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 לזכור  יש  ,כן כמו .השונים פרטיו על  דיווח  כל  של נכונותו  את  מלא  באופן  לבדוק באפשרותנו  ואין ם,גלויי ומקורות פרסומים על  נשען הדיפלומטי ח"הדו

. סייע בהכנת  חודשי ח"דו מאשר יותר רחבה  פרספקטיבה   דורשת  משמעותם של  מלאה והבנה  , להתפתח ממשיכים והאירועים  מהתהליכים  רבים כי
 . הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברטהדו"ח החודשי, גל סיגלר.  
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המדינות, אך הודה כי הסיכויים    תמיכה בפתרון שתי  הביעההגנה האמריקאי בלינקן    מזכיר  -  שלום  תהליך   אין  עדיין •
גן עוזר  וס  פלסטיני,-מיוחד לסכסוך הישראלי  ליחלמנות שזה    בשלב  צפויבטווח הקרוב אפסי. ממשל ביידן לא  להסכם  

כי בניגוד    הבהירהאמריקאי הזמני לאו"ם מילס    שגרירירכז את מדיניות ביידן בנושא. ה  שר החוץ האמריקני האדי עמר
על סיכויי פתרון שתי המדינות.    ושמירה  כסוךלסתכלול דיאלוג בין שני הצדדים    ביידןממשל    מדיניות,  טראמפלמדיניות  

  ליוזמה   המשךב  ,פלסטיני-הישראליעל נכונותה של רוסיה לארח ועידה בינלאומית בנושא    חזר  לברובשר החוץ הרוסי  
, בתוספת נציגים ממדינות ערב שאיתן יש לישראל יחסים דיפלומטיים.  ורטטשל אבו מאזן. עוד הציע לקיים מפגש של הקו

ן,  של שרי החוץ מירד   פגישתםמאזן לפני    אבו  הפלסטיניעם שר החוץ אשכנזי והנשיא    שוחחהחוץ המצרי שוכרי    שר
ם האזורי. ישראל לא הציגה תכנית מדינית לקידום השלום,  תהליך השלו  בקידום   דנו  בה  ,מצרים, צרפת וגרמניה בקהיר

  הקמפיינים  בלב  נמצא  אינופלסטיני  -הישראלי  נושאהובחירות לפרלמנט ולנשיאות,  קיום    להודעת אבו מאזן על  ההגיב  לא
 . לכנסת בבחירות המתמודדות המפלגות של

 

יחידות דיור בשטחים הפלסטינים, כולל    572,2-מכרזים לכ  פרסמומשרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל    -  זוחל  סיפוח •
ירושלים.    460 במזרח  דיור    בגדה חוקיים  -לא  מאחזים   46-כ  של  כשרתם ה  את  בממשלה  לקדם  ניסה  נתניהויחידות 

לפלסטינים בשטחי    בנייה במועצת התכנון העליונה    דם יק  שר הביטחון גנץ   . ביידןייכנס לתפקידו הנשיא    טרם,  המערבית
C  ,על אף ניסיון של משרד ראש הממשלה למנוע את  אושרו. מספר תכניות כאלו  נעשה  לא  הדבר  בהן  רבות  שנים  אחרי ,

 850-בנייה לכ  אישורי  גם  ניתנו.  לשכונות בהתנחלויות קיימות  םשני מאחזים תוך הפיכת   הכשרתגם    ואושרהקבלתן,  
, אשר  מדינות אירופיות  16- ולגינויים מהרשות הפלסטינית, תורכיה    זכו אלו    מהלכיםיחידות דיור נוספות בהתנחלויות.  

אישורי הבנייה בהתנחלויות, ובימין נגד אישורי הבנייה  נגד יצאו בשמאלקראו בנוסף לעצור את הבנייה בגבעת המטוס. 
חריפים,   גינויים  שעוררה  המטוס,  בגבעת  הבנייה  המשפט    אההוקפלפלסטינים.  למרות בירושלים  המחוזיבבית   .

ישראל    ,ההקפאה לבניית    9על    הכריזהרשות מקרקעי  דנה    1,257זוכים במכרז  והביטחון  ועדת החוץ  דיור.  יחידות 
נייר עמדה    פרסםבצלם    ארגון  .לבית המשפטבגין עתירות שהוגשו נגד הפרויקט    תמתעכבשמערת המכפלה,    בהנגשת

 מהימין.  זכה לביקורת מפוליטיקאים שעולם, וידי כלי תקשורת ב  על שסוקר, המגדיר את ישראל כמדינת אפרטהייד
 

לכפר עקב שבירושלים, כדי    פלסטיניים  ביטחון את כניסתם של כוחות    אישרה  ישראל  -  בירושלים  ריבונות  על  מאבק •
ועדת תכנון מיוחדת    לכינוס  לחצה  . לשכת ראש הממשלהמשפחות  סוכי סכו  רציחותשירגיעו את הרוחות שסערו בעקבות  

מאחר והאמריקאים טרם בחרו בין שתי   בירושלים לקידום שתי תכניות שונות למבנה הקבע של השגרירות האמריקאית
. ראש  בה  תישאר  האמריקאיתכי ירושלים היא בירת ישראל והשגרירות    אמר  בלינקןהמדינה האמריקאי    מזכיר.  החלופות

