הודיעה  Gulf Airחברת התעופה  עיתונאים מבחריין.  
 . את בחריין לרגל היום הלאומי שלה בירכהגן 

 

גם של טיסות ישירות לאת השימוש במרחב האווירי שלה  אישרהערב הסעודית  - גישושים לקשר עם ערב הסעודית •
את האכזבה והמבוכה מההדלפה הישראלית  ביטאו שונים. גורמים סעודים בין ישראל לדובאיחברות תעופה ישראליות 

אפשרות לשיתוף   בוחנותסלמן, ואת ההשלכות השליליות שלה על היחסים. חברות סעודיות    בדבר הפגישה בין נתניהו ובן
 . פעולה עם חברות ישראליות דרך הקשרים המתפתחים בין ישראל ובחריין

 

פומפאו שאם  המדינה האמריקאיעל מזכיר  אייםיו״ר מועצת הריבונות הזמנית בסודן בורהאן  - נורמליזציה עם סודן? •
הנורמליזציה עם ישראל. הקונגרס האמריקאי  את תקפיא , היאמרשימת תומכי הטרור עד סוף השנהר סודן לא תוס

שכבר  למעט אלו ,הסיר את סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור, העניק לה חסינות מפני תביעות עתידיותל אישר 
 .יוע כלכלימיליארד דולר בסכו, 9/11 קשורות לפיגועיהחלו וש

 

נוכח חידוש היחסים בין ישראל ומרוקו, והשערות בנוגע  - עם ישראל ורמליזציהנתקדם  אתוניסיה מבהירה של •
הזמר התוניסאי  לתוניסיה, הודיע משרד החוץ התוניסאי כי תוניסיה אינה מעוניינת לכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל.

, אשר נכתב על ידי משורר תימני ומקדם שלום, ביוזמת משותף שיר הפיקושערי והזמר הישראלי זיו יחזקאל -נועמאן א
רשות ולדון בכך לכנס ישיבת חירום  החליטהאגודת האמנים בתוניסיה ועידוד המועצה הערבית לאינטגרציה אזורית. 

 .את הזמר  התקפהתקשורת בתוניס 
 

לבקשת איחוד האמירויות להצטרף לפורום הגז  נענהסיסי -נשיא מצרים א -  עם מצרים בפרספקטיבה אזוריתים יחס •
בפרסום בתקשורת הישראלית  דנומצרים טלוויזיה בבתוכנית בוקר בהאזורי במזרח אגן הים התיכון כחברה משקיפה. 

אבה לסיני, כאשר ראש בפתיחת מעבר הגבול בט  דןקבינט הקורונה  נהירת הישראלים לתעשיית הזנות בדובאי. על
נור, המורכבת מנגנים יהודים -הופעה של להקת א שידרה במצריםשגרירות ישראל עיריית אילת הביע את התנגדותו. 

 .וערבים הקוראים לשלום
 

ספדי, בצד הירדני של -א עם מקבילו הירדניבחשאי  נפגש ר החוץ אשכנזי ש -  מתיחות עם ירדן את הניסיון להנמיך  •
שר החוץ השניים דנו בשיתופי הפעולה בין המדינות, ו.  תקופה ארוכה בה לא נודע על פגישות שכאלו, לאחר  מעבר אלנבי

שריף וכי יש לשוב לתהליך השלום על בסיס -חראם א-אלאמר כי על ישראל לשמור על הסטטוס קוו בהר הבית/הירדני 
טענת  נגדידלין  ן למחקרי ביטחון לאומיראש המכויצא  ,בחרייןשהתקיים בהביטחון הבינלאומי בכנס החוק הבינלאומי. 

