
 

 

 

   ב:  קשר עמו ליצור ניתן  .מיתווים מכון של  המחקרים מנהל הוא קיבריק  רועי ר"ד rkibrik@mitvim.org.il  בטוויטר אחריו ולעקוב:SergioKkibrik 
 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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פלסטיני, הכיבוש  -נושאי הסכסוך הישראלי  -  המדינות-, ממשל ביידן מחזיר את שיח פתרון שתי עדיין אין תהליך שלום •
שליח האו"ם לתהליך השלום ווסלנד.   עם  נפגשותהליך השלום לא היוו סוגיה מרכזית בבחירות בישראל. הנשיא ריבלין  

המדינות והביע מחויבות לסיוע הומניטרי  -את עמדת ממשל ביידן בעד פתרון שתי  הבהירפרייס    מזכיר המדינהדובר  
דינה  ואבו רנשיא הרשות הפלסטינית  דובר    כי שליטת ישראל בשטחים היא כיבוש.  הדגישהממשל האמריקאי    סטינים.לפל

  . טרטקווהוא הלאט וכי המנגנון הבינלאומי המועדף לסיוע בתהליך השלום הודיע כי היחסים עם ממשל ביידן מתפתחים 
ברמאללה עם אבו מאזן וניסה   שנפגראש השב"כ ארגמן    כדי לדון בתהליך השלום במזרח התיכון.  נפגשונציגי הקוורטט  

 דווח כי אבו מאזן דחה את הפנייה.  אותו מקיום הבחירות מתוך חשש לניצחון החמאס.  להניא
 

בית הדין הפלילי בהאג   -בשטחים  ישראל פועלת נגד החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לחקור את הנעשה   •
בברכה את   קיבלה. הרשות הפלסטינית  2014-כי יפתח בחקירה בנוגע לפעילויות ישראל והחמאס שבוצעו החל מ  הודיע

נשיא המדינה   עם החקירה.  פעולה  כי תשתף  והצהירה  ושר את    גינהההודעה  הדין, שר החוץ אשכנזי  בית  החלטת 
  ההחלטה  את  הציגובית המשפט בפוליטיזציה, ראש הממשלה נתניהו ונציגי מפלגות בימין    את  האשימו  גנץהביטחון  

לעומתם,  .  ארדןאף היא את ההחלטה, וכך גם שגריר ישראל בארה"ב ובאו"ם    גינתהכאנטישמית, יו"ר העבודה מיכאלי  
כי החקירה היא תוצאה ישירה של הכיבוש המתמשך. מזכיר המדינה   טענומשותפת  רשימה המפלגת מרצ וחלקים מה

עם    שוחחנתניהו  שארה"ב עומדת עם ישראל וטען שאין לבית הדין סמכות לשפוט את ישראל.    קבעהאמריקאי בלינקן  
האריס הנשיא  היא    סגנית  גם  בהאג.שהדגישה  הדין  בית  להחלטת  התנגדותה  אשכנזי    את  החוץ  שר  עם  בפגישתו 

 ושר החוץ הרוסי לברוב כי רוסיה מתנגדת לבית הדין הפלילי בהאג באופן כללי, ולא רק בגלל פסיקת  אמרבמוסקבה  
מסרים לרשות הפלסטינית שלשיתוף פעולה שלה עם החקירה בהאג יהיו השלכות על   העבירהאל  בנושא הישראלי. ישר

מאלכי את תעודת  - משר החוץ הפלסטיני אל  שללהם. ישראל  היחסים עם ישראל ושיתופי הפעולה הכלכליים והאזרחיי
התכנס לדון בדרכי ההתמודדות בראשות המל"ל  המעבר המיוחדת שלו לאחר שחזר מפגישות בהאג. הדרג המקצועי  

בין היתר לרסן את הבנייה בהתנחלויות, להימנע מפינוי ח'אן אל אחמר,    והמליץשל ישראל עם פתיחת החקירה בהאג  
השלום.   תהליך  לחידוש  סיכוי  שיש  האדם    התקבלה השנה  גםולאותת  זכויות  מצב  בגין  ישראל  את  שמגנה  החלטה 

מאומצת של משרד החוץ לשכנע מדינות שלא לתמוך בהחלטות מועצת זכויות האדם    פעילותלמרות    ,בשטחים הכבושים
 . מדינות, שש התנגדו ושמונה נעדרו 32החלטה תמכו . ביה של הגוף נגד ישראלתוך הדגשת ההט ,של האו"ם

 

