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. 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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עם שר    שוחחמזכיר המדינה בלינקן    -   המדינות-פתרון שתיהקהילה הבינלאומית נצמדת ל,  עדיין אין תהליך שלום •
עולם  מדינות בהמדינות. עוד דנו השניים בנורמליזציה עם  -החוץ אשכנזי והבהיר את תמיכתה של ארה"ב בפתרון שתי

ובסיוע הומניטרי לפלסטינים.   דולר    235  העברת תמיכה של  על  הודיעמריקאי  הממשל האהערבי  פלסטינים,  למיליון 
בכנס   השתתפוהח"כים הורוביץ, מיכאלי ועודה    בניסיון להחזיר את האמון הפלסטיני בארה״ב לאחר נשיאות טראמפ.

ג'יי עם הפלסטינים.    השנתי של  והדגישו את הצורך להתקדם בתהליך השלום  למועצת הביטחון  בסטריט  של מכתב 
השלוםהאו"ם,   בתהליך  שתי   הדגישה  ,שדנה  במתווה  הפלסטינית  הסוגייה  בפתרון  תמיכתה  את  האמירויות  -איחוד 
צדדיים שיקשו על  -קראה להימנע מצעדים חד . היא גם  תעל החלטות קודמות ויוזמת השלום הערבי, בהתבסס  המדינות

  להצהרת   בהמשך.  פלסטיני- ישראלי  טמונות בשיתוף פעולה אזורי לקידום שלוםשההזדמנויות  את  יישום הפתרון ולנצל  
רב הסעודית כי על אף הפוטנציאל האזורי הגדול לנורמליזציה בע  הבהירוכי ייחנך קו תעופה ישיר מישראל למכה,    נתניהו

 .  המדינות-בין ישראל והממלכה, יש להתקדם ראשית כל בתהליך השלום עם הפלסטינים בהתאם למתווה שתי
 

משרדי בראשות המל"ל  -ןצוות בי  -ישראל פועלת נגד החלטת בית הדין הפלילי בהאג לחקור את הנעשה בשטחים   •
מכירה  אינהלבית הדין כי היא  השיבהבתגובת ישראל להחלטת בית הדין הפלילי בהאג. ישראל שתי פגישות לדון  םקיי

את הנעשה. ארה"ב   בעצמה  מערכת המשפט של ישראל חוקרת   ,בסמכותו לחקור את מעשיה בשטחים וכי במקרה הצורך
כי תבטל את הסנקציות שהטיל ממשל טראמפ על בכירים בבית הדין. מועצת יש"ע גינתה את ההחלטה של בית    ודיעהה

ו בינלאומי המציג את תרומת ההתנחלויות לשיפור חיי הפלסטינים בגדה   פתחההדין  ארגון .  המערבית  במסע שכנוע 
כלפי הפלסטינים כמדיניות שישראל מיישמת  המדיניות  מגדיר את  ש דו"ח    הוציא  Human Rights Watchזכויות האדם  

ישראלי. בית המשפט המחוזי בירושלים  -נגד הדו"ח ותקף את הארגון כאנטי  יצאהשר במשרד הביטחון ביטון    .אפרטהייד
 .בתואנה שהוא מהווה סיכון ביטחוני חיםכי עובד אמנסטי אינטרנשיונל אבו זיאד מנוע מלצאת את השט פסק

 

המאבק האזרחי נגד פינוין של משפחות פלסטיניות משכונות    הסלים  -   המאבק על הכרה וריבונות בירושליםהמשך   •
להתנגשויות עם כוחות    הפכושבית המשפט הורה לפנותן. ההפגנות נגד הפינוי    ,ירושליםמזרח  שייח ג'ראח וסילואן ב

הרמדאן ותקיפות הדדיות של יהודים ופלסטינים שהועלו לרשתות החברתיות,  המשטרה. לצד זאת ובהקשר של חודש  
שכם שער  באזור  המשטרה  שהציבה  נוספים  פרצו  ,והגבלות  ירושלים  עימותים  אלו  .  ברחבי  תגובות  עימותים  גררו 

מישראל לשאת באחריות לבלימת ההסלמה ולשמור על הזהות    דרשהאיחוד האמירויות  בין היתר,  רבות.  בינלאומיות  
את האחריות    הטילההביעה את דאגתה ודרישתה מישראל להביא לשקט, ירדן    בחרייןההיסטורית של ירושלים הכבושה,  