 .פלסטיני הוא שורש כל הסכסוכים במזרח התיכון-שר החוץ הירדני שהסכסוך הישראלי
 

https://www.export.gov.il/pressquotes/article/press_gitex_israel_912
https://www.gov.il/he/departments/news/2020-tourism
https://www.timesofisrael.com/israels-sephardi-chief-rabbi-visits-uae-inaugurates-jewish-school/
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5862614,00.html
https://twitter.com/kann_news/status/1340391822628188170
https://www.mako.co.il/men-men_news/Article-500b3c427057671027.htm
https://www.timesofisrael.com/second-bahraini-minister-in-two-weeks-due-in-israel-to-expand-trade-ties/
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1606901277-israel-fm-announces-new-bilateral-agreements-with-visiting-bahrain-official
https://twitter.com/HaimOmri/status/1335661784217300993
https://www.iiss.org/events/manama-dialogue/manama-dialogue-2020
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5854597,00.html
https://www.dailysabah.com/business/bahrain-backtracks-on-openness-to-import-from-illegal-israeli-settlements/news
https://www.srugim.co.il/513422-513422
https://www.gulfair.com/media-centre/press-releases/gulf-air-and-el-al-airlines-sign-agreement-in-tel-aviv
https://www.facebook.com/MayorShama/photos/a.578249685567139/3833202883405120/
https://eturbonews.com/1979597/uae-bound-israeli-commercial-flights-allowed-to-cross-saudi-airspace/
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/12/03/saudi-turki-alfaisal-interview
https://www.kan.org.il/item/?itemid=81139
https://www.jpost.com/middle-east/saudis-using-bahrain-as-conduit-for-business-with-israel-653396
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1606844488-report-israel-sudan-normalization-at-risk-of-collapsing
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/22/sudan-legal-peace-legislation-what-you-need-to-know
https://www.youtube.com/watch?v=B7u1hj7Qtsk&t=9s
https://twitter.com/kaisos1987/status/1338027058618920960
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C15-12-2020-0601/%D7%96%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98-%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%94/
http://gate.ahram.org.eg/News/2544451.aspx
https://twitter.com/RazShechnik/status/1341352023728541698
https://twitter.com/roysharon11/status/1336019289602666497
https://twitter.com/kaisos1987/status/1341303179716210688
https://news.walla.co.il/item/3402850?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/HaimOmri/status/1335661784217300993


 2020, דצמבר  44הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                      4

  

במטרה לשלוח מסר   ,בתיאום עם מצריםדרך תעלת סואץ  כי צוללת ישראלית שטה למפרץ הפרסי    דווח  -מאבק באיראן   •
. שמדובר מצעד עוין שיצדיק פעילות נקם איראנית טעןדובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני לאיראן.  הרתעה

מספר פעמים בתקשורת האמריקאית כי חזרה לעסקת הגרעין עם איראן היא טעות  אמר שגריר ישראל בארה"ב דרמר 
את ביקורו של ראש המטות המשולבים האמריקאי מילי, כדי להעביר דרכו מסרים לממשל ביידן  ניצלוקשה. בישראל 

 .שלא ימהר לחזור להסכם הגרעין

על חידוש  בירך לענייני חוץ בורל של האיחוד האירופי הנציג העליון  - המדינות- אירופה שומרת אמונים לפתרון שתי •
האיחוד כי כי עמדת האיחוד כלפי מערב סהרה לא השתנתה, ו הבהיר חוץ האירופי שירות ההיחסים בין ישראל ומרוקו. 

נה לתקשורת התראיי לאיה-גונזלס שרת החוץ של ספרד. פלסטיני-לקידום שלום ישראלי ימשיך לתמוך במאמצי האו"ם
פלסטיני והפצירה במנהיגי האזור למנף את הסכמי -בנושא הישראלי לפעול ספרדאת נכונות  הביעההישראלית ו

 . ערבי-ציה למציאת פתרון מקיף לסכסוך הישראליזהנורמלי
 

למדינות  לאפשר  החליטהועדת האיחוד האירופי ליחסי חוץ וביטחון  - בין ישראל לאירופה הפעולה שיתופי חיזוק •
 - PESCOהביטחון המשותפת של האיחוד ) בתכניתשלישיות, כמו ישראל, להצטרף להסכמים ופרויקטים שונים 

ooperationCtructured Sermanent Pעם שר החוץ הפורטוגלי  נפגשאשכנזי  ( על בסיס ערכים משותפים. שר החוץ
במחצית  של המועצה האירופית, נשיאות הפורטוגליתסילבה, והביע את תקוותו שמועצת האסוציאציה תתכנס תחת ה