באופן פומבי מישראל לאפשר לאזרחי מזרח ירושלים הפלסטינים להתמודד ולהצביע    ביקששתייה  -אהממשלה הפלסטיני  
 ישראל טרם התייחסה. .בבחירות ברשות הפלסטינית לפרלמנט ולנשיאות

 

https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1611088440-biden-to-seek-two-state-solution-to-israeli-palestinian-conflict-despite-skepticism-of-near-term-prospects-blinken
https://twitter.com/BarakRavid/status/1352151925635112961
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-26/biden-team-to-renew-contact-with-palestinians-u-s-envoy-says
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-open-debate-on-the-situation-in-the-middle-east-via-vtc-2/
https://www.timesofisrael.com/russia-backs-palestinian-proposal-for-mideast-peace-conference/
https://www.timesofisrael.com/egyptian-fm-speaks-with-israeli-pa-counterparts-to-build-momentum-for-talks/
https://www.ynetnews.com/article/HJkQGhKCw
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/events/article/cairo-ministerial-meeting-on-the-middle-east-peace-process-joint-statement-of
https://www.ynet.co.il/news/article/HyVeOLykO
https://www.ynet.co.il/news/article/HyVeOLykO
https://www.ynet.co.il/news/article/HyVeOLykO
https://peacenow.org.il/tenders-at-the-eve-of-the-new-administration
https://twitter.com/BarakRavid/status/1351459826321281024
https://twitter.com/BarakRavid/status/1351480539417616385
https://www.ynet.co.il/news/article/HJuG0FNkO
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=97961
https://twitter.com/BarakRavid/status/1348717789054439428
https://news.walla.co.il/item/3412049
https://twitter.com/HShezaf/status/1349067814586507271
https://www.kan.org.il/item/?itemId=97978
https://www.ynet.co.il/news/article/HJuG0FNkO
https://www.kan.org.il/item/?itemId=97978
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-814309
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.9454689
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.9454689
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.9454689
https://www.kolhair.co.il/realestate/149844/
https://www.btselem.org/hebrew/press_releases/20210112_this_is_apartheid
https://edition.cnn.com/2021/01/12/middleeast/israel-apartheid-regime-report-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/12/israel-is-a-non-democratic-apartheid-regime-says-rights-group
https://www.mako.co.il/news-law/2021_q1/Article-25741ea7d93c671026.htm
https://www.kan.org.il/item/?itemid=98090
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/20/us-secretary-of-state-blinken-us-embassy-to-remain-in-jerusalem
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8254372
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כחלק ממאמץ    לאחרונהת׳אני מספר פעמים  -כי אשכנזי שוחח עם מקבילו הקטרי א  דווח  -  נמשך  לעזה  הבינלאומי  הסיוע •
  360-על כ  וד יעמ  2021כי סכום הסיוע לרצועת עזה בשנת    הודיעהקטר  ישראלי להבטיח את הסיוע הקטרי לרצועה.  

לרצועה כדי להעביר את המענק   נכנסועמאדי וסגנו  -אל  הקטרי  שנה שעברה. השליח ב  מאשר  יותר  מעטמיליון דולר,  
מיליון דולר מתוך המענק מיועדים לבניית בית חולים ברפיח. משאית ציוד רפואי מאיחוד האמירויות    25הראשון לשנה זו.  

כי לא ישלח מטופלים לבית החולים האמריקאי    הודיעלרצועה. משרד הבריאות של החמאס    נכנסההמזוהה עם דחלאן  
ינו מעניק טיפול רפואי לסרטן וקורונה, כפי שסוכם מראש. בשיתוף פעולה של חברת  שנחנך בחודש שעבר כיוון שהוא א

 . ייצרים מים מהאוויר בעזרת אנרגיית שמשלעזה שלושה גנרטורים המ נתרמוווטרג'ן, תורמים פרטיים ומכון ערבה 
 

חיסונים    בתשובה  -  הפלסטינית  האוכלוסייה  חיסון  על  אחריות  לקחת  ממהרת  לא  ישראל • העברת  נגד  לעתירה 
 ינואר   חודש, בהמשך  המערבית  מנות חיסון לצוותים הרפואיים בגדה  100-כהעבירה    כי  המדינה  הודתהלפלסטינים  

מנות חיסון לטובת הצוותים הרפואיים בגדה,    000,1להעביר    החליטהלקראת סוף החודש  .  נוספות  מנות  100  העבירה
של צוות מקצועי לקבינט הקורונה שהדגיש כי חיסון האוכלוסייה הפלסטינית הוא אינטרס ישראלי.   המלצהוזאת על רקע  

  דרך  לשטחים  מרוסיה  חיסון  מנות  10,000  העברת  של   לאפשרות  בנוגע   מגעים  קיימו  הפלסטיניתכי ישראל והרשות    דווח
הפועלים הפלסטינים מהגדה להישאר ללון   נדרשושוב    ,בישראל  הסגר   נוכח.  הרפואיים  לצוותים  בעיקר  פנושיו,  ישראל

שלום במזרח ה  לתהליך  החדששליח האו"ם    אמר  ,הביטחון  למועצת  שמסר  בדיווחבישראל למשך שבועיים לפחות.  
כי על ישראל לסייע לפלסטינים בהתמודדות עם הקורונה, זה האינטרס שלה והמחויבות שלה בהתאם   סלנדנווהתיכון  

 . לחוק הבינלאומי

כי נתניהו מתכנן לבקר באמירויות ובבחריין בראשית   דווחשתי דחיות,    לאחר  -  האמירויות  איחוד  עם  מדיניים  יחסים •
  , את הסכם כינון היחסים עם ישראל, ובכך נכנס ההסכם לתוקף באופן רשמי. כמו כן   אשררההאמירויות   איחודפברואר.  