וריבונות  המשך   • הכרה  על  הפורמלי   -  בירושליםהמאבק  היחסים  כינון  שעבר,  ילאחר  בחודש  את   קוסובו  פתחהם 
של השגרירות הצ'כית בירושלים,    שלוחההחודש    נפתחה  ,שגרירותה בירושלים בראשות השגרירה אינס דמירי. כמו כן 

באביש.  בנוכחות צ'כיה  משלת  וראש  פתיחת  ותורכיההפלסטינית    הרשות  אשכנזי  את  הקוסוברית    השגרירות   גינו 
הפנים אוחנה  ביטחון  שר    תבהורא  פוזראירוע לרגל יום האישה הבינלאומי במזרח ירושלים    .בירושלים  תהצ'כי  השלוחהו

 בטענה שהפר את הסכמי אוסלו. 
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התקופתי על הנעשה   הדיווח את  של האו"ם  מסר למועצת הביטחון    ווסלנדשליח האו"ם    -  נמשך  לעזה  הבינלאומי  הסיוע •
המצור על עזה. הקהילה הבינלאומית את  ת דאגתו מהמצב ההומניטרי בעזה, וקרא לישראל להסיר  א  הביעבשטחים,  

כ  קידמה לחיסון  קטרי    7,000-מתווה  במימון  זרים,  רופאים  ידי  על  חיסונים במעבר ארז  יקבלו  עזתיים אשר  סוחרים 
 .ובשיתוף פעולה עם ישראל

 

משרד הבריאות כי יחל לחסן פלסטינים עם היתר    הודיע נוכח לחץ בינלאומי    -  עם הרשות הפלסטינית  תיאום בריאותי •
מנות חיסון    440,61רגון הבריאות הבינלאומי  א  שלח  ,החיסונים העולמיתכחלק מתוכנית  שהייה המתגוררים בישראל.  

  .מיועדות לעזה ןמתוכאלף מנות  20, כאשר דרך נמל התעופה בן גוריון לרשות הפלסטינית

ירדן • נכנס  -עם עמיתו הירדני א  נפגשאשכנזי    -  שוב מעמיק  המשבר עם  ספאדי בגשר אלנבי בפעם השלישית מאז 
לבקר    תכנןיורש העצר הירדני חוסיין בן עבדאללה    לתפקיד, והשניים דנו בסוגייה הפלסטינית ושיתוף פעולה בילטרלי.

עקב אי הסכמות בנוגע לאופן ולזהות כוחות האבטחה    בוטלשריף, אך הביקור  -חראם א-ר הבית/אלבהבתיאום עם ישראל  
כי אף סגרו בפניו    ודווחאמירויות  איחוד ההירדנים על כוונתו של נתניהו לטוס ל  הקשו  ,שילוו אותו. לאחר ביטול הביקור

את    לסגור  ,ללא סמכות וללא התייעצות עם הגורמים המקצועיים   , נתניהו  הורהאת המרחב האווירי של ירדן. בתגובה  
נתניהו בפגיעה בביטחון    את  האשיםמרחבה האווירי של ישראל לטיסות מירדן, דבר שלבסוף לא בוצע. שר הביטחון גנץ  

נתניהו לאשר בקשה ירדנית שגרתית להגדלת אספקת    סירבדרדרות היחסים עם ירדן. על רקע המשבר  יל ובהישרא
ישראל כי תאפשר   עההודיובהמשך למפגשים של שרי החוץ  המשבר  העמקת  נוכח  המים המועברים לירדן מישראל.  

 עובדים ירדנים לתעשיית התיירות באילת. 700כניסת 
 

בישראל, הגיש את כתב אמנתו לנשיא   נחתח'אג'ה  -שגריר איחוד האמירויות אל -  האמירויות  איחוד  עם  מדיניים  יחסים •
השגריר   נפגשאשכנזי עם מקבילו האמירתי בן זאיד. בהמשך    שוחחאשכנזי. לרגל הגעתו של השגריר  נתניהו ו  עםונפגש  

כי    הודיעה נעם כ"ץ. משטרת ישראל    החוץ עם השר לשיתוף פעולה אקוניס, והסמנכ"ל לדיפלומטיה ציבורית במשרד  
איחוד האמירויות תשלח אף משטרת  ניצב כנספח לאמירויות לכהונה בת ארבע שנים, ונענתה כי  -תשלח נציג בדרגת סגן

לגבש מתווה לפתיחת טיסות בין המדינות נוכח    החלו וץ של ישראל והאמירויות  . נציגים ממשרדי החמטעמההיא נציג  
 .  מבצעי החיסונים בשתי המדינות

 

איחוד האמירויות   • מייצרים מתיחות עם  פוליטיים  תחילה    הבהירולמרות שגורמים באיחוד האמירויות    -אינטרסים 
  לבקר באמירויות  תכנן  יהועמדתם השתנתה לבסוף ונתנ  לישראל כי הם אינם מעוניינים בביקור נתניהו לפני הבחירות,