שותפות חזקה יותר בין ישראל והאיחוד. אשכנזי הדגיש את השינוי שחל משיח של סיפוח  ותקדם, 2021הראשונה של 
לרגל סיום תקופת הנשיאות לשיח של נורמליזציה אזורית, וחזר על עמדת ישראל להוצאת חיזבאללה אל מחוץ לחוק. 

יחס להחלטות שנוגעות לישראל ס על שיפור דפוס ההצבעה של גרמניה באלשר החוץ הגרמני מא  הודהאשכנזי  הגרמנית,  
 בטיפול בקורונה בצפון איטליה. לעזור "ם. משלחת רופאים ישראלים משיבא נחתה באיטליה האו עצרתב

 

המועצה האירופית בדבר הצורך להגביר את המאבק באנטישמיות  הצהרת על בירכהישראל  -מאבק באנטישמיות  •
בעקבות הפלסטינית מיליון דולר מתמיכתה ברשות  3.4-לקצץ כ ההחליט נורבגיה באירופה בכל הרבדים של החיים. 

בלגים המחוזות האת החלטת שני  אישר האירופי לצדק בית הדין  .המשך קיומם של חומרים אנטישמיים בספרי הלימוד
 , על אף עתירה של הקהילות היהודיות והמוסלמיות בבלגיה. השחיטה הכשרהעל איסור 

 מיועד ורכיה בחרה בשגריר כי ת דווח - בוחנת את העניין תורכיה מאותת שהיא מעוניינת בחימום היחסים, ישראל  •
לתווך בין תורכיה  פעלהאזרבייג'ן עוד דווח שבאוניברסיטה העברית.  אשר למד בעברו, טאשאולואופוק חדש לישראל, 

ארדואן כי תורכיה וישראל  אמר אים בתדרוך לעיתונ. וישראל, והעבירה לישראל מסרים שארדואן רוצה בחימום היחסים
ממשיכות לשתף פעולה, גם בתחום המודיעין, וכי יש לו רצון לשפר את היחסים והבעיה היא זהות העומדים בראש 

גם הוא רצון לקידום נרמול  הביע  צ׳אבושאולו שר החוץ התורכית בישראל ומדיניות ישראל כלפי הפלסטינים. המערכ
את רצון הנשיא  אישר לארדואן, מסוט ג'אשין, איש אקדמיה שמייעץ . , והדגיש שהדבר תלוי בישראלהיחסים עם ישראל

תצעד ״שני צעדים״. הממונה   ביחסים נורמליים עם ישראל והוסיף כי על כל צעד שישראל תעשה לכיוון התורכים, תורכיה
כי יסיים את תפקידו בסוף השנה והביע אופטימיות בנושא התחממות היחסים.   הודיע   גלעד  בתורכיה  ות ישראלשגריר על  

ובחר בינתיים בכירים במשרד החוץ, המל״ל, משרד הביטחון והמוסד לבחון את רצינות תורכיה  כינס שר החוץ אשכנזי 
 .לא להגיב בפומבי

 

 התקיים  דמיריס  כ״ל משרד החוץ היוונינאושפיז ומ  בהובלת מנכ״ל משרד החוץ  -  ם במזרח אגן הים התיכוןחיזוק הקשרי •
השרה להגנת הסביבה גמליאל  אזור.ביציבות ההתיירות ו בין גורמים ישראלים ויוונים בנושא הקורונה,מדיני דיאלוג 

במעמד זהה למדינות   הרשות הפלסטיניתלהצטרפות ישראל לפורום הגז הים תיכוני ואשרור חוקתו עקב חברות    התנגדה
 את חוקת הפורום. אישרההממשלה ה והאחרות, אך הסירה לבסוף את התנגדות

