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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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" מינכן  קבוצתשגרירי צרפת, גרמניה, מצרים וירדן המהוות את "   -  הקהילה הבינלאומית שבה לעסוק בתהליך השלום •
מאלכי, כדי להציג  -עם מנכ"ל משרד החוץ אושפיז במקביל לפגישת קונסולי המדינות עם שר החוץ הפלסטיני אל  נפגשו

ורפורמה   ישראל,  מצד  בהתנחלויות  בנייה  והקפאת  חיסונים  העברת  היתר  בין  הכוללים  אמון  בוני  צעדים  של  מתווה 
העבירו מסרים כי הם מעדיפים    לסכסוך  הקצבאות לאסירים הכלואים בישראל מצד הפלסטינים. שני הצדדיםבתשלומי  

, על בסיס קבוע  פגישה וירטואלית וקבעו לשוב ולהיפגש  קיימולהמתין לכניסה של ממשל ביידן לתמונה. נציגי הקוורטט  
עם    שוחח . מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן  זאת לאחר שמנגנון הקוורט כמעט שלא היה פעיל במהלך כהונת טראמפ

 .המדינות-שר החוץ אשכנזי והבהיר כי ארה"ב תומכת בפתרון שתי
 

רגון ומסדירה את עבודתו בגדה  החלטה שמשנה רשמית את מדיניות הא  הצעת  אישרההנהלת קק"ל    -  זוחל  סיפוח •
מיליון שקלים    38על הקצאת    הוחלט  , כמו כן המערבית, תוך הרחבת רכישת הקרקעות לטובת יישוב יהודים בשטחים.  

בגדה קרקעות  סופי    ההחלטותאישור    .לרכישת  בישיבת  באופן  הארגון,יתקבל  נדחתה    דירקטוריון  לאחר עד  אשר 
  . מית בארה"בוהתנועה הרפור  מרצסיעת    ותשל שר הביטחון גנץ. בין המתנגדים להחלטות נמצא  פנייהבעקבות  הבחירות  
ראש הממשלה הפלסטיני  ים.יצדד-מנע מצעדים חדיפרייס בישראל לה חלקת המדינהדובר מ הפציר ,להחלטהבתגובה 

 .המדינות על ידי המשך הבנייה בהתנחלויות-את ישראל בהרס מתמשך של פתרון שתי האשיםשתייה -א
 

להקמת תשתית ואספקת גז   הסכמיםלחתימת    הובילו קטר, האיחוד האירופי והאו"ם    -  נמשך  לעזה  הבינלאומי  הסיוע •
קטר תממן את הקמת    מיליון דולר בהרכבת הצינור בתוך הרצועה,  5מישראל לתחנת הכוח בעזה. האירופים ישקיעו  

כי ההסכם נחתם   הודיע הצינור בשטח ישראל, וחברת "דלק" תמכור את הגז לרשות הפלסטינית. שר האנרגיה שטייניץ  
מצרים והרשות הפלסטינית על מזכר הבנות לפיתוח שדה הגז מול חופי    חתמובתיאום ואישור ישראלי. בטקס ברמאללה  

כ  אישרהישראל  עזה.   מהגדה המערבית   ,מרוסיההפלסטינית  שקיבלה הרשות    ,חיסוני ספוטניק  000,1-העברה של 
לעזה דרך מעבר רפיח בתיאום    ונכנסוחיסונים נוספים נתרמו על ידי איחוד האמירויות עם קרדיט לדחלאן,    20,000.  לעזה

בראש   עמדו  בורל  חוץ  לענייני  האירופי  והנציג  הנורבגי  החוץ  שר  המצרים.  התורמות    כינוסעם  המדינות  ועידת  של 
 ., ארה"ב ומדינות נוספותהרשות הפלסטיניתנציגים מישראל,  בהשתתפות

 

חיסוני קורונה של   5,000-כ  העבירהישראל    -  הפלסטינית  האוכלוסייה  חיסון  על  אחריות  לקחת   ממהרת  לא  ישראל •
  10,000-מודרנה לרשות הפלסטינית, בנוסף לתרומות שהרשות קיבלה ממקורות אחרים והועברו דרך ישראל, ובהן כ

לאחר הפגישה . בכירים במשרד הבריאות הפלסטיני ברמאללה עם נועדלוי  משרד הבריאותמנכ"ל חיסון מרוסיה.  מנות
  ל ידיע  אושרעובדים פלסטינים הפועלים בישראל. מבצע החיסונים    100,000ברשות כי ישראל הסכימה לחסן    הודיעו

והתחיל בסוף   ישראל  הורה. משרד הבריאות  פברוארהדרג המדיני   לחסן את הפועלים הפלסטינים שעובדים בשטח 
שריף, אך -חראם א-אל הבית/-לוואקף ולרשות הפלסטינית להקים מרפאת חיסונים בהר  הציעהבחיסון מודרנה. ישראל  

כדי   שברשותה  לא השתמשה בעודפי החיסוניםעל כך ש ברחבי העולם כלפי ישראל    הופנתהביקורת  ההצעה נדחתה.  
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נושא החיסונים לפלסטינים    .שזו אחריותה כמדינה כובשתוטען    לביקורת  הצטרף  סנדרסהסנאטור    .לחסן את הפלסטינים
פוליטית    הפך והביטחון  ודיוןלמחלוקת  בוועדת החוץ  ״לוחמים לשלום״   .בנושא התקיים  פייזר    פנתהתנועת  לחברות 

 . טרם תפעל ישראל לחסן את הפלסטינים שחיים תחת שליטתהומודרנה בדרישה כי ימנעו מישראל ״לסחור״ בחיסונים 
 

( קבע כי יש ICCבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג )  -ישראל פועלת נגד החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג   •
הפלסטיני בשטחים  המתרחש  את  לחקור  הפלסטינים  בסמכותו  בעוד  ההחלטה    בירכום.  בחקירה    וקראועל  לפתוח 