יורש העצר בן זאיד.   כי הביקור נרקם רק לאחר לחצים שהפעיל ראש המוסד כהן. בעקבות ביטול   דווחולהיפגש עם 
וון שרצה  נתניהו משר החוץ אשכנזי להגיע לאמירויות כדי לחנוך את הנציגויות הישראליות, כי  מנע,  ל ידי ירדןע  הטיסה

באירועי הבחירות    והודיעלהיות הראשון מהממשלה שמגיע למדינה. לאחר ביטול הנסיעה, שוחח נתניהו עם יורש העצר,  
להשקיע עשרה מיליארד דולר בפרויקטים בישראל בגלל תמיכתו במדיניות הכלכלית של נתניהו,   מתכוון שלו כי בן זאיד  

יהיה ראש ממשלה אחר. באיחוד האמירויות   זאת אם  יעשה  עם    אהבו  לאולא  נתניהו בקשרים  את השימוש שעשה 
את הכוונה    השעו את הקשרים,    ציננו האמירויות לצרכיו הפוליטיים, ואת עיוות הדברים של בן זאיד בנוגע להשקעות. הם  

ארה בנוכחות  לסודאן  ישראל  בין  הסכם  על  לחתימה  דאבי  באבו  פסגה  אפריל  בתחילת  איחוד    הודיעו"ב,  לערוך  כי 
הסכם הנורמליזציה שנחתם   וכיבצורה כלכלית,    ייבחנוהאמירויות לא תתערב בבחירות בישראל, שכל ההשקעות בישראל  

  דאגה שהתבטאויות גזעניות   הביעוהוא בין איחוד האמירויות וישראל ולא תלוי בפוליטיקאי זה או אחר. בנוסף, במפרץ  
 . כלפי ערבים של שותפים קואליציוניים אפשריים של נתניהו יפגעו בתהליכי הנורמליזציה
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לממשלה ולמשרד האוצר בדרישה   פנוארגוני סביבה בישראל    -  האמירויות  איחוד  עםואזרחיים    כלכליים  יחסים  רקימת •
ידי חברת קצא"א לשינוע נפט מהמפרץ לאילת ולאשקלון, אולם   לקיים דיון ציבורי בנוגע להסכם ההבנות שנחתם על 

פעולה עם איחוד האמירויות בארגון כנס הסייבר העולמי   שיתפהאת הפנייה לחשיפת המידע. ישראל    דחהמשרד האוצר  
מול יריבתה האמירתית בדובאי. משלחת   שיחקההשנתי, אשר יתקיים בדובאי בראשית אפריל. נבחרת ישראל ברוגבי  

חלק בכנס הבינלאומי לסיוע הומניטרי ופיתוח שהתקיים   לקחהשל הסוכנות לשיתוף פעולה וסיוע במשרד החוץ )מש"ב( 
 . חג פסח שמח לאזרחי ישראל בעברית איחלחאג'ה -בדובאי. שגריר האמירויות בישראל אל 

 

חריין  מי שכיהן בעבר כמספר שתיים בשגרירות בג'לאהמה,  -על ח'אלד יוסף אל  הכריזהבחריין    -  בחרייןעם    יחסים  קידום •
ייעוץ בנושאי  מיליון דולר ל 3-בשווי כעל הסכם עם בחריין  חתמהחברת מקורות  .בישראלבוושינגטון, כשגרירה הראשון 

המרכז הרפואי שיבא בחריין.  דואר  על הסכם שיתוף פעולה עם    םחתדואר ישראל    .ועודמים, התפלה, בקרה אוטומטית  
 .  פעולה עם מרכז רפואי בבחרייןהסכם לשיתוף  על חתם

 

 הביע בוסעידי, אשר  -עם שר החוץ של עומאן אל  שוחחשר החוץ אשכנזי    -   מפרץ?מדינות נוספות בנורמליזציה עם   •

וכן   לפתרון הסוגייה הפלסטינית,  עומאן   לתאם  ביקשו. בערב הסעודית  מקבילו הקטרי עבדול רחמן  עםאת מחויבות 
כי ישראל פועלת לגבש מתווה  אמרון גנץ עמדות עם ישראל בנושא האיראני מול הממשל האמריקאי החדש. שר הביטח

בערב   הקשולשיתוף פעולה עם מדינות המפרץ בהתמודדות עם איראן. נוכח המתיחות בין ישראל ואיחוד האמירויות  
תהייה   לאבערב הסעודית כי    הדגישומטוסים מישראל במרחב האווירי שלה. ערב הבחירות בישראל    מעברהסעודית על  