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-809957
https://twitter.com/itamargalit/status/1342937489875611649
https://news.walla.co.il/item/3407264?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3407264?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1337366011834757121
https://www.politico.eu/article/eu-stresses-un-peace-process-after-us-u-turn-on-western-sahara/
https://news.walla.co.il/item/3404631
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15529-2018-INIT/en/pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_met_with_augusto_santos_silva
https://twitter.com/JIssacharoff/status/1334427785784397824
https://13news.co.il/item/news/domestic/health/israel-italy-corona-1169264/
https://www.gov.il/he/departments/news/israel_welcomes_the_european_council_statement_fight_against_anti_semitism
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/02/antisemitism-council-declaration-on-fighting-antisemitism/
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/norway-again-cuts-pa-funding-over-palestinian-hate-education-651854
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/norway-again-cuts-pa-funding-over-palestinian-hate-education-651854
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/norway-again-cuts-pa-funding-over-palestinian-hate-education-651854
https://www.ynet.co.il/judaism/article/Hk5L2ad3D#autoplay
https://www.middleeastmonitor.com/20201210-after-2-years-turkey-appoints-new-ambassador-to-israel/
https://www.linkedin.com/in/ufuk-ulutas/?locale=tr_TR
https://www.linkedin.com/in/ufuk-ulutas/?locale=tr_TR
https://www.linkedin.com/in/ufuk-ulutas/?locale=tr_TR
https://news.walla.co.il/item/3407066?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-hopes-for-better-relations-with-israel-erdogan-says
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/disisleri-normallesme-israile-bagli-1802643
https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%AA-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/5123511
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-envoy-hints-at-improvement-for-turkey-ties/2094116
https://news.walla.co.il/item/3408724
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1339306100433297410
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001353740#utm_source=RSS
https://twitter.com/steinitz_yuval/status/1343843574639636481
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במקום הראשון בנושא ״מקצועיות ובקיאות בחומר״  זכה חייט  משרד החוץדובר  -הצלחות ושיפורים במערך החוץ  •
לעובדים שביססו בחשאיות את היחסים טקס הוקרה  קייםבסקר השנתי של לשכת העיתונות הממשלתית. משרד החוץ 

ולא  התעכב נבחרו על ידי משרד החוץ  שגרירים ונציגים אשר  36-מינויים של כאישור  עם המפרץ עד להסכמי אברהם.
בין המפלגות המרכיבות את הממשלה. מנכ"ל המשרד הגיע לישיבת הממשלה, והפך להיות תלוי במחלוקות הפוליטיות 

 משרדו עם משרדים אחרים לטובת ייעול העבודה. למזג את והציע , על התפטרותו הודיע מנליס  לנושאים אסטרטגיים
לית למנהל, האישה הראשונה להחזיק בתפקיד, "את עידית בשן לתפקיד סמנכ מינתהועדת המינויים של משרד החוץ 

ההרשמה לקורס  נסגרה. וזית הראשונה להוביל מחלקהואת סאוסן חסון כמנהלת מחלקה באגף המזרח התיכון, הדר 
שיח של   קייםמועמדים, המהווים שיא של נרשמים מאז שנות התשעים. משרד החוץ  3,000הצוערים עם מעל 

 דיפלומטיות מובילות עם עמיתות מאיחוד האמירויות ובחריין. 
 