בישראל   נגדה  החלטההאת    וגינבמהרה,  לפעול  נתניהו    .והחלו  הממשלה  אותה   גינהראש  ותיאר  ההחלטה  את 
הם    אף   גינוישראלית, והקבינט ומשרד החוץ  -את בית המשפט ככלי לתעמולה אנטי  תיארכאנטישמית, שר החוץ אשכנזי  

דרך שגרירי ישראל בעולם כדי   פעלוטענו כי ההחלטה חושפת את הפוליטיזציה שעוברת על בית הדין. משרד החוץ  
 החברות בארגוןעל מדינות    הלחצדווח כי ישראל  על בית הדין שלא לקדם את החקירה נגד ישראל.  ללחוץ    מדינותלשכנע  
אשכנזי ובלינקן, , כמו גם בין  בשיחות בין נתניהו וביידן  של בית הדין בהאג.הבא  בקארים קאן כתובע הראשי    לבחור
עם אשכנזי    ששוחחלאחר    שארה"ב לא תסיר את הסנקציות על בית הדין שהטיל ממשל טראמפ.  הישראלים  ביקשו
אוסטרליה, גם    , . מלבד גרמניהלגיטימציה לחקור בשטחים הפלסטינים  איןמאס כי לבית הדין  שר החוץ הגרמני    הצהיר

כי   טען פרייס  חלקת המדינהבפומבי את החלטת בית הדין. דובר מ גינו הונגריה, אוסטריה, ברזיל, אוגנדה, קנדה וצ׳כיה 
דובר הנציג האירופי    .כיוון שישראל לא אשררה את ההסכמים שהקימו את בית הדין הבינלאומי  יתמוטעדין  החלטת בית ה

 והדגיש את עצמאות בית הדין. כי החלטת בית המשפט בהאג פוליטית,    הישראליותאת הטענות    דחהסטאנו  לענייני חוץ  
 

עם מרואן ברגותי הכלוא בישראל כדי להיפגש    'שייח-אלשר הפלסטיני    אשרהישראל    -בחירות ברשות הפלסטינית   •
כי הרשות תבקש באופן רשמי מישראל לאפשר לאסירים   הודיעשייח׳ -א לשכנע אותו שלא לרוץ לנשיאות נגד אבו מאזן. 

 . ביטחוניים להצביע בבחירות לפרלמנט ולנשיאות שיתקיימו ברשות
 

-את חשיבות פתרון הסכסוך הישראלי  הדגישהיו"ר מפלגת העבודה מיכאלי    -הסוגייה הפלסטינית בבחירות בישראל   •
לפיד  פ עתיד  יש  ומפלגת  האופוזיציה  יו"ר  ישראל.  של  לעתידה  בגושי    הבהירלסטיני  להתיישבות  מתנגד  אינו  כי 

ומועמד מפלגת   יו"ר מרצ  בסיכויים לפתרון מדיני.  נהההתנחלות, אלא להתנחלויות באזורים חדשים שתפגע הורוביץ 
קעות בגדה המערבית. העברת חיסונים לעזה הפכה לסוגייה בקמפיין  נגד החלטת קק"ל לרכישת קר ויצאהעבודה קריב 

למחויבות הישראלית ככוח כובש והחוק   בהתאםלסייע לפלסטינים ולהעביר חיסונים לעזה    קראוהבחירות, כאשר בשמאל  
הפלסטינית כדי   מול הרשות  פעלסגן השר פטין מהליכוד  הבינלאומי, בעוד בימין התנו זאת בעסקה של חילופי שבויים.  

אינטראקציה עם החברה ועדת אש"פ ל חבר  להצביע לנתניהו.  אזרחי ישראל הערבים  תתמוך בליכוד ותעודד את  שזו  
רשימה אז תמיכתה נתונה לכי הרשות לא מתכוונת להתערב בבחירות בישראל, ואם כן    הבהירעג'רמי  -הישראלית אל

 .שלפעול להפסקת הטיהור האתני והכיבולקהילה הבינלאומית  קרא הרשימה המשותפתח"כ כסיף מהמשותפת. 

בפעם השלישית ביקור מתוכנן באיחוד האמירויות ובחריין, וטרם    ביטלנתניהו    -  האמירויות   איחוד  עם  מדיניים  יחסים •
איחוד האמירויות   כשגריר   ח'אג'ה-מוחמד מחמוד אלאת    מינתההצליח להגיע למדינות מאז נחתמו הסכמי אברהם. 

להכין את   הגיעה. לאחר שמשלחת  את השגריר ח׳אג׳ה על מינויו  בירךהראשון של המדינה בישראל. מנכ"ל משרד החוץ  
, הגיע גם השגריר עצמו  ית בישראלאת עמוד הטוויטר הראשון של שגרירות ערב  פתחההגעתו, והשגרירות האמירתית  

  מבצע על    בירךח׳אג׳ה  -אלהשגריר  לישראל, הגיש את כתב אמנתו לנשיא המדינה ריבלין ונפגש עם שר החוץ אשכנזי.  
טחון  יבלשר  השל    ברכותיו בעברית על    הודהניין  -אל  האמירתיר הפנים  . שבישראלוהחיסונים המוצלח באיחוד האמירויות  

משימת  על הצלחת  אף הוא    בירךלמסלול הלוויני של מאדים. אשכנזי    הפנים אוחנה לרגל כניסתה של גשושית ״תקווה״
אשר   עם חילופי הממשל בוושינגטון ועזיבתו של לייטסטון את תפקידו כמנהל קרן אברהם  .החלל של איחוד האמירויות