 . נורמליזציה עם ישראל ללא התקדמות בנושא הפלסטיני
 

  , עם סגן שר המודיעין המצרי פאהמי. ביקור זה  ונפגששר המודיעין כהן ביקר במצרים    -  מתחזק  מצריםעם    השלום •
ידי המל"ל, וזאת ללא עדכון ושיתוף הגורמים הרלבנטיים    אורגןשהתמקד בהשבת התיירות לסיני וקידום עסקים,   על 

שר האנרגיה שטייניץ השתתף   במשרד החוץ והכלכלה. שגרירת ישראל במצרים שמעה על הביקור מעמיתיה המצריים.
את מתווה שרת התיירות פרקש   קיבלההממשלה    שנערך בקהיר.רח אגן הים התיכון  של מזבמפגש נוסף של פורום הגז  

תכנית לימודים חדשה במצרים הכוללת   קידמו נט ומשרד החינוך המצרי  מהכהן לפתיחת מעבר הגבול בטאבה. הפרל
נוכח תאונת   שלחההיכרות עם היהדות כחלק מקידום הסובלנות הדתית. שגרירות ישראל במצרים   ניחומים למצרים 

 .איש 32הרכבת שגבתה את חייהם של 
 

רבות  באיראן  מאבק • וארה"ב    -  בזירות  הגרעין   קיימוישראל  בנושא  המשותף  האסטרטגי  התיאום  צוות  של   פגישה 
את איראן    האשימה  השרה להגנת הסביבה גמליאלסליבן.    לביטחון לאומיבן שבת והיועץ  ראש המל"ל  האיראני בהובלת  

  טענו אולם גורמי מקצוע במשרדה ובכוחות הביטחון  ,  בטרור סביבתי על ידי גרימה במזיד של דליפת נפט בחופי ישראל
איראן בפגיעה בשתי אוניות בבעלות ישראלית. צוות ישראלי נשלח לדובאי    את  שימוהא. בישראל  כי אין לכך כל ביסוס

. דיווחים  בים התיכוןבפיגוע טרור  כי אונייה שלה הותקפה    טענהאיראן  שם עגנה אחת האוניות כדי לחקור את המקרה.  
  דווח שהיו בדרכן לסוריה בשנים האחרונות.  נושאות נפט ונשק  ספינות איראניות    12כי ישראל תקפה לפחות    נוטעבעולם  

 בסוריה.מטרות איראניות  לתקוף גם    ההמשיכישראל    .להפיג את המתיחות ביםלנסות וכי גורמי הביטחון בישראל המליצו  

הנשיא ריבלין והרמטכ״ל    -  מאמצים לגייס תמיכה אירופית במאבק באיראן ונגד החלטת בית הדין הפלילי בהאג •
נשיא גרמניה שטאיינמאייר, שר החוץ    עם וקיימו פגישות  גרמניה, צרפת ואוסטריה,  ביקור בן שלושה ימים ב  ערכוכוכבי  

אן וחיזבאללה ובהחלטת בית הדין הפלילי  באיומים הביטחוניים מצד איר  התמקדו   אשר,  מקרוןהגרמני מאס, ונשיא צרפת  
ישראלים   ציבור  ואנשי  לשעבר  פוליטיקאים  ישראל.  את  לחקור  חתמו    יזמובהאג  עליו  פרלמנטים   442מכתב  חברי 

אירופאים המיועד לשרי החוץ האירופאים ולנציג לענייני חוץ של האיחוד בורל הקורא להם לגנות את הסיפוח ולפעול  
 . להבחנה בין ישראל והשטחים הכבושים