 לסוכנות האנרגיה הבינלאומית, העוסקת להצטרףישראל אושרה בקשתה של  - שראל מצטרפת ל"גל הירוק" בעולםי •
ישראל  2050נתניהו שעד  הבטיח ,ועידת האקלים בבריטניהובנושא שינוי האקלים. בנאום וירטואלי ל בין השאר גם

באתרו מילון מונחים בנושא   פרסםותשתמש רק באנרגיה מתחדשת. משרד החוץ    (פוסילימאובנים )תחדל משימוש בדלק  
 .האקלים לדיפלומטים ישראלים

 

דיפלומטיים והשניים סיכמו על כינון יחסים  בבהוטאןעם מקבילו  שוחחשר החוץ אשכנזי  - בהוטאןכינון יחסים עם  •
 תרומתו לכך.  עלמלכא לשגריר ישראל בהודו  הודהמלאים, ושיתוף פעולה בנושאי החקלאות, הבריאות ועוד. אשכנזי 

 

 דווחלהסגירה לאוסטרליה.  והורה לקבל את ערעורה של מלכה לייפר  סירבבית המשפט העליון  -דמוקרטיה ויחסי חוץ   •
רשת מל מנת לרגל אחר עיתונאים ע חברת פגסוס הישראלית תוכנה של כי ערב הסעודית ואיחוד האמירויות השתמשו ב

 .נגד השחיתות וראש הממשלה המוחים בארץבסולידריות עם בקליפורניה  הפגינואזרחים ישראלים ג'זירה. -אל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ice.co.il/pr-sales-promotions/news/article/800391
https://fb.watch/2lDy4xNYom/
https://news.walla.co.il/item/3405200?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/RonenManelis/status/1341737791168933890
https://twitter.com/MichaelBiton4/status/1341738449334923265
https://www.maariv.co.il/women/Article-810149
https://www.gov.il/he/departments/news/cadet_course_031220
https://www.gov.il/he/departments/news/top_women_diplomats_event_israel_uae_bahrain
https://www.jpost.com/israel-news/israel-officially-joins-the-international-energy-agency-651799
https://www.youtube.com/watch?v=sdgPGleE4As&feature=emb_logo
https://www.gov.il/he/departments/general/dictionary_of_climate_terms_for_the_israeli_diplomat
https://www.timesofisrael.com/israel-inks-deal-establishing-diplomatic-relations-with-bhutan/
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1337786914372546565
https://www.bbc.com/news/world-australia-55302667
https://www.msn.com/he-il/news/news-science-and-technology/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99%D7%96%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%A4%D7%92%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%9C-nso-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94/ar-BB1c5ILX
https://twitter.com/GoodbeerOssi/status/1335365337089454081
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 מה קרה?  תאריך

 .בישראל ביקר זייני -שר התיירות והתעשייה הבחרייני אל בדצמבר 1

 להונדורס לסייע בעקבות פגיעת סופת הוריקן. יצאהמשלחת סיוע ישראלית  בדצמבר 1

 כי תפתח משרד דיפלומטי רשמי בירושלים. הודיעהצ'כיה  בדצמבר 2

 .עם משלחת עיתונאים מבחריין נפגששר החקלאות שוסטר  בדצמבר 2

 בדצמבר 3
ספדי, בצד הירדני של מעבר -עם מקבילו הירדני אבחשאי    נפגששר החוץ אשכנזי  

 אלנבי.

 בדצמבר 4
שיח של דיפלומטיות מובילות עם עמיתות מאיחוד האמירויות  קייםמשרד החוץ 

 .ובחריין

 בדצמבר 8
 בתערוכת הטכנולוגיה הבינלאומית של המפרץ השתתפוישראלים אנשי עסקים 

 בדובאי.

 בתערוכת הטכנולוגיה בדובאי. הופיעועידן רייכל ונסרין קדרי  בדצמבר 8

 .לסוכנות האנרגיה הבינלאומית להצטרףישראל אושרה בקשתה של  בדצמבר 11

 יחסים דיפלומטיים עם בהוטאן.  כוננהישראל  בדצמבר 12

 .משלחת מאיחוד האמירויות ובחריין אירחהנשיא ריבלין  בדצמבר 15

  .מדינידיאלוג  קיימומשרד החוץ הישראלי והיווני  בדצמבר 16

 עם עמיתו הפורטוגלי סילבה. נפגשאשכנזי  בדצמבר 21

 .בריאות עם הודו והסכם שירותי תעופה עם וייטנאםהסכם  נחתמו בדצמבר 21

ה למרוקו לחתום על אשבת יצ-קושנר ובן אמריקאית בראשות-ישראלית משלחת בדצמבר 22
 הסכמי חידוש היחסים.