ללא מנהל, וככל הנראה   הקרן  נותרה,  הסכמי אברהם כדי לעודד השקעות ולתמוך בפרויקטים משותפים נוסדה במסגרת  
 .  לבדיקה וטיפול בדובאי פנתהבסמוך לעומאן מטילים גם ללא תקציב. אניה בבעלות ישראלית שנפגעה 
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https://news.walla.co.il/item/3420204?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
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https://www.nbcnews.com/news/world/international-criminal-court-paves-way-israel-war-crimes-investigation-n1256900
https://www.kan.org.il/item/?itemid=100142
https://twitter.com/nurityohanan/status/1363541918043488259
https://twitter.com/DemocracyIL/status/1358728451038064640
https://twitter.com/DemocracyIL/status/1358737325191274503
https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2021/20210211-184851.pdf
https://twitter.com/YairGolan1/status/1362364783559909378
https://www.timesofisrael.com/israel-agreed-to-more-than-just-a-prisoner-exchange-to-get-woman-back-from-syria/
https://www.ynet.co.il/news/article/HyeIxuefu
https://twitter.com/mmagadli/status/1364122239243853824
https://twitter.com/ofercass/status/1357334171547435014
https://news.walla.co.il/item/3416000
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D/1106669-%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%90%D7%92%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%9D/
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1362393987592683525
https://www.middleeastmonitor.com/20210215-uae-delegation-arrives-in-israel-to-prepare-for-embassy-opening/
https://twitter.com/UAEinIsrael/status/1362056417088331777
https://twitter.com/AmbAlKhaja/status/1362436025163907072
https://twitter.com/SaifBZayed/status/1359261540181028866
https://twitter.com/AmirOhana/status/1359194816467337232
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1359420738856443904
https://www.zman.co.il/200087/
https://www.reuters.com/article/us-gulf-security/israeli-owned-ship-hit-by-explosion-to-be-assessed-in-dubai-idUSKCN2AS04O
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ישראלים    -  האמירויות  איחוד  עםואזרחיים    כלכליים  יחסים  רקימת • עקב    נשארומאות  האמירויות  באיחוד  תקועים 
הסגירה המיידית של נמל התעופה בן גוריון, ומשרד התחבורה הישראלי סייע בהחזרתם בצורה מפוקחת. על אף שסגירת 

אומית לטכנולוגיה הגנתית שהתקיימה תערוכה הבינל ל  לסועממשלחות רבות של חברות ביטחוניות    מנעהנמל התעופה  
 , טחוניות ישראליות הציגו בה את מרכולתן. נוכח היעדר ערבויות מתאימות מטעם הרוכש האמירתייבדובאי, חברות ב

למכור חמישים אחוזים מבעלות המועדון לאיש העסקים. מהנדס הגשושית האמירתית   בקשתהבית"ר ירושלים את    משכה
בתכנית פיתוח של מועצת    השתתףלתאגיד התקשורת הישראלי. מאמן נבחרת ישראל לשעבר גרנט    התראיין"תקווה"  

ויצמן  הספורט בדובאי.   בינה    ההאוניברסיטעל הסכם שיתוף פעולה עם    חתםמכון  על שם השייח׳    מלאכותיתלחקר 
הסחר בטכנולוגיות ירוקות בין ישראל לקידום  על הסכם    חתמומאיחוד האמירויות    . חברה ישראלית וחברהמוחמד בין זייד

 . האמירויות והמפרץ לאיחוד 
 

ח'ליפה אשר שב והזמינו לביקור בנסיכות, ודן עמו גם על  -עם יורש העצר אל  שוחח נתניהו    -  בחרייןעם    יחסים  קידום •
מפרץ בהובלת רבי אבעדי  התארגנות משותפת לקהילה היהודית בשש מדינות ה  נוסדהההתמודדות עם האיום האיראני.  

 .  מאיחוד האמירויות ומנהיג הקהילה נונו מבחריין, שמטרתה להנגיש את החיים היהודים לתושבים ולמבקרים
 

. השגריר דוד גוברין ישמש כנציג  את משרדי הקישור הדיפלומטיים  פתחושראל ומרוקו  י  -  מרוקו   עם  היחסים  חידוש  •
שוחח עם ביוד    אשכנזירחים ביוד מונה כראש משרד הקישור בישראל. -הישראלי במרוקו, והדיפלומט המרוקאי עבד אל

על חמישה   דווח  ,משרדי המלווה את כינון היחסים עם מרוקו -הראשונה של הצוות הביןיבה  ביש.  עם הגעתו לישראל
את כינון קשרי    אישרההסכמים שנחתמו בין המדינות ועל חמישה הסכמים נוספים שקרובים לחתימה. ממשלת ישראל  

ואפי לפתית, והזמין אותו לבקר בישראל. שר  -עם מקבילו עבד אל  שוחחהשר אוחנה  התעופה הישירים בין המדינות.  
יכונים תאומים, ותכניות לימוד  ותם  החלפת סטודנטילתוכניות    לקדם  סיכמוהחינוך גלנט שוחח עם מקבילו עמזזי, והשניים  

שר החוץ עם מקביליהם המרוקאים ברחבי העולם.    נפגשושגרירים ישראלים  ידגישו את היסטוריות היהודים במרוקו.  ש
ואת  בכנס של מכון ברוקינגס והדגיש את הפוטנציאל לשיתוף הפעולה בין ישראל ומרוקו,    השתתףהמרוקאי בוריטה  

 .יכולתה של מרוקו לתווך בתהליך השלום בין ישראל והפלסטינים
 

 כי על אף הכעס בערב הסעודית על הדלפת הפגישה בין נתניהו ובן סלמאן  דווח  -  ?עם ערב הסעודית  נורמליזציה •
, בכירים ישראלים וסעודים שוחחו על רקע ניצחונו של ביידן, והדאגה ממדיניות הממשל החדש כלפי  בנובמבר אשתקד

בעמודו הראשון על פתיחת משפטו של נתניהו.   דיווחשארק אל אווסאט  -תון הסעודי אאיראן ובנושא זכויות האדם. העי
חשיפה ברשתות החברתיות ובכללה גם פוסט פופולרי של משרד החוץ בנוגע לפיתוח ישראלי של קרנית מלאכותית 