 
 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3894335,00.html
https://twitter.com/ilanacuriel/status/1366703883230326785
https://www.youtube.com/watch?v=b1VAcFJaCpM
https://twitter.com/AmbassadorNaeh/status/1371426898853523456
https://www.jpost.com/israel-news/israeli-aid-org-takes-part-in-uae-humanitarian-aid-conference-662363
https://twitter.com/AmbAlKhaja/status/1376235666032496642
https://twitter.com/UAEinIsrael/status/1376069917661745154
https://www.makorrishon.co.il/news/331191/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001365626&from=whatsapp
https://www.israelhayom.co.il/article/856241
https://www.israelhayom.co.il/article/856241
https://www.israelhayom.co.il/article/856241
https://twitter.com/IsraelinBahrain/status/1374379757807149059
https://twitter.com/IsraelinBahrain/status/1374379757807149059
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362499
https://twitter.com/FMofOman/status/1366442380916850695
https://twitter.com/MoriahAsraf/status/1372086213218336769
https://twitter.com/kaisos1987/status/1366348594492669961
https://www.timesofisrael.com/us-says-it-wants-to-push-israel-saudi-pact-but-only-if-riyadh-honors-its-values/
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=101337
https://www.israelhayom.co.il/article/860645
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1372266664146964480
https://twitter.com/eliorlevy/status/1373860704189616130
https://www.arabnews.com/node/1828266/saudi-arabia
https://www.jpost.com/middle-east/will-sharm-el-sheikh-reopen-to-israelis-661461
https://twitter.com/gilicohen10/status/1367544116519833600
https://twitter.com/FarkashOrit/status/1369909484844441600
https://www.jpost.com/middle-east/egypts-education-ministry-to-teach-judaism-in-schools-for-first-time-ever-661383
https://twitter.com/IsraelinEgypt/status/1375434818893283329
https://news.walla.co.il/item/3424337?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.mako.co.il/news-israel/2021_q1/Article-611f7bc3148f771026.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share
https://www.haaretz.co.il/nature/.premium.HIGHLIGHT-1.9586434
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.9655555?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9577887?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://www.ynet.co.il/news/article/SkswpgKmO
https://nziv.net/61099/
https://nziv.net/61099/
https://nziv.net/61099/
https://news.walla.co.il/item/3423413
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q1/Article-81f64bb52cc3871027.htm
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q1/Article-81f64bb52cc3871027.htm
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q1/Article-81f64bb52cc3871027.htm
https://www.makorrishon.co.il/news/325973/
https://www.makorrishon.co.il/news/325973/
https://www.makorrishon.co.il/news/325973/
https://twitter.com/BarakRavid/status/1371751992100544513
https://www.jpost.com/israel-news/rivlin-calls-on-france-to-oppose-the-icc-decision-ahead-of-visit-662385
https://www.timesofisrael.com/alongside-rivlin-frances-macron-says-iran-must-stop-violating-nuclear-deal/
https://news.walla.co.il/item/3424098
https://twitter.com/zehavagalon/status/1366298154002448387
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עם  ישראל   • קשריה  את  בקורונה  אירופהמחזקת  המאבק  דנמרק    -  בעזרת  ממשלת  וראש  קורץ  אוסטריה  קנצלר 
יחד עם נתניהו על הקמת קרן מחקר ופיתוח של חיסונים לקורונה, ודנו בקידום מתווה    הכריזו  ,בארץ  ביקרופרדריקסון  

אספקה  -אי  להשבת התיירות בין המדינות. הביקור של פרדריקסון זכה לביקורת מצד המפלגות התומכות בממשלתה נוכח
בארץ גם ראש ממשלת  ביקרו הכיבוש המתמשך. בהמשך החודש נוכח  ו מספקת של חיסוני קורונה מישראל לפלסטינים

בשיתופי פעולה בתחום הקורונה ופיתוח החיסונים.    דנוהונגריה אורבן וראש ממשלת צ'כיה באביש, לפגישת פסגה בה  
האהדה לישראל באירופה, רבות בגלל מבצע החיסונים המוצלח והסכמי אברהם.    עלתהשהזמין משרד החוץ  על פי סקר  

על כוונתם לגבש מתווה שיאפשר למאמינים שחוסנו לבקר בחגים    הודיעושר הפנים דרעי ומקבילו האוקראיני אבוקוב  
      .באומן, בתמורה לחיסונים שתעביר ישראל לאוקראינה

וקפריסין  בקפריסין    חתם שטייניץ    האנרגיהשר    -  וקפריסין  יוון  עםהקשרים    חיזוק • מיוון  על מזכר הבנות עם עמיתיו 
עם עמיתתו הקפריסאית פילידס    סיכם  , הואכמו כן   ימי שיחבר את הרשת הישראלית עם אירופה.-להנחת כבל חשמל תת

אימון צבאי    ערכהישראל  ודיטה. סביב מאגרי הגז הטבעי ישי/אפר  המחלוקתקווים מנחים לקיום המשא ומתן ופתרון    על
  מתווה שיאפשר כניסת תיירים ישראלים מחוסנים ומחלימים ליוון   קידמו ישראל, יוון וקפריסין    ימי עם צרפת, קפריסין ויוון. 