 כממונה מונהשגריר ישראל לשעבר בתורכיה איתן נאה  שגרירותה בתל אביב.    הקמתאיחוד האמירויות את    אישרה
את הנציגות הדיפלומטית באבו דאבי,   ופתח,  קבועהזמני על הנציגות הישראלית באיחוד האמירויות, עד למינוי שגריר  

איחוד האמירויות    פתחשטולמן    והשגריר בדובאי. משרד החוץ של  את הסכם הפטור    אשרראת הקונסוליה הכללית 
שאמור היה להיכנס לתוקפו במהלך פברואר, אך נוכח העלייה בתחלואה בישראל    ,למבקרים ישראלים  כניסה  מאשרות

את המועד בחצי שנה. משרד ראש  באמירויות לדחות    החליטולהגדיר את איחוד האמירויות כמדינה אדומה,    והחלטתה
 הטיסות  לפיהאמירה    ציטטהפרייס  -אלרעיבפני איחוד האמירויות, לאחר שראש שירותי בריאות הציבור    התנצלהממשלה  

 .  תאיחוד האמירויומעם מקבילו  שוחחגלנט  החינוךלדובאי הביאו לעלייה בתחלואת הקורונה בישראל. שר 
 

בקשה לרשויות התעופה   הגישה  אמירייטסחברת התעופה    -  האמירויות  איחוד  עםואזרחיים    כלכליים  יחסים  רקימת •
רכישת    בבחינת  המשיכה. ההתאחדות לכדורגל בישראל  אביב  לתל  דובאי  בין  ישיר  קו  פברוארבבישראל להפעיל החל  

 להנגשת  המאמציםעל    האמירתיאת משרד החקלאות    בירךקבוצת בית"ר ירושלים על ידי השייח' בן חליפה. משרד החוץ  
כשר באמירויות  מזון  היהודי  ומהעולם  לציבור  מישראל  מדענים  מאות  מהתוכנית    ישראל  תלממשל   ראוק.  בה  לחזור 

עקב חשש שדליפות עלולות להכחיד   , "א להובלת נפט גולמי מהמפרץ לדרום אירופהקצא  שלישן  הגז  הלהשתמש בצינור  
 מנהלתעם    עוטייבה -שגריר איחוד האמירויות בארה״ב אל  שוחח  ,ת האלמוגים. לרגל יום השואה הבינלאומיואת שוני

-הישראלית ליהלומים בדובאי. משרד ההשקעות של אבו  שלוחת הבורסה  נחנכהמוזיאון השואה האמריקאי בלומפילד.  
 . כי יפתח שמונה משרדים חדשים בעולם, אחד מהם בתל אביב הודיעדאבי 

 

בכנס השנתי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ותמך    השתתףזיאני  -שר החוץ הבחרייני אל  -  בחרייןעם    יחסים  קידום •
לתקשורת   התראיינה סייד  -בנושא האיראני. נשיאת איגוד העיתונאים בבחריין אל  ביידןבהצגת חזית משותפת מול ממשל  

 שתומכים  ערבים  תקשורת  אנשי  כלפי  המופנית  הביקורת  נוכח  בישראל  העיתונאים  תמיכת  את  וביקשה,  הישראלית
 .  מים בבחריין על הסכם לאספקת טכנולוגיית מיםהחשמל וה רשותעם  חתמהמקורות  חברת. אברהם בהסכמי

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/01/israel-qatar-iran-united-arab-emirates-bahrain-netanyahu.html
https://www.reuters.com/article/qatar-gaza-int/qatar-grants-360-million-dollars-to-gaza-for-2021-state-news-agency-idUSKBN2A00EH
https://twitter.com/BarakRavid/status/1355862187781349377
https://twitter.com/BarakRavid/status/1355862187781349377
https://twitter.com/BarakRavid/status/1355862187781349377
https://twitter.com/eliorlevy/status/1355963971493367814
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/abbas-rival-oversees-uae-medical-aid-to-gaza-655167
https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-01-13/gazas-hamas-rulers-bar-patients-from-us-charitys-hospital
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/01/gaza-israel-donations-machines-water-air-crisis.html
https://www.israelhayom.co.il/article/839863
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%99%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9907-01-2021-1201/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%A2-%D7%A9%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%9A/
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לאישור   המשותפת  את ההצהרה  ולהביאלתמוך בכינון היחסים עם מרוקו    החליטההממשלה    -   מרוקו  עם  היחסים  חידוש  •
בישראל רק לאחר הודעה על חידוש    שיבקר  הבהיר  מרוקו  מלךכי    דווח  ,נתניהו  להזמנת  בהמשךהכנסת בטרם אשרורה.  

עם שרת התיירות והתעופה של מרוקו עלואני, והזמינה   שוחחהרגב    התחבורהעם הפלסטינים. שרת    השלום  תהליך
ישראל   בישראל.  לביקור  גוברין    פתחהאותה  והשגריר   הנציגות לראש    מונהמחדש את הנציגות הישראלית ברבאט, 

על הסכם המאפשר טיסות ישירות בין המדינות.    חתמוהקבוע. ישראל ומרוקו    השגרירעד למינוי    במרוקו   הדיפלומטית
בן שבת   והשניים    שוחחראש המל״ל  להקים קבוצות עבודה שיקדמו הסכמים   סיכמועם שר החוץ המרוקאי בוריטה 

עם    נפגשובעולם    שוניםשגרירי ישראל במקומות    ם, איכות הסביבה, מדע ועוד. בנושאים שונים הכוללים חקלאות, מי
 עמיתיהם המרוקאים. 