   לעניין רב במדינות ערב, כולל באיראן ובערב הסעודית. זכתה
 

-מהחודשים האחרונים על פגישות בין אשכנזי ומקבילו הירדני א  לדיווחיםבהמשך    -  ירדן  עם   מתיחות  ורידלה   ניסיון •

ברשתות החברתיות כי הגיע הזמן   צייןדאללה. המלך  בחשאי בירדן עם המלך עב  נפגשפדי, דווח כי שר הביטחון גנץ  ס
את חשיבות   והדגישלעבור מגישת ניהול הסכסוך לאסטרטגיה של פתרון הסכסוך. שר החוץ הירדני התראיין בארצו  

שיתוף הפעולה עם ישראל, בעיקר בנושא המים, ואת האופטימיות שבחירתו של ביידן תניע את תהליך השלום במזרח 
ביחסים התקדמות  ל  הדרךכי    טעןהתיכון. הנסיך חסן פרסם מאמר בתקשורת הישראלית בו פנה ישירות לציבור הישראלי ו

 . בין ישראל והעולם הערבי עוברת דרך הקמת מדינה פלסטינית וחלוקת ירושלים 
 

לציבור    עדייןמתחזק אך    מצריםעם    השלום • שר    הגיעמזה חמש שנים,  של שר מצרי  בביקור ראשון    -לא מחלחל 
ו  ,הנשיא ריבליןלישראל ונפגש עם    אמול-אלהאנרגיה המצרי   בפגישה  שטייניץ.    שר האנרגיהמקבילו  נתניהו, אשכנזי 

בןבהשתתפות   המל"ל  גלאל, שגרירת    ראש  מצרים  הגז של  חברת  יו"ר  מצרים  שבת,  ושגריר  אורון  במצרים  ישראל 
. הביקור  הקמת צינור גז ימי משדה הגז לווייתן אל מתקני ההנזלה במצריםעל    אמול-שטייניץ ואל  סיכמו  בישראל עזמי

אה שרווחת בחברה המצרית ב  נורמליזציהההתנגדות ללאותה חשיפה במצרים, ו זכהשזכה לחשיפה רבה בישראל, לא  
אפשרות לבקר במצרים ערב    בחן. נתניהו  שדן בנושא  גורמים מצריים  יזמו אותו  נוסף  ערבי בינלאומי    בפורוםלידי ביטוי  

יצא אל הפועל. שר הביטחון גנץ התראיין   לאנה זו במחווה כלפי הפלסטינים, והביקור  תהבחירות, אך נשיא מצרים ה
הדרך למזרח תיכון    היאיחסים בין ישראל למדינות ערב  הכי נרמול   טעןראד שמשדר גם במצרים, ו-לערוץ הטלוויזיה אל

https://www.ynet.co.il/news/article/H1pync5gu
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/02/15/Israel-relations-Israel-cancels-participation-in-UAE-defense-expo-citing-COVID-19-curbs-on-travel
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3889867,00.html
https://www.0404.co.il/?p=729106
https://twitter.com/kann_news/status/1359884406559813633
https://twitter.com/kaisos1987/status/1359956237983621120
https://www.one.co.il/Article/378495.html
https://www.jpost.com/israel-news/weizmann-institute-mohamed-bin-zayed-university-launch-joint-ai-program-660480
https://www.bhol.co.il/news/1189918?utm_source=whatsapp&utm_medium=robot
https://news.walla.co.il/item/3420329
https://www.jpost.com/diaspora/for-first-time-jews-in-6-gulf-countries-come-together-in-new-association-659001
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001360152
https://www.ynet.co.il/news/article/BkeFZ9zzu
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec799_2021
https://twitter.com/AmirOhana/status/1358838556588965893
https://www.israelhayom.co.il/article/849505
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=100407
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1357000925932642306
https://twitter.com/Marocdiplo_EN/status/1364645052857860098
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=100937
https://twitter.com/shimritmeir/status/1359020391625338882
https://www.youtube.com/watch?v=DX-X0tq7mb4
https://twitter.com/kaisos1987/status/1364816534942732288
https://www.ynet.co.il/news/article/SkJjDNdf00
https://twitter.com/RHCJO/status/1364940940746633219
https://www.israelhayom.co.il/article/855071
https://www.ynet.co.il/news/article/rJbZmf8Gd
https://www.ynet.co.il/news/article/rkEalxxfd
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361485
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-824396?utm_source=whatsapp
https://news.walla.co.il/item/3415809?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/OkbiYasser/status/1357381133760143360
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/gantz-to-egyptian-tv-israels-clear-objective-that-iran-not-be-nuclear-657368
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שגריר ישראל בארה״ב איון עם גנץ.  יברשתות החברתיות בעקבות הר  הותקף ,  שממומן על ידי האמירויות  , . הערוץבטוח
כי משרדו    הודיעהחינוך המצרי חג'אזי    שר סגן  .  עם מקבילו המצרי על חיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות  שוחח ארדן  

לאסל ליהדות,  המשותפים  הערכים  את  שתדגיש  לימוד  תוכנית  ולנצרות  אאישר  המצרי    לקידוםם  החוקר  הסובלנות. 
בכתב העת של המכון למחקרי ביטחון    אילן- ד"ר לימור לביא מאוניברסיטת ברמשותף עם  מאמר    פרסםעבדאללה שלבי  

מוניר    לאומי. מוחמד  המצרי  ב  זכההזמר  החברתיות  ברשתות  חריפה  בישראל לביקורת  יופיע  כי  הודעתו  עקבות 
 . וברמאללה כשגריר של שלום, הוזהר על ידי אגודת המוזיקאים במצרים, וחזר בו מכוונתו להופיע

 

מדיניות ישראל בסוגיית הסכם הגרעין שאמון על עיצוב  נפגש לבסוף הצוות    ודחיות  רבים  עיכוביםלאחר    -באיראן    מאבק •
לצוות גם את ראשי המל"ל    צירףהמגעים עם ממשל ביידן,    ועלה  ישבת לאחראי על הסוגי  את בן  שמינההאיראני. נתניהו  