 .לדרישת האיחוד האירופי יצטרכו להציג בדיקת קורונה שלילית עדכנית בהתאם, אשר וקפריסין 
 

בקהיר בפעם הראשונה לאחר שהפך לארגון    התכנסשל מזרח אגן הים התיכון  פורום הגז    -  מתמסדפורום הגז האזורי   •
וטו על    הטילואת הצטרפותה של צרפת כחברה ושל ארה"ב כמשקיפה, כאשר הפלסטינים    אישרבינלאומי מוכר. הפורום  

שהתקבלה השר שטייניץ החלטה    קידםבקשת איחוד האמירויות להצטרף גם היא במעמד של משקיפה. במהלך הפגישה  
 . על ידי כלל המדינות להצבת יעד של צמצום התעבורה הימית המבוססת על דלקים מזהמים באזור

 

ששלח איגרת ליו"ר הכנסת לוין בבקשה שישראל תחסן את    פרסםיו"ר הפרלמנט התורכי    -יחסים מורכבים עם תורכיה   •
( היהודי האירופי  ישראלEJPהאסירים הפלסטיניים. הפרלמנט  יחסי  בנושא  כנס  ערך  בו  -(  נציגים    לקחותורכיה  חלק 

בטענה   התוכנית להנחת כבל חשמלי בין קפריסין וישראלאת    ביקרהתורכיה  ממשרד החוץ הישראלי ויועצים של ארדואן.  
 . ימיהבור בשטחה שהכבל יע

שגרירים אשר עברו   36של  את מינויים  ממשלה  הלהביא לאישור    לסרב  המשיך  נתניהו  –  מינויים וקידום שוויון מגדרי •
וועדת המינויים כמה  שו  של משרד החוץ  את  כבר  למינויים  הצבתם מתעכבת  מינויים אלו מצטרפת  חודשים. רשימת 

נוספות, אשר ממתינים   , צרפת, אוסטרליהנוספים בשירות החוץ כמו תפקידי השגריר בקנדה, באוקראינה ובמדינות 
ההתקדמות   הוצגהשה הבינלאומי קיימה הנהלת משרד החוץ ישיבה מיוחדת בה  ילרגל יום הא.  לאיוש כבר כמה חודשים 

בייחוד בכל הקשור   ,בחמש השנים האחרונות להשגת שוויון מגדרי בהנהלה הבכירה של המשרד, והקשיים שעדיין קיימים
 ת.  יולשיפור הדרוש במינוי דיפלומטיות לראשות נציגו

 

התנגדותם לכניסתה של מפלגת    הביעוארגוני יהודים בארה"ב, בהם גם הלובי היהודי איפא"ק,    -  אנטישמיות וגזענות •
ימשיכו להחרימה.   כי  והודיעו  יהודית לכנסת  לקרוא באוקראינה  את החלטת העיר טרנופיל    גינהמשרד החוץ  עוצמה 

כי הוא מאמץ את הגדרת הברית   הודיעממשל ביידן    ששיתף פעולה עם הנאצים.  לאצטדיון העירוני על שם אומן שוקביץ'
כל הדוגמאות המצורפות אליה, הקושרות בין היתר גם בין    לאנטישמיות יחד עם  (IHRAהבינלאומית לזכרון השואה )

 .אנטישמיות וביקורת על ישראל
 

  40את ישראל לקחת חלק בוועידת אקלים שהוא מארגן בסוף חודש אפריל, לצד    הזמין הנשיא ביידן    -  שבר האקליםמ •
. השליח המיוחד למשבר האקלים במשרד החוץ , ובהן מנהיגי ערב הסעודית, איחוד האמירויות ותורכיהמדינות נוספות

 .י שגרירים זרים המשרתים בישראל את הפיתוחים הישראלים החדשים להתמודדות עם משבר האקליםבפנ חשףבכר 

https://www.gov.il/he/departments/news/event_summiit040321
https://news.walla.co.il/item/3421343
https://www.bhol.co.il/news/1195492
https://twitter.com/netanyahu/status/1370092780035440645
https://www.ynet.co.il/news/article/HJRhzxVN00
https://www.ynet.co.il/judaism/article/r1fqe1GVd?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001363235&utm_medium=referral&utm_source=newsletter&utm_campaign=immediatenewsalert
http://www.cna.org.cy/webnews-en.aspx?a=a1ac02e4ba194c58942d87ed9185a102
https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/1151750/pileidoy-pragatikotita-i-energiaki-symmachia-an-mesogioy-1
https://www.davar1.co.il/288175/
https://www.jpost.com/israel-news/israel-france-greece-cyprus-come-together-for-naval-military-exercise-661786
https://www.inn.co.il/news/471204
https://www.ynet.co.il/vacation/flights/article/SkBP4PP4d
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1367163684087345159
https://www.middleeastmonitor.com/20210311-palestine-vetoes-uae-membership-to-east-med-gas-forum/
https://www.kan.org.il/item/?itemid=101841
https://www.gov.il/he/departments/news/press_100321
https://twitter.com/kaisos1987/status/1374968743344939008
https://www.israelhayom.co.il/article/859839
https://apnews.com/article/turkey-israel-ankara-greece-cyprus-c80e8542a9458daf944d370c634c4267
https://twitter.com/BarakRavid/status/1366398006275235842
https://www.gov.il/he/departments/news/international_women_s_day
https://www.zman.co.il/live/208338/
https://twitter.com/Yoav__Zehavi/status/1369646533906464771
https://jewishinsider.com/2021/03/tony-blinken-biden-ihra-definition-antisemitism/
https://www.calcalist.co.il/world_news/article/H1USWps4d
https://twitter.com/GideonBehar/status/1366476577073201153
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 ? קרה מה תאריך 