 

בהקמת מדינה   מותנההבהיר כי שלום עם ישראל    שר החוץ הסעודי בן פרחאן   -  ?נוספות  מפרץ  מדינות  עם  נורמליזציה •
כי ערב הסעודית ניתקה את ערוצי הקשר עם ישראל לאחר שנתניהו חשף את הפגישה   דווח פלסטינית שבירתה ירושלים.  

לא תנרמל את יחסיה עם ישראל    מדינתוכי    הצהירת׳אני  -, והיא מצפה להתנצלות. שר החוץ הקטרי אסלמאן  בינו לבין
דו"ח המדגיש את חשיבות הקשרים   הוציאתשים קץ לכיבוש. אגף המחקר במשרד המודיעין  ישראל לא    עד שממשלת

מפרץ, מהשל אזרחים    כניסתםש  הבהירולמים. השלטונות בכווית  עם קטר ליציבות בעזה וכגשר למחנה האחים המוס 
הדקאר שנערך השנה בערב   במרוץ  לראשונה  השתתפוישראלית, לא תיפגע. שני צוותים ישראלים    חותמתאשר בדרכונם  

הסעודית, ולבקשת המארחים הסתירו את זהותם הישראלית והתחרו תחת דגלי ארה"ב ובלגיה. ראש חטיבת המזרח 
 .  שימשיך לקדם את הסכמי הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב  סרמ  ביידןכי ממשל    אמר  ימין-ןהתיכון במשרד החוץ ב

 

עם שר המשפטים הסודני    חתםו  בחרטום'ין ביקר  מנוצ  טראמפ  בממשלשר האוצר האמריקאי    -  סודן  עם  נורמליזציה •
על מאמצם לקדם את נרמול היחסים    לאמריקאים  הודהלהסכמי אברהם באופן רשמי. אשכנזי    סודן בארי על הצטרפות  -אל

 .בסודן ונפגש עם בכירים במערכות הביטחון והחוץ של המדינה ביקרכהן  למודיעיןבין סודן לישראל. השר 
 

פגישה   לאחר  ספדי-כי שר החוץ אשכנזי נפגש בחשאי בירדן עם מקבילו הירדני א  דווח  -   ירדן  עם  מתיחות  ורידלה   ניסיון •
את    ביקרנושאים אסטרטגיים שונים. מלך ירדן עבדאללה  ב, והשניים דנו בשיתוף פעולה כלכלי ו2020קודמת בדצמבר  

 .הפלסטינית האוכלוסייה  חיסון על אחריות לוקח שלאקמפיין החיסון הישראלי 
 

המפגש המרובע של שרי החוץ    טרם   שוחחואשכנזי ומקבילו המצרי שוכרי    -לא מחלחל לציבור    עדיין  מצריםעם    השלום •
ין  הפלסטיני עדי  שהנושאהראה    מכון וושינגטון למזרח הקרוב  הזמיןשגדול    סקרשל מצרים, ירדן, גרמניה וצרפת בקהיר.  

  כמחצית שו,  חיובית  התפתחות  אברהם  בהסכמי  רואה   במצרים   מהציבור  רבע  שרקנמצא בראש מעייניהם של המצרים,  
 .מתנגד בתוקף לנורמליזציה עם ישראל המצרי מהציבור

 

ואשכנזי    -באיראן    מאבק • עם  נ  בקריאה  יצאונתניהו  להשלים  שלא  הבינלאומית  לקהילה  איראן   החלטתהפרדת  של 
פוליטי על סמכות ואחריות בטיפול בסוגייה    מאבק  ניהלואחוזים במתקן פורדו. נתניהו וגנץ    20להעשיר אורניום לרמה של  

הממשל   טרםהאיראנית.   לעמדת  וביחס  האיראני  הגרעין  עם  ההתמודדות  לניהול  בנוגע  ומקיף  מסודר  דיון  התנהל 
יקאי בלינקן על האיום האיראני וקידום השלום במזרח התיכון. באותו  מקבילו האמר  עם  שוחחשכנזי  אהחדש.    האמריקאי

ראש לשכת נשיא איראן הרמטכ"ל כוכבי נגד כוונת הממשל לחזור להסכם והצהיר שצה"ל מכין תכניות תקיפה.  יצאכנס 
לדבריו ואמר שאיראן תגן על עצמה מכל מתקפה ישראלית. יועציו הקרובים של ראש הממשלה, ובהם גם שגריר    הגיב

  המליץ דן בהסכם הגרעין. בתדרוך לוועדת החוץ והביטחון  דאגתם מתמיכתו של ממשל ביי  הביעוישראל בוושינגטון דרמר  
 שוחחטחון לאומי בן שבת  ישגריר ארה״ב בישראל היוצא פרידמן לא להתעמת עם ממשל ביידן בנושא איראן. היועץ לב

 עם המנגנונים הישראלים בסוגיות ביטחוניות משותפות ובראשן איראן.   יתייעץהבטיח כי  ש,  עם מקבילו האמריקאי סאליבן
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איראנים או כוחות    יעדים   לתקוף  ישראל  המשיכההחודש    במהלך  -  רוסיה  עם  מתיחותל  שמובילות  בסוריה  תקיפות •
את   ביקר  לברובשבחלק מהתקיפות נעזרה ישראל במודיעין אמריקאי. שר החוץ הרוסי    דווחהקשורים לאיראן בסוריה.  