על האיום האיראני עם מזכיר המדינה האמריקאי   שוחחהקודמים עמידרור ונגל, הידועים בהתנגדותם להסכם. בן שבת  
לביטחון לאומי האמריקאי    להצעתבחיוב    נענתהישראל  בלינקן.   לליבאסהיועץ  המשותף הפורום האסטרטגי  חידוש  ן 

. אשכנזי, גנץ והרמטכ"ל כוכבי בנושא האיראני. בישראל התעורר ויכוח ציבורי בנוגע לאסטרטגיה הנכונה  בנושא איראן
כי הן תומכות באסטרטגיה של   פרסמו  עתידצ ויש  מר  ,נכונות לבחון הגעה להסכם גרעין משופר. מפלגות העבודה  הביעו

 פרסםתמיכה בהמשך הטלת הסנקציות. משרד ראש הממשלה    הביעער  הסכם גרעין משופר, בעוד יו"ר תקווה חדשה ס
ללחוץ על מדינות אירופה להימנע מחזרה להסכם הגרעין   המשיכהלהסכם הגרעין, ופורסם כי ישראל המתנגדת הודעה 

 . רסייה בבעלות ישראלית ששטה במפרץ הפילפגיעה באנ באחריותאת איראן  האשימההישן. ישראל 
 

אשר   ,ההסדרלהשיב ישראלית שחצתה את הגבול לסוריה. במסגרת    סייעהרוסיה    -  רוסיה מתווכת בין ישראל וסוריה •
צאן,    שחררה  ,צו איסור פרסוםעל פרטיו הטילה הממשלה   רועי  עבור סוריה    ורכשהישראל אסירים סורים בהם שני 

נגד    לפעול  המשיכהאת המשא ומתן עם רוסיה. ישראל    הובילחיסונים רוסים בסכום העולה על מיליון דולר. בן שבת  
בחשיבות הביטחונית של הגולן עבור    הכיר  בלינקןמספר פעמים במהלך החודש.    והפציצההכוחות האיראנים בסוריה  

ב הנוכחיישראל  הגולן.מצב  על  ישראל  לריבונות  בנוגע  טראמפ  של  ההכרזה  בחוקיות  ספק  הטיל  אך  ראש   ,  משרד 
 .בתגובה כי רמת הגולן תישאר תחת ריבונות ישראלית לעד הודיע הממשלה

על מכתב    חתמו מדינות אירופאית ומהפרלמנט האירופי    22-חברי פרלמנט מ  442  -  מתנגדת לסיפוח הזוחל  אירופה •
שיזמו אנשי ציבור ישראלים הממוען לשרי החוץ של מדינות האיחוד ובו תביעה לנצל את חילופי הממשל בארה"ב כדי 

לשר החוץ הבריטי לאיים על ישראל   קראוחברי פרלמנט בריטיים    81ללחוץ על ישראל להפסיק את הסיפוח הזוחל.  
  הזהיר. האיחוד האירופי ח ג'ראח וסילוואןישימבסנקציות והחרמת מוצרי התנחלויות לאור פינוי המשפחות הפלסטיניות 

 .עשויה להשפיע על תהליך קבלתה לאיחוד שהחלטתה למקם את שגרירותה בישראל בירושליםאת קוסובו 
 

מדיניות השכנות הדרומית,  החדשה עבור    תכניתוהאיחוד האירופי פרסם את    -  עם אירופה  הזדמנויות לחיזוק הקשרים •
. התכנית באה לעודד את היציבות, שיתופי הפעולה והשלום באזור זה על 2027-2021  לשנים  ,את ישראלגם    תכוללש

עם משבר האקלים, אי היציבות הפוליטית    מדינות באזורידי השקעה אירופית משמעותית בהתמודדות משותפת של  
באירופה על תהליכי הנורמליזציה החדשים בין ישראל ומספר מדינות ערב.    בירכווהשלכות משבר הקורונה. בהקשר זה  

משלחת   עם שגרירי מדינות האיחוד האירופי ואמר כי על ישראל לשפר את יחסיה עם האיחוד.  נפגשיו"ר האופוזיציה לפיד  
      .למבצע ניקוי החופים מהזפת התגייסההאיחוד האירופי בישראל 

 

טקס וירטואלי    ערכושר החוץ אשכנזי ומקבילתו הקוסוברית חרדינאי    -  עם מדינות באירופה  חיזוק יחסים בילטרליים •
כנס וירטואלי שהתמקד בשיתופי פעולה פוליטיים    ערכולכינון היחסים בין ישראל וקוסובו. משרדי החוץ הישראלי וההולנדי  

בקידום שיתופי פעולה במחקר ופיתוח.    עם מקבילתו מדנמרק פרדריקסן  דןראש הממשלה נתניהו    וכלכליים בין המדינות.
 .נוכח אסון הזפת בחופי ישראלסולידריות עם ישראל  הביעשגריר צרפת בישראל דנון  

 