 חאג'ה.-עם שגריר איחוד האמירויות לישראל אל נפגשאשכנזי שר החוץ  במרץ 1

 .בוסעידי-עם שר החוץ של עומאן אל שוחחאשכנזי  במרץ 1

 .ספאדי בגשר אלנבי -עם עמיתו הירדני א נפגשאשכנזי  במרץ 2

 במרץ 4
ונפגשו עם  בארץ ביקרוקנצלר אוסטריה קורץ וראש ממשלת דנמרק פרדריקסון 

 .נתניהו

 עם עמיתו הברזילאי אראוז'ו בירושלים. נפגשאשכנזי  במרץ 7

 בקפריסין וחתם על שיתופי פעולה בתחום האנרגיה.  ביקרשר האנרגיה שטייניץ  במרץ 8

 עם סגן שר המודיעין המצרי פאהמי.  ונפגששר המודיעין כהן ביקר במצרים  במרץ 9

 , בהשתתפות ישראל. בקהיר התכנסשל מזרח אגן הים התיכון פורום הגז  במרץ 9

 במרץ  11
ופגשו   בארץ ביקרו ראש ממשלת הונגריה אורבן וראש ממשלת צ'כיה באביש

 .את נתניהו

 במרץ  11
פגישה של צוות התיאום האסטרטגי המשותף בנושא  קיימוישראל וארה"ב 
 . הגרעין האיראני

 את המשרד שפתחה שגרירותו בירושלים.  חנך ביש אש ממשלת צ'כיה באר במרץ  11

 . , על רקע מתיחות עם ירדןביקור מתוכנן של נתניהו באיחוד האמירויות בוטל במרץ  11

 . את שגרירותה בירושלים פתחה קוסובו במרץ  15

 עם שר החוץ הרוסי לברוב במוסקבה. נפגשאשכנזי  במרץ  17

 . חלק בכנס הבינלאומי לסיוע הומניטרי בדובאי לקחהמשלחת של מש"ב  במרץ  18

 במרץ  16-18
כוכבי   והרמטכ״ל  ריבלין  ב  ערכוהנשיא  ימים  שלושה  בן  צרפת ביקור  גרמניה, 

 .ואוסטריה

 .שליח האו"ם לתהליך השלום ווסלנד עם נפגשהנשיא ריבלין  במרץ  21

https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_with_the_first_ambassador_of_the_uae_to_israel_muhammad_mahmoud_fatah_ali_al_haja
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362499
https://t.co/XywXxs8xhB?amp=1
https://www.gov.il/he/departments/news/event_summiit040321
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_meets_with_brazilian_fm_ernesto_araujo
https://www.davar1.co.il/288175/
https://www.jpost.com/middle-east/will-sharm-el-sheikh-reopen-to-israelis-661461
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1367163684087345159
https://www.bhol.co.il/news/1195492
https://news.walla.co.il/item/3424337?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.inn.co.il/news/470646
https://www.mako.co.il/news-politics/2021_q1/Article-fad16fd7c613871027.htm?utm_source=Twitter&utm_medium=NewsChannelPost&partne=rNewsChannelTwitter
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1371429938415476737
https://www.israelhayom.co.il/article/860971
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_meets_with_russian_fm_lavrov_in_moscow
https://www.jpost.com/israel-news/israeli-aid-org-takes-part-in-uae-humanitarian-aid-conference-662363
https://www.makorrishon.co.il/news/325973/
https://twitter.com/PresidentRuvi/status/1373574491503202305
https://www.israelhayom.com/2021/03/22/rivlin-sits-down-with-new-un-point-man-on-middle-east-peace/
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 ומחקרים "חות דו

," מרץ עקרונות והמלצות למדיניות ישראל כלפי האיחוד האירופיצוות חשיבה, " 
2021 . 