התקיפות הישראליות ואמר כי על ישראל להפסיק לתקוף בסוריה, ולהעביר לרוסיה מידע על איומים כלפיה משטח סוריה  
 .כדי שהיא תטפל בהם

  גינו   אירופיות   מדינות   16-וכ  י האירופ  האיחוד  של  בישראל  םשגריריה   -  המדינות-שתי   לפתרון  אמונים  שומרת  אירופה •
הפרק את כי יש להוריד מ  אמראת תכניות הבנייה המתוכננת בשטחים ובייחוד בגבעת המטוס. שר החוץ הגרמני מאס  

רעיון הסיפוח, וכי הדרך היחידה להבטיח מדינה יהודית ודמוקרטית היא דרך השגת פתרון מדיני הוגן. האיחוד האירופי  
 . חברון הר דרוםמ 24ונותר משותק אבו אראם, פלסטיני בן  נפגעלקיים חקירה מהירה של תקרית הירי בה  קרא

 

עם שגרירי ישראל באירופה, הצביע על הישגים רבים    2020את שנת    סיכםאשכנזי    -ישראל מחפשת נתיב לאירופה   •
והציב את חיזוק היחסים עם אירופה כיעד מרכזי לשנת     לתפקיד   של פורטוגל  לרגל כניסתה.  2021בקידום היחסים, 

בליסבון    העביר   ,האיחודמועצת  נשיאה התורנית של  ה ישראל  כינוסה של   תפעל בקשה שפורטוגל  שגריר  לקדם את 
והאיחוד, ישראל  בין  האסוציאציה  המחקר    מועצת  בתכנית  ישראל  של  מלאה  בשותפות  שתושק    הורייזוןושתתמוך 

      .2021בפברואר 
 

המאבק באנטישמיות לאור  לקידוםהנציבות האירופית על פרסום המדריך  את בירךמשרד החוץ  -באנטישמיות   מאבק •
בפולין על מחקרם   לדין  העומדיםאת תמיכתו בשני היסטוריונים פולנים    הביע. ארגון יד ושם  IHRA-הגדרת העבודה של ה

 .החושף את תפקיד פולין בשואה

  אמרו נוכח הדיווחים על חימום יחסים אפשרי בין ישראל ותורכיה    -  היחסים  לחימום  דרישות  מציבות  וישראל  תורכיה •
גורמים במשרד החוץ כי על תורכיה להפסיק את פעילות חמאס בשטחה בטרם ישראל תקדם צעדים אחרים. בהמשך  

חוקית כלפי הפלסטינים -צ׳בושולו כי נרמול היחסים עם ישראל מותנה בשינוי מדיניותה הלא  התורכישר החוץ    הודיע
 . וכוונות הסיפוח 

 

תיבחן.   ורונהלק  כי בקשתו לסיוע בחיסונים  דיסלנשיא קפריסין אנסטסיא אמר  נתניהו  -  וקפריסין   יוון  עם הקשרים    חיזוק •
יוון, קפריסין וישראל. הפרלמנט   לפעולכי בכוונתו    הודיעשר החוץ הנכנס בלינקן   לחיזוק שיתופי הפעולה בין ארה"ב, 

. לרגל יום השואה של מזרח אגן הים התיכון, בו חברה גם ישראל  אישרו את חוקת פורום הגז  הקפריסאיוהפרלמנט    היווני
עם ממשלת יוון    סיכם הבינלאומי אירח ראש ממשלת יוון מיצוטקיס את ראש העיר היהודי הראשון ביוון. משרד הביטחון  

השנים הקרובות, הכוללת בין היתר סיפוק מתקן לאימוני טיסה   20-מיליארד דולר ל  1.68על עסקה ביטחונית בשווי  
 . ועשרה מטוסים

את מינויים של נציבת השב"ס ומפכ"ל המשטרה, על אף התנייתו    אישרה  הממשלה  -  בממשלה  תקוע  שגרירים  מינוי •
שגרירים שנבחרו על ידי משרד החוץ ושממשיכים להמתין לאישור הממשלה.   36של גנץ את מינויים באישור המינוי של 

 לראש מטה שגריר ישראל באו"ם.   מונתה גרסטלרמיכל 
 

שאירח הקנצלר האוסטרי   בנושא המאבק בקורונה  בפגישת המנהיגים השישית  השתתף  נתניהו  -  קורונה  דיפלומטיית •
ראש  בהם  ,נוספיםמנהיגים  עם בנושא שוחח. הוא גם הקורץ בהשתתפות מנהיגי אוסטרליה, נורבגיה, דנמרק, יוון וצ'כי