https://twitter.com/galberger/status/1356287701612437508
https://www.timesofisrael.com/israeli-egyptian-ambassadors-to-us-discuss-strategic-relations/
https://iqna.ir/ar/news/3480161/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://strategicassessment.inss.org.il/articles/secular/
https://twitter.com/kaisos1987/status/1362361602436120577
https://www.kan.org.il/item/?itemid=100727
https://twitter.com/gilicohen10/status/1361035326748262401
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=100605
https://news.walla.co.il/item/3417687?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3419904?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3417687?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/BarakRavid/status/1364598649083297792
https://news.walla.co.il/item/3420153?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.kan.org.il/item/?itemId=100867
https://www.brookings.edu/events/the-middle-east-and-the-new-us-administration/
https://twitter.com/MeravMichaeli/status/1362704489036337153
https://www.brookings.edu/events/the-middle-east-and-the-new-us-administration/
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_pmo190221
https://www.kan.org.il/item/?itemId=100867
https://www.ynet.co.il/news/article/rk9I3XOGd
https://www.reuters.com/article/us-gulf-security/israeli-owned-ship-hit-by-explosion-to-be-assessed-in-dubai-idUSKCN2AS04O
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001360958
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3894733,00.html
https://www.haaretz.co.il/blogs/yossimelman/BLOG-1.9556228
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/20/israel-paying-millions-to-supply-covid-19-doses-to-syria
https://13news.co.il/item/news/politics/prisoners-deal-with-syria-1211975/
https://www.ynet.co.il/news/article/HkBjsFOl00
https://twitter.com/IntelliTimes/status/1359212594863747080
https://www.fijitimes.com/syrian-army-says-air-defences-intercepted-israeli-aggression-over-damascus/
https://www.nationalreview.com/2021/02/blinkens-worrisome-golan-heights-hedge/
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-820794
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9577152
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123201
https://www.i24news.tv/en/news/international/europe/1612264434-eu-threatens-kosovo-over-plan-to-open-jerusalem-embassy
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://twitter.com/OliverVarhelyi/status/1359156662297382915
https://twitter.com/yairlapid/status/1362345593033666563
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1363846384248643592
https://www.jpost.com/israel-news/israel-kosovo-establish-diplomatic-ties-over-zoom-657431
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1356254770672136196
https://twitter.com/netanyahu/status/1360675437404434433
https://twitter.com/ambfranceisrael/status/1363786376467079169


 2021, פברואר 46הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                      5

  

 

,  שר החוץ ושר התיירותיחד עם  בישראל    ביקרראש הממשלה היווני מיצוטאקיס    -  וקפריסין  יוון  עםהקשרים    חיזוק •
עם השרים היוונים לקידום    נפגשאשכנזי    .לקידום תיירות תחת תנאי הקורונהעל הסכם    חתמוהשניים  .  נתניהועם    נפגשו

 ונפגש  בראש משלחת שרים תיירות. נשיא קפריסין אנסטסיאדיס ביקר בישראלהכרה הדדית בתעודת מתחסן והסכם ה
עם שר החוץ הקפריסאי כריסטודולידס ודן עמו בקידום התיירות בין המדינות בזמן   נפגשאשכנזי  עם ריבלין ונתניהו.  

שטייניץ  עם מקבילו הקפריסאי פטרידס בישראל, והשניים הסכימו על חידוש האימונים המשותפים.    נפגשגנץ  הקורונה.  
  סייעואגן הים התיכון. שלטונות יוון  בנוגע לשיתוף פעולה בסוגיות הגז במזרח    עם מקבילתו הקפריסאית פילידס  שוחח

 . בידי ישראל לחקור בשטחה את אחת הספינות שנחשדה בזיהום הנפט שפגע בים ובחופים בישראל

 

  החליט לחיסון שליחיו בעולם אשר הגיעו לארץ לקבל חיסונים. נתניהו    מבצע  ניהלמשרד החוץ    -  קורונה  דיפלומטיית •
 תוכננה חיסונים הועברו להונדורס, וכמות דומה    ,0005. בתמורה לתמיכה פוליטית או מדיניתלהעביר חיסונים למדינות  

כי תפתח שלוחה של שגרירותה בתל אביב   הודיעהמדינות נוספות. צ'כיה    ולמספרלהימסר לגואטמלה, לצ'כיה, להונגריה  
של קבלת חיסונים בתמורה לתמיכה מדינית, ובראשן איטליה, יצאו נגד    חלק מהמדינות הנמצאות ברשימהבירושלים.  

שהתקבלה  ומשפטית על ההחלטה    פוליטיתבעקבות ביקורת  .  וגם לא יקבלו חיסונים מישראלכי לא ביקשו    הודיעוו  המהלך
העברות החיסונים המתוכננות בהוראת    הוקפאושל שר החוץ,    הדרהבמנהל תקין ותוך  ניהו לא בסמכות ולא  על ידי נת

מגעים ראשוניים עם ארה"ב ובריטניה לבחון אפשרות    קיימומשרדי הבריאות והחוץ  היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט.  
 לאישור תיירות בין המדינות למחוסנים. 

 

זמן חריג מכניסתו של ביידן לתפקיד ועד שהתקשר לראש ממשלת ישראל.   חלף  -   יחסים מתגבשים עם ממשל ביידן •
נתניהו  ובארה"בליטי הפנימי בארץ  הפו  בשיח   לסוגיה  הפךהעיכוב   ביידן את    הבהירשהתקיימה לבסוף  . בשיחה עם 

הקונגרס    יו"רון ישראל והשניים דנו בהסכמי אברהם, איום הגרעין האיראני וסוגיות ביטחוניות נוספות.  מחויבותו לביטח
  נפגששר החוץ אשכנזי    .המדינותרה״ב בישראל, וחשיבות פתרון שתי  תמיכת אאת    והדגישהעם נתניהו    שוחחהפלוסי  

כלל לישראל ולסכסוך    התייחסוץ שלו ביידן לא  הח-מדיניותשהציג את    בנאום.  עם שגריר ארה״ב הזמני בישראל שרייר
 . פלסטיני-הישראלי

 

שוחחו    וגנץ  אשכנזי,  נתניהושנים לחידוש היחסים ביניהן.    30ישראל ורוסיה ציינו החודש    -  מתחזקים קשרים עם רוסיה •
כי על ישראל    טעןושויגו, והדגישו את הרצון להמשיך ולשתף פעולה. ח"כ הורוביץ  עם מקביליהם הרוסים פוטין, לברוב  