 אירוע מסכם להשקת ארבעת מיזמי הדגל ערכה שגרירות ישראל בבייג'ינג בדצמבר 23
 לשיתוף פעולה עם סין בתחומי החקלאות, החינוך, הגיל השלישי והרפואה.

 עם מלך מרוקו מוחמד השישי. שוחחנתניהו  בדצמבר 25

 עם מתאם האו"ם היוצא לתהליך השלום מלאדנוב. נפגשנתניהו  בדצמבר 31

https://www.timesofisrael.com/second-bahraini-minister-in-two-weeks-due-in-israel-to-expand-trade-ties/
https://www.gov.il/he/departments/news/aid_delegation_to_honduras
https://www.gov.il/he/departments/news/czech_government_s_decision_on_opening_a_diplomatic_office_in_jerusalem
https://www.srugim.co.il/513422-513422
https://news.walla.co.il/item/3402850?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.gov.il/he/departments/news/top_women_diplomats_event_israel_uae_bahrain
https://www.timesofisrael.com/israeli-delegation-appears-at-uaes-major-gitex-tech-summit-for-the-first-time/
https://www.export.gov.il/pressquotes/article/press_gitex_israel_912
https://www.jpost.com/israel-news/israel-officially-joins-the-international-energy-agency-651799
https://www.timesofisrael.com/israel-inks-deal-establishing-diplomatic-relations-with-bhutan/
https://www.youtube.com/watch?v=XyAV0b39u1I
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1339306100433297410
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_met_with_augusto_santos_silva
https://www.gov.il/he/departments/news/signing_of_agreements_with_india_and_vietnam
https://news.walla.co.il/item/3405294
https://www.reuters.com/article/israel-morocco-el-al-arlns-int-idUSKBN28U0OB
https://www.gov.il/he/departments/news/china_israel_inno_friendship_cooperation
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9400559
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2020/Pages/PM-Netanyahu-meets-with-outgoing-UN-Middle-East-Envoy-Nickolay-Mladenov-31December-2020.aspx
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 דו"חות ומחקרים 

, מזרח אגן הים התיכוןהזדמנויות, אתגרים ושאלות להכרעה: מדיניות ישראל ב
 .2020, דצמבר מכון מיתווים, מכון דיוויס והמרכז לחקר הביטחון הלאומי

 .2020," דצמבר  ישראל ואגן הים האדום: אתגרים והזדמנויותד"ר משה טרדימן, "

  . 2020 דצמבר , 96, גיליון מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון, גל סיגלר 
 ]באנגלית[

 ראיונות בתקשורת 

 . 2020בדצמבר  9, גל"צ," יוון-יחסי תורכיההשגריר לשעבר מיכאל הררי, "

 . 2020בדצמבר  11, דבר ראשון," מרוקו-ישראלעינת לוי, "

 . 2020בדצמבר  11, גל"צ," מרוקו-ישראללוי, "עינת 

 .2020בדצמבר  13, 11כאן ," מרוקו-ישראלעינת לוי, "

 .2020בדצמבר  20, מקור ראשון," מרוקו-יחסי ישראלעינת לוי, " ד

 . 2020בדצמבר  20, כאן רשת ב'," אירופה וקורונהצדקיהו, " ד"ר מאיה שיאון

 .2020בדצמבר  29," רדיו סול, 2020סיכום השגריר לשעבר ברוך בינה, "