'ו. גרמניה  קיצ, וראש ממשלת רומניה  וטקיסצמי, ראש ממשלת יוון  יאנשהטרודו, ראש ממשלת סלובניה    קנדהממשלת  

https://www.ynet.co.il/news/article/S1b1qi70P#autoplay
https://twitter.com/kaisos1987/status/1349139071214485504
https://news.walla.co.il/item/3413206
https://www.israelhayom.co.il/article/839737
https://www.ft.com/content/d1c98332-cde4-45a5-a9bf-989dc2abe8e4
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-815950
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1351549838677184516
https://www.inss.org.il/event/14th-annual-conference/
https://daysofpalestine.ps/post/15738/EU-calls-on-Israel-to-fully-investigate-shooting-that-paralyzed-Palestinian-in-West-Bank
https://www.timesofisrael.com/witnesses-dispute-idf-account-after-palestinian-shot-during-west-bank-operation/
https://www.israelhayom.co.il/article/837057
https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/portugal-should-bolster-eu-israel-links-envoy-says/
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1348339565011075074
https://twitter.com/oferaderet/status/1355808235010334727
https://www.timesofisrael.com/polish-holocaust-scholars-on-trial-for-suggesting-mayor-helped-kill-22-jews/
https://www.ynet.co.il/news/article/B1dRXa111d
https://www.arabnews.com/node/1795236/middle-east
https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2020_q4/Article-bdb3cbe3956e671026.htm
https://twitter.com/PetrosKas/status/1352410126720839681
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/27/c_139699810.htm
https://twitter.com/CyprusMFA/status/1355453520577617926
https://www.jpost.com/israel-news/israeli-and-greek-governments-set-to-sign-expansive-defense-deal-654318
https://twitter.com/talshalev1/status/1353062842811858944
https://www.inn.co.il/news/464724
https://www.gov.il/he/departments/news/event_conference180121
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_leaders290121
https://pm.gc.ca/en/news/readouts/2021/01/19/prime-minister-justin-trudeau-speaks-prime-minister-israel-benjamin
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את הדרישות לבאים מישראל. המשלחת    והחמירהעקב התחלואה הגבוהה,    את ישראל כמדינה בסיכון גבוה   הגדירה
 .  סמינר מקוון מיוחד לברית נאט"ו והמדינות החברות בה בנושא ההתמודדות עם הקורונה קיימההישראלית לנאט"ו 

 

וההתפרצות לגבעת הקפיטול בניסיון לעצור את    גינהאשכנזי    -"ב  בארה  הבחירות • בחריפות את המחאות האלימות 
, נתניהו, ריבליןהמדינה    נשיא.  רועיםיאאת ה   גינהגם נתניהו    ,יותר  מאוחר.  ארה"ב  אשרור תוצאות הבחירות לנשיאות

תקווה שיעבדו יחד    הביעוסגניתו האריס על כניסתם לתפקיד. ריבלין    ביידןנוספים בירכו את הנשיא    רביםו  אשכנזיגנץ,  
לראשונה עם מקבילו האמריקאי   שוחחבאיום האיראני. גנץ    התמקדלבנות גשרים בין ישראל לשכנותיה, בעוד נתניהו  
 תקשר לראש הממשלה הישראלי נתניהו.טרם ה ביידןשר ההגנה אוסטין. באופן חריג לנשיאים קודמים, 

 

ידי הועד    הצעה  התקבלהלראשונה,    -  בעולם  השתלבות • , ההצעהשל ארגון הבריאות העולמי.    המנהל ישראלית על 
את    אשררהבנושא טיפול מיטבי באנשים עם מוגבלויות, הוגשה יחד עם מדינות בדרום אמריקה ואירופה. הממשלה  

 .הולנדו ברזילכמי שיתוף הפעולה בתחום הביטחון הסוציאלי עם ארגנטינה, הס
 

על עסקה של עשרות מיליוני דולרים עם מדינה עלומה   חתמההאווירית    התעשייה  -  אסיה  עם  קשריה  מחזקת  ישראל •
ההודי.    וביצעהבאסיה,   ההגנה  במשרד  לחימה  אמצעי  לפיתוח  הרשות  עם  משותף  ניסוי  בסמוך בהודו  פיצוץ  לאחר 

. לאחר כינון היחסים בין המדינות בחודש  עם מקביליהם בהודו   בן שבתוראש המל"ל    שכנזיאלשגרירות הישראלית שוחחו  
 בני נוער מבהוטאן וישראל בתחרות שחמט. 174 השתתפו ,שעבר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358067
https://www.gov.il/he/departments/news/_webinar_israel_s_best_practices_in_enhancing_resilience_the_case_of_covid_19
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1347067140839530496
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-netanyahu-condemns-trump-supporters-seige-of-capitol-hill-american-democracy-will-1.9431159
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1351936721601114112
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1351940379759800328
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1351967577682157570
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1351967577682157570
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1351967577682157570
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1351936721601114112
https://news.walla.co.il/item/3412888
https://www.timesofisrael.com/new-us-defense-secretary-speaks-to-gantz-vows-to-uphold-israels-military-edge/
https://twitter.com/NitzanArny/status/1353727966967193610
https://twitter.com/Adi_Farjon/status/1352885102943080449
https://www.gov.il/he/departments/news/the_highest_attainable_standard_of_health_for_persons_with_disabilities
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_CONF8-en.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec734_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec731_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec732_2021
https://www.new-techonline.com/2021/01/%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a1%d7%a4%d7%a7-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f-mk-ii-%d7%9c%d7%9e/
https://www.new-techonline.com/2021/01/%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%99/
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1355159771972857856
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1355159771972857856
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1355159771972857856
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_india290121
https://www.timesofisrael.com/all-good-moves-in-bhutan-israel-chess-tournament/
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 ? קרה מה תאריך 

 עם שרת התיירות והתעופה של מרוקו עלואני.  שוחחהרגב  התחבורהשרת  בינואר  4

 את הסכם כינון היחסים עם ישראל. אשררההאמירויות  איחוד בינואר  5

 עם שר החוץ המצרי שוכרי.  שוחחהחוץ אשכנזי  שר בינואר  6

 להסכמי אברהם באופן רשמי.  הצטרפה סודן בינואר  6

 בינואר  14
וירטואלי יחד עם שרי האנרגיה של סודן,   השתתףשר האנרגיה שטייניץ   בכנס 

 מצרים, מרוקו, איחוד האמירויות, בחריין וארה״ב. 