 .תמיכתם במשטר אסדאת ופוזיציה בארצם ולו זוכה הא יחסהלגנות בפני הרוסים את 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.israelhayom.co.il/article/848695
https://news.walla.co.il/item/3415873?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1358806616448126977
https://www.ynet.co.il/news/article/SyplzuI1100
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_meets_with_cypriot_fm_nikos_christodolidis
https://twitter.com/gantzbe/status/1360954862155018241
https://twitter.com/steinitz_yuval/status/1361000571176632331
https://www.timesofisrael.com/greek-tanker-cleared-of-suspicion-for-oil-spill-that-polluted-israels-beaches/
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1359904376811380739
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1357679380328304641
https://www.kan.org.il/item/?itemId=100881
https://www.haaretz.co.il/health/corona/1.9562557
https://www.kan.org.il/item/?itemId=100970
https://twitter.com/rudolf_jindrak/status/1364249130546126848
https://twitter.com/itamareichner/status/1364892029344448515
https://twitter.com/kann_news/status/1364266292304375811
https://twitter.com/gilicohen10/status/1364533905571913731
https://www.kan.org.il/item/?itemId=101072
https://www.kan.org.il/item/?itemid=99979
https://www.cnn.com/2021/02/11/politics/biden-netanyahu-phone-call/index.html
https://www.timesofisrael.com/former-israeli-envoy-to-un-urges-biden-to-call-netanyahu-tweets-his-number/
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/13/white-house-denies-biden-is-snubbing-israels-netanyahu
https://www.cnn.com/2021/02/11/politics/biden-netanyahu-phone-call/index.html
https://twitter.com/HouseForeignGOP/status/1359899560441708554
https://www.politico.com/news/2021/02/17/biden-netanyahu-phone-call-469486
https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1364670689106677761
https://twitter.com/USAmbIsrael/status/1358747678872600579
https://www.nytimes.com/2021/02/04/us/politics/biden-foreign-policy.html
https://twitter.com/Yoav__Zehavi/status/1357420298790920196
https://www.israelhayom.co.il/article/848753
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1358777041236217856
https://www.israelhayom.co.il/article/849415
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1358785376853311488
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 ? קרה מה תאריך 

 . מודי עם ראש ממשלת הודו שוחחנתניהו ראש הממשלה  בפברואר  1

 בפברואר  1
וירטואלי לכינון   טקס  ערכואשכנזי ומקבילתו הקוסוברית חרדינאי שר החוץ 

 . היחסים

 לקידום שיתופי פעולה.  וירטואלי דיאלוג ערכומשרדי החוץ הישראלי וההולנדי  בפברואר  1

 . ואפי לפתית-עבד אלהמרוקאי עם מקבילו  שוחחאוחנה השר לביטחון הפנים  בפברואר  8

 .מאסהגרמני עם שר החוץ  שוחחאשכנזי  בפברואר  8

 עם שר החוץ הרוסי לברוב. שוחח אשכנזיעם פוטין, ו שוחחנתניהו  בפברואר  8

 .ישראלב וביקר ושרי החוץ והבריאות ראש הממשלה היווני מיצוטאקיס בפברואר  8

 . משרדי קישור דיפלומטיים פתחו שראל ומרוקו י בפברואר  9

 עם עמיתו הרוסי שויגו.  שוחחגנץ שר הביטחון  בפברואר  10

 .עם מקבילו עמזזי שוחחגלנט שר החינוך  בפברואר  10

 .עם מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן שוחח בן שבת ראש המל"ל  בפברואר  11

 .עם נשיא ברזיל בולסונרו שוחחנתניהו  בפברואר  12

 . עם מקבילתו מדנמרק פרדריקסן דןנתניהו  בפברואר  13

 בפברואר  14
יחד עם משלחת שרים שנפגשו עם בישרא  ביקר  נשיא קפריסין אנסטסיאדיס ל 

 עמיתיהם הישראלים.

 את הדיאלוג השלישי עם עמיתו האתיופי טדסה.  הובילמנכ"ל משרד החוץ אושפיז   בפברואר  15

 . פגישה וירטואלית קיימונציגי הקוורטט  בפברואר  15

 בישראל.  עם שגרירי מדינות האיחוד האירופי נפגשיו"ר האופוזיציה לפיד  בפברואר  18

הבריאותמנכ"ל   בפברואר  19 הפלסטיני    עם   נועד לוי    משרד  הבריאות  במשרד  בכירים 
 . ברמאללה

נתניהו,    ,הנשיא ריבליןעם  בישראל ונפגש    ביקר  לאמו-אלשר האנרגיה המצרי   בפברואר  21
 שטייניץ. אשכנזי ושר האנרגיה

 .עם  מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן שוחחאשכנזי  בפברואר  22

 .רשות הפלסטיניתועידת המדינות התורמות ל כינוס בפברואר  23

 ח'ליפה. -עם יורש העצר הבחרייני אל שוחחנתניהו  בפברואר  25

 אשכנזי.  את כתב אמנתו לריבלין ונפגש עם הגיששגריר איחוד האמירויות  במרץ 1

https://www.livemint.com/news/india/netanyahu-phones-pm-modi-days-after-minor-blast-outside-israeli-embassy-in-delhi-11612188230351.html
https://www.jpost.com/israel-news/israel-kosovo-establish-diplomatic-ties-over-zoom-657431
https://www.gov.il/he/departments/news/ceremony_marking_the_establishment_of_diplomatic_relations_between_kosovo_and_israel
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1356254770672136196
https://twitter.com/AmirOhana/status/1358838556588965893
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_gabi_ashkenazi_s_conversation_with_german_fm_heiko_mas
https://www.israelhayom.co.il/article/848753
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1358777041236217856
https://news.walla.co.il/item/3415873?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001360152
https://www.israelhayom.co.il/article/849415
https://www.israelhayom.co.il/article/849505
https://news.walla.co.il/item/3417687?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/netanyahu/status/1360676677265862656
https://twitter.com/netanyahu/status/1360675437404434433
https://www.ynet.co.il/news/article/SyplzuI1100
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1361380068002512909
https://twitter.com/TWennesland/status/1361350183762743302
https://twitter.com/yairlapid/status/1362345593033666563
https://13news.co.il/item/news/domestic/health/ramallah-visit-1212988/
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=100666
https://www.ynet.co.il/news/article/rkEalxxfd
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9560933
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/info_ahlc210223/id2835392/
https://news.walla.co.il/item/3420329
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_with_the_first_ambassador_of_the_uae_to_israel_muhammad_mahmoud_fatah_ali_al_haja