  ," סיכום כנס הבחירות 24-החוץ הישראלית לקראת הבחירות לכנסת ה -מדיניות" 
 . 2021, מרץ מכון מיתווים של

.  2021  מרץ ,  99, גיליון  התיכון  והמזרח  ישראל  כלפי"ב  ארה  מדיניות,  סיגלר  גל
 .]באנגלית[

 בתקשורת  איונותר

  11, 11כאן ," ישראל, ירדן ואיחוד האמירויותח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

 . 2021במרץ 

 . 2021במרץ  13, 12ערוץ ," חיסונים באירופהצדקיהו, " -שיאוןד"ר מאיה 

,  PeopleBroadcasting,"  דיפלומטיה כלכליתהשגריר לשעבר מיכאל הררי, " 

 . 2021במרץ  15

 . 2021במרץ  16, כאן ב'," על החיסונים באירופהצדקיהו, " -ד"ר מאיה שיאון

במרץ   16, "לגלי צה," ביקור אשכנזי ברוסיה ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

2021 . 

 . 2021במרץ  18, גלי צה"ל," נתניהו והאמירויותד"ר מורן זגה, " 

 . 2021במרץ  24, גלי צה"ל," החוץ של ביידן-מדיניותד"ר אהוד ערן, " 

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/03/Hebrew-Principles-and-Recommendations-for-Israels-Foreign-Policy-Towards-the-EU-March-2021.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/03/Hebrew-Summary-of-Mitvims-pre-election-conference-on-Israels-foreign-policy-March-2021-1.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/03/Hebrew-Summary-of-Mitvims-pre-election-conference-on-Israels-foreign-policy-March-2021-1.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/01/English-US-Policies-towards-Israel-and-the-Middle-East-Issue-99-March-2021.pdf
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=101920
https://www.mako.co.il/news-world/2021_q1/Article-281ab80e13c2871027.htm
https://youtu.be/AAdek44g4II
https://omny.fm/shows/kan-news/a8b0ed4a-6852-43b2-a45b-aced006fc58b
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/203155471607989
https://www.facebook.com/MitvimHeb/posts/2850815671852364
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/144851034213227
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   דעה מאמרי

 " הררי,  מיכאל  לשעבר  המוסרהשגריר  את  החיסונים שכחו   2,  וואיינט,"  סוחרי 
 . 2021במרץ 

 . 2021במרץ    3,  הארץ,"  משבר האקלים הוא מנוף לשיתוף פעולה אזורינדב טל, " 

 " ישראל חייבת להשלים את מהלך חיסון תושביה גם בחיסון שכנינו  נדב תמיר, 
 . 2021במרץ  9, זמן ישראל," הפלסטינים

  10,  הארץ  ",מה אומרות המפלגות על סוגיות של מדיניות חוץ?ד"ר רועי קיבריק, " 
 . 2021במרץ 

 " ,"  הסיבה לכך שנתניהו לא אהוד בארמון בירדןח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, 
 . 2021במרץ  13,  וואיינט

 " הררי,  מיכאל  לשעבר  התבסס השגריר  התיכון  הים  אגן  מזרח  של  הגז  פורום 
 . 2021במרץ  14, זמן ישראל," ייחודי באזורכארגון 

מגמת הפיוס בין חמאס לפתח והבחירות הפלסטיניות הן הזדמנות נדב תמיר, " 
 . 2021במרץ  17, זמן ישראל," לישראל

במרץ   17,  הארץ"  כיצד מציעים במפלגות לשפר את מדיניות החוץ של ישראל?" 
2021 . 

, וואיינט,"  נתניהו לא המציא כלום. שמעון פרס היה שם קודםפרופ' אלי פודה, " 
 .  2021במרץ  20

 " הררי,  מיכאל  לשעבר  לאיראןהשגריר  ביחס  כיוון  מכתבים הארץ,"  לשנות   ,
 . 2021במרץ  26למערכת, 

 . 2021במרץ  28, זמן ישראל" מה נשתנה במימונה הזאת?נדב תמיר, " 

" צוות   עם חשיבה,  היחסים  את  לשפר  כיצד  השינוי'  ל'ממשלת  המלצות  שבע 
 . 2021במרץ  31, הארץ," האיחוד האירופי

https://www.ynet.co.il/news/article/ryVwxt5fd
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9585196
https://www.zman.co.il/203237/
https://www.zman.co.il/203237/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9606449
https://www.ynet.co.il/news/article/B1Grcy5Xd
https://www.zman.co.il/204184/
https://www.zman.co.il/204184/
https://www.zman.co.il/205374/
https://www.zman.co.il/205374/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9626751
https://www.ynet.co.il/news/article/SyjEVE7Nd
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.9654013
https://www.zman.co.il/208398/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9668306
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9668306