 בפגישת המנהיגים השישית שאירח הקנצלר האוסטרי קורץ. השתתף נתניהו בינואר  18

 עם ראש ממשלת קנדה טרודו. שוחחנתניהו  בינואר  19

 סאליבן. החדש עם מקבילו האמריקאי שוחחטחון לאומי בן שבת יהיועץ לב בינואר  23

 . תאיחוד האמירויומעם מקבילו  שוחחגלנט  החינוךשר  בינואר  24

 בסודן.  ביקרכהן  למודיעיןהשר  בינואר  25

בפאנל עם אשכנזי בכנס השנתי   השתתפוהחוץ של בחריין ואיחוד האמירויות    ישר בינואר  26
   של המכון למחקרי ביטחון לאומי. 

 . מרוקומחדש את הנציגות הישראלית ברבאט,  פתחהישראל  בינואר  26

 בלינקן. החדשהאמריקאי  ההמדינ מזכיר עם שוחחאשכנזי  בינואר  27

 עם מקבילו האמריקאי שר ההגנה החדש אוסטין. שוחחשר הביטחון גנץ  בינואר  28

 שלוחת הבורסה הישראלית ליהלומים בדובאי. נחנכה בינואר  28

 סמינר מקוון למדינות החברות בברית. קיימההמשלחת הישראלית לנאט"ו  בינואר  28

יוון    שוחחנתניהו   בינואר  29 ממשלת  ראש  יאנשה,  סלובניה  ממשלת  ראש   מיצוטקיסעם 
 וראש ממשלת רומניה קיצ׳ו.

 עם שר החוץ המרוקאי בוריטה. שוחחראש המל״ל בן שבת   בינואר  29

https://www.facebook.com/miri.regev.il/photos/a.538483556248464/3625524914210964/
https://twitter.com/tal_becker/status/1346492112548851713
https://www.timesofisrael.com/egyptian-fm-speaks-with-israeli-pa-counterparts-to-build-momentum-for-talks/
https://www.kan.org.il/item/?itemid=97766
https://www.ynet.co.il/news/article/BklqNJR0P?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.gov.il/he/departments/news/event_conference180121
https://pm.gc.ca/en/news/readouts/2021/01/19/prime-minister-justin-trudeau-speaks-prime-minister-israel-benjamin
https://news.walla.co.il/item/3413377?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/BarakRavid/status/1353355019756707840
https://news.walla.co.il/item/3413919?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/BarakRavid/status/1354113540672659458
https://news.walla.co.il/item/3414108
https://www.timesofisrael.com/new-us-secretary-of-state-blinken-speaks-to-israeli-fm-ashkenazi-for-first-time/
https://www.state.gov/secretary-blinkens-first-call-with-israeli-foreign-minister-ashkenazi/
https://www.timesofisrael.com/new-us-defense-secretary-speaks-to-gantz-vows-to-uphold-israels-military-edge/
https://twitter.com/kaisos1987/status/1354752773196230657
https://www.gov.il/he/departments/news/_webinar_israel_s_best_practices_in_enhancing_resilience_the_case_of_covid_19
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_leaders290121
https://twitter.com/BarakRavid/status/1355154332438687750
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 ומחקרים "חות דו

 מסמך,"  פלסטיני-לקידום שלום ישראלי  ביידןמדיניות ראשונים של ממשל    צעדי" 
 . 2021 ינואר, מיתווים של שיבהח צוות, המלצות

" הררי  מיכאל  לשעבר  השגריר מרעננת -מדיניות,  פרגמטיות  הישראלית:  החוץ 
 . 2021 ינואר," חזון)אך( נעדרת 

 האזורית החוץ  -במדיניותשנתיות  -חצי  מגמות, " גורן  נמרוד"ר  וד  קיבריק  רועי "ר  ד
 . 2021  ינואר, 6  מספר גיליון," 2020דצמבר -יולי ,ישראל של

  . 2021  ינואר ,  97, גיליון  התיכון  והמזרח  ישראל  כלפי"ב  ארה  מדיניות,  סיגלר  גל
 ]באנגלית[

 בתקשורת  ראיונות

 . 2021 בינואר 1, 'ב כאן," הערבי לאביב עשור, " פודה  אלי' פרופ

  בינואר 1, 11 כאן," התיכון והמזרח ישראל, " סבטלובה קסניה"כ לשעבר ח

2021 . 