 2021, פברואר 46הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                      7

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ומחקרים "חות דו

הצעה  , " ערקוב-עודה, ד"ר נמרוד גורן והודא אבוד"ר ליאור להרס, יחד עם מועין  
," צוות מומחים  פלסטינית לחבילת תמריצים בינלאומית לקידום שלום-ישראלית

 . 2021פלסטיני, פברואר -ישראלי

ישראלי שלום  לקידום  לנקוט  צריך  ביידן  שממשל  מדיניות  צופלסטיני-צעדי  ות  , 
 . 2021, פברואר חשיבה של מכון מיתווים

כהנא דאירמנג'יאולו,  -מירב  ובורג'ו  האו"ם  " דגן  החלטת  בישראל   1325יישום 
 . 2021," מכון מיתווים וקרן אברט, פברואר  ובתורכיה

חיבור ישראל לרשת החשמל האירופית ומשמעותו למזרח אגן גבריאל מיטשל, " 
 . ]באנגלית[2021," פברואר  הים התיכון

הנסיגה בדמוקרטיה הליברלית והשפעתה על , " ד"ר אייל רונן וד"ר רועי קיבריק
 . 2021," פברואר חוץ בישראל ובעולם-מדיניות

.  2021  פברואר,  98, גיליון  התיכון  והמזרח   ישראל  כלפי"ב  ארה  מדיניות,  סיגלר  גל
 ]באנגלית[

 בתקשורת  ראיונות

 . 2021בפברואר  23גל"צ,  מרוקו," -ישראלעינת לוי, "יחסי 

בפברואר   24,  11," כאן דיפלומטיית החיסוניםהשגרירה לשעבר קולט אביטל, " 

2021 . 

https://links.responder.co.il/?lid=21703727&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://links.responder.co.il/?lid=21703727&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://links.responder.co.il/?lid=21703721&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://links.responder.co.il/?lid=21703739&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://links.responder.co.il/?lid=21703739&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://links.responder.co.il/?lid=21703735&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://links.responder.co.il/?lid=21703735&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://links.responder.co.il/?lid=21698567&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://links.responder.co.il/?lid=21698567&sid=86451911&k=6301a50678d4263ac265def990175f2e
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/US-Policies-towards-Israel-and-the-Middle-East-Issue-98-February-2021.pdf
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0304334_1_t/HLS
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   דעה מאמרי

, זמן ישראל ,"  ביידן 'מייבש' את נתניהו: נקווה שזה יסתכם בזהקיבריק, " ד"ר רועי  
 . 2021בפברואר  2

 " קיבריק,  רועי  וד"ר  רונן  אייל  גם ד"ר  מחיר  גובה  בישראל  הדמוקרטיה  נסיגת 
 . 2021בפברואר   3, הארץ," החוץ-במדיניות

 2021בפברואר  4, זמן ישראל," מכתב תודה לשר החוץ גבי אשכנזינדב תמיר, " 

 " הררי,  מיכאל  לשעבר  בתימן  השגריר  תיפתח    –המלחמה  מדרום  )גם(  האם 
 . 2021בפברואר  4, זמן ישראל," הרעה?

ישראלי"  שלום  לקידום  לביידן  המלצות  בפברואר    10,  הארץ,"  פלסטיני-תשע 
2021 . 

בפברואר    14,  וואיינט,"  הציונות קיבלה קריאת השכמה מדכאת מהאגנדב תמיר, " 
2021 . 

 " להרס,  ליאור  וד"ר  גורן  נמרוד  שלוםד"ר  תקדם  ביידן,   15,  גלובס,"  קדימה 
 . 2021בפברואר 

,  הארץ,"  תורכיה אינם תלויים רק בנתניהו וארדואן-יחסי ישראלד"ר נמרוד גורן, " 
 . 2021בפברואר   17

האם החרב מסמלת אלימות או    – הדגל הסעודי  פרופ' אלי פודה ואלעד גלעדי, " 
 .  2021בפברואר   18, זמן ישראל," עוצמה ואצילות?

 . 2021בפברואר   21,  דה מרקר," זמן לעסקים בין ישראל ומרוקועינת לוי, " 

האם הסכמי אברהם פותחים אפשרויות חדשות השגריר לשעבר מיכאל הררי, " 
 . 2021בפברואר   22, זמן ישראל," האנרגיה?בתחום 

החלטת קק"ל בנושא ההתנחלויות מייצרת קרע בין רוב יהודי בארה"ב נדב תמיר, " 
 . 2021בפברואר   23,  גלובס," לממשלת ישראל

, הארץ,"  פלסטיני-חבילת תמריצים בינלאומית לשלום ישראליד"ר ליאור להרס, " 
 . 2021בפברואר   24

 " פודה,  אלי  'אויבים'  פרופ'  הטלוויזיה  הדמוניזציה    –סדרת  באמצעים המשך 
 . 2021בפברואר  26, זמן ישראל," ישנים

https://www.zman.co.il/193933/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9506810
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9506810
https://www.zman.co.il/193693/
https://www.zman.co.il/194612/
https://www.zman.co.il/194612/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9527230
https://www.ynet.co.il/news/article/rk9RkrBZu
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001360683
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9545654
https://www.zman.co.il/197789/
https://www.zman.co.il/197789/
https://www.themarker.com/labels/foreign-trade/1.9556893
https://www.zman.co.il/199459/
https://www.zman.co.il/199459/
https://www.zman.co.il/199459/
https://www.zman.co.il/199459/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361628
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001361628
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9563341
https://www.zman.co.il/199885/
https://www.zman.co.il/199885/