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Israel-and-the-Mediterranean-Policy-questions-and-answers-December-2020.pdf?fbclid=IwAR2aTAFN0v3bztXdgAEMyIIa5vZ1ZhLG9IAUTRT8F3MV8QbvzCkp4D6A3E0
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Israel-and-the-Mediterranean-Policy-questions-and-answers-December-2020.pdf?fbclid=IwAR2aTAFN0v3bztXdgAEMyIIa5vZ1ZhLG9IAUTRT8F3MV8QbvzCkp4D6A3E0
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Israel-and-the-Mediterranean-Policy-questions-and-answers-December-2020.pdf?fbclid=IwAR2aTAFN0v3bztXdgAEMyIIa5vZ1ZhLG9IAUTRT8F3MV8QbvzCkp4D6A3E0
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Hebrew-Moshe-Terdiman-Israel-and-the-Red-Sea-December-2020.pdf?fbclid=IwAR0HtO0ShtqlD30qP7XbELBRANNd9BY0EncfKpNcawfrwEc70gGfDmdh3fI
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/English-US-Policies-towards-Israel-and-the-Middle-East-Issue-96-January-2021.pdf
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/209377323963808
https://www.davar1.co.il/267528/
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/393766751938634
https://www.youtube.com/watch?v=qqkTGUFeP1U&feature=youtu.be
https://www.makorrishon.co.il/news/293701/
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=183889
https://youtu.be/iIEws2KiAOg
https://youtu.be/iIEws2KiAOg
https://youtu.be/iIEws2KiAOg
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  מאמרי דעה

," נורמליזציה עם מצרים וירדן? מוקדם מדי לחגוגפרופ' אלי פודה ובשמת יפת, "
 .2020בדצמבר  2, זמן ישראל

," נשים, שלום וביטחון: החלטות והצהרות לחוד ומציאות לחודדגן, "-מירב כהנא
 .2020בדצמבר  2, הארץ

," הגיע הזמן לעשות שלום אמיתי עם מצריםח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, "
 .2020בדצמבר  9, גלובס

 9,  וואיינט ,"  אין גן עדן בדובאי, אבל גם לא גיהנוםח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, "
 .2020בדצמבר 

 9, הארץ," מה צריך לדעת על מערכת ההשכלה הגבוהה במפרץד"ר מורן זגה, "
 .2020בדצמבר 

 10, זמן ישראל," הצורך בהבנת מורכבותן של מדינות אחרותנדב תמיר, "
 .2020בדצמבר 

ההסכם עם מרוקו טבעי, אך הסוגיה הפלסטינית עדיין פרופ' אלי פודה ועינת לוי, "
 .2020בדצמבר  13, וואלה," מכשול

תורכיה לקראת -האם מסתמן שיפור ביחסי ישראלהשגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2020בדצמבר  15, וואיינט  ",ממשל ביידן?

," שילוב נדיר של אינטרסים מדיניים וקשרי תרבות -ישראל ומרוקו עינת לוי, "
 . 2020בדצמבר  16, הארץ

עכשיו כשמלאדנוב עוזב, מי ימנע את המלחמה ד"ר נמרוד גורן וד"ר ליאור להרס, "
 .2020בדצמבר  19, וואלה" הבאה בעזה?

בכל זאת   -המו"מ על הגבול הימי בין ישראל ולבנון  השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2020בדצמבר  20, זמן ישראל" דרך חתחתים?

 23,  הארץ,"  רוח חמימה מנשבת לעבר ישראל גם בים האדוםד"ר משה טרדימן, "
 .2020בדצמבר 

בדרך לנורמליזציה עוצרים אצל האחים פודה ולימור לביא, "פרופ' אלי 
 .2020בדצמבר  29," וואלה, המוסלמים

," הימין הישראליקווים לדמותו של    –סמכותנות ועליונות אתנית  ד"ר רועי קיבריק, "
 .2020בדצמבר  29 ,זמן ישראל

הסכמי הנורמליזציה לא הועילו לשינוי ביחסים עם קיהו, "צד ד"ר מאיה שיאון
 .2020בדצמבר  30, הארץ," האיחוד האירופי

עשור לאביב הערבי: הפערים מתרחבים, ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, "
 2020בדצמבר  30, זמן ישראל," האבטלה גואה והשחיתות עדיין שם
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