 . 2021 בינואר 5, "צגל," וקטר הסעודית ערב הסכם, " פודה  אלי' פרופ

 . 2021 בינואר 13, הכנסת ערוץ," ואירופה קורונהצדקיהו, " -שיאון מאיה"ר ד

 . 2021 בינואר 23, 'ב כאן," ושלום  ביידן, " גורן נמרוד"ר ד

 . 2021 בינואר 25, "צגל," ביידןלממשל  המלצות, " גורן נמרוד"ר ד

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Hebrew-Initial-policy-steps-by-the-Biden-administration-to-advance-Israeli-Palestinian-peace-January-2021.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Hebrew-Michael-Harari-Pragmatism-and-flexibility-in-Israels-foreign-policy-January-2021.pdf?fbclid=IwAR2zRx0lxEbzX2RXSitrTzlXfcxbcY0NdgtwYcaos3ucU-3b4mdkkfzj5OU
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Hebrew-Michael-Harari-Pragmatism-and-flexibility-in-Israels-foreign-policy-January-2021.pdf?fbclid=IwAR2zRx0lxEbzX2RXSitrTzlXfcxbcY0NdgtwYcaos3ucU-3b4mdkkfzj5OU
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Hebrew-Michael-Harari-Pragmatism-and-flexibility-in-Israels-foreign-policy-January-2021.pdf?fbclid=IwAR2zRx0lxEbzX2RXSitrTzlXfcxbcY0NdgtwYcaos3ucU-3b4mdkkfzj5OU
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Hebrew-Michael-Harari-Pragmatism-and-flexibility-in-Israels-foreign-policy-January-2021.pdf?fbclid=IwAR2zRx0lxEbzX2RXSitrTzlXfcxbcY0NdgtwYcaos3ucU-3b4mdkkfzj5OU
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Hebrew-Trends-in-Israels-Regional-Foreign-Policies-6-July-December-2020.pdf?fbclid=IwAR1tu5P7vW1MBsI3ofZ2fOUqXvnvnT6XzxsQVcKuVVaM92LJuVbntKrF1AQ
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Hebrew-Trends-in-Israels-Regional-Foreign-Policies-6-July-December-2020.pdf?fbclid=IwAR1tu5P7vW1MBsI3ofZ2fOUqXvnvnT6XzxsQVcKuVVaM92LJuVbntKrF1AQ
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Hebrew-Trends-in-Israels-Regional-Foreign-Policies-6-July-December-2020.pdf?fbclid=IwAR1tu5P7vW1MBsI3ofZ2fOUqXvnvnT6XzxsQVcKuVVaM92LJuVbntKrF1AQ
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/English-US-Policies-towards-Israel-and-the-Middle-East-Issue-97-February-2021.pdf
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=187162
https://www.youtube.com/watch?v=336zpbtZZbU
https://www.facebook.com/watch/?v=319783785937912
https://www.youtube.com/watch?v=z79_kl2seIc
http://facebook.com/MitvimHeb/videos/860988631382094
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/191990775997368
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   דעה מאמרי

 2,  ישראל  זמן,"  התיכון  במזרח  2020  שנת   סיכום, " סבטלובה  קסניה"כ לשעבר  ח
 . 2021 בינואר

 בינואר  6,  וואיינט,"  הערבי  האביב  את  מדי   מוקדם  שהספדתם  ייתכן, " תמיר  נדב
2021 . 

 לטיפול   מחודשת  הזדמנות  יוצר   הפלסטינית  הבעיה  סדר  היפוך, " פודה  אלי'  פרופ
 . 2021 בינואר 6, הארץ," בה

  7,  גלובס,"  מובהק  ישראלי  אינטרס  –  איראן  עם   הגרעין  הסכם  שיקום, " תמיר  נדב
 . 2021 בינואר

" בינה  ברוך  לשעבר  השגריר  זמן,"  הקפיטול  בגבעת  ההפיכה  ניסיון  השלכות, 
 . 2021 בינואר 11, ישראל

 של החוץ  -במדיניותשנתיות  - חצי  מגמות  תשע, " גורן  נמרוד"ר  וד קיבריק  רועי"ר  ד
 . 2021 בינואר 13, הארץ," ישראל

" תמיר  נדב  בעולם   נשית  הנהגה  של  בחשיבותה   תכיר  שישראל  הזמן  הגיע, 
 . 2021 בינואר  13, ישראל זמן," המודרני

 Team, ישראל חייבת להיות  ביידןהחוץ הצפויה של ממשל    במדיניות, " תמיר  נדב
Player ",2021 בינואר 14, הזירה . 

 ישראל   מעמד   לחיזוק  המפתח  הוא   והשלום  הדמוקרטיה  קידום, " גורן  נמרוד"ר  ד
 .  2021 בינואר 14, הזירה," "בבארה

 19,  גלובס,"  ישראל  את  ואוהבת  יהודים  שונאת  החדשה  האנטישמיות, " תמיר  נדב
 . 2021 בינואר

מגיבה לשינויים הבינלאומיים בפרגמטיות,    ישראל, " הררי  מיכאל  לשעבר  השגריר
 . 2021 בינואר 20, הארץ," חזוןאך ללא 

השיב את ישראל למקומה    טראמפשל הרגע האחרון,    במהפכה, " פודה  אלי'  פרופ
 . 2021  בינואר 26, וואלה," הטבעי

  זמן,"  ארוך  לטווח   האמירויות  איחוד  עם  היחסים  מיסוד, " תמיר  ונדב  זגה  מורן"ר  ד
 . 2021 בינואר 30, ישראל

" תמיר  נדב למלחמה   IHRA-ה  של  האנטישמיות  הגדרת,  תזיק  כחוק 
 . 2021 בינואר 31, גלובס," באנטישמיות
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