משרד  הגזענות והפרובוקציות כלפי הפלסטינים, ו  על ישראל והפצירה בקהילה הבינלאומית ללחוץ עליה שתפעל למגר את 
. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה את ירי הרקטות מעזה כלפי ישראל  גינה אך גם  קרא לרגיעה בירושליםהחוץ הגרמני  

 הביעו   71בתים בגבעת המטוס והר חומה. מילואימניקים מגדוד    540-לאשר תוכניות בנייה של כ  התכנסהבירושלים  
 .  התנגדות לכוונה להרחיב את האנדרטה לחללי הגדוד בשכונת שייח ג'ראח 

 

https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-israeli-foreign-minister-ashkenazi-2/
https://www.reuters.com/article/us-palestinians-usa-blinken/u-s-restores-assistance-for-palestinians-to-provide-235-million-in-aid-idUSKBN2BU2XT
https://jstreet.org/conference/program/#.YJKtfrVvbIU
https://www.mofaic.gov.ae/en/mediahub/news/2021/4/25/25-04-2021-uae-un
https://twitter.com/kann_news/status/1377710478097518603
https://www.kan.org.il/item/?itemid=103154
https://www.arabnews.com/node/1836446/saudi-arabia
https://news.walla.co.il/item/3427180
https://news.walla.co.il/item/3427180
https://news.walla.co.il/item/3427180
https://www.mako.co.il/news-politics/2021_q2/Article-4097893b771b871027.htm
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/8/israel-to-tell-icc-it-does-not-recognise-courts-authority
https://news.walla.co.il/item/3427115
https://news.walla.co.il/item/3427115
https://news.walla.co.il/item/3427115
https://www.ynet.co.il/news/article/rylKxmlUu#autoplay
https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-policies-constitute-crimes-apartheid-persecution
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=104652
https://www.zman.co.il/211386/
https://peacenow.org.il/stop-displacement-sheikh-jarrah
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-832903
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-836256
https://www.ynet.co.il/news/article/HJ00kTUmwu
https://saudigazette.com.sa/article/606029/World/Mena/Bahrain-expresses-grave-concern-over-dangerous-clashes-in-East-Jerusalem
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9740247
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2455852
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9683923?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9746973
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עשרות רקטות מרצועת    וירהשב החמאס    , בירושלים  סביב שער שכם   על רקע המהומות  -   עימות בעזה שב והתחמםה •
מסרים בעזרת שליח האו"ם   והעבירהאת מרחב הדייג,   סגרהבתקיפות מהאוויר. ישראל   הגיבעזה לעבר העוטף. צה"ל  

ישראל מחדש את    פתחה  ,סלנד בדבר רצונה להנמיך את הלהבות ולא להיגרר לעימות מזויין. כעבור שלושה ימיםנוו
.  צדדים לשמור על איפוק ולהימנע מהסלמה דווקא בחודש הרמדאן ובתקופה פוליטית רגישה ל  קרא סלנד  נוומרחב הדייג.  

 . ונעדריםדרך ישראל בניסיון לקדם עסקת שבויים לעזה  הגיעה מצריתמשלחת 
 

שר החוץ של    -סיבה לדחיית הבחירות  ישראל לא משיבה לפניית הרשות לאפשר הצבעה בירושלים, וזה משמש כ •
את הבחירות במזרח ירושלים. מדינת ישראל    שתאפשרמאלכי ביקש ממדינות הקוורטט ללחוץ על ישראל  -הרשות אל 

של היעדר ממשלה חדשה,   בתואנהלא העבירה תשובה רשמית לפניית הרשות לקיומן של בחירות במזרח ירושלים  
מתאם פעולות  פלסטיני.  -פניםלהיגרר לוויכוח ה  לאכי לא תמנע את קיומן של הבחירות באופן כללי, וניסתה    הבהירה

רוקון   וכי   הודיעהממשלה בשטחים אבו  ירושלים,  קיומן של הבחירות במזרח  לא לאפשר את  לדרג המדיני  ימליץ  כי 
פת"ח  נציגי  פגישה של    מנעו. כוחות הביטחון הישראלים  הפלסטינית  במקרה והחמאס ינצח יופסק התיאום עם הרשות

מתן -איאת הבחירות ב  דחותלאת החלטתו    הסביראבו מאזן  הנשיא הפלסטיני  במזרח ירושלים בנוגע לבחירות בעיר.  
 בנושא ההצבעה בירושלים.   התשובה הישראלית 

 

יו"ר דירקטוריון   הודיע  יהודים בעולם  וארגונימפלגות השמאל בראשות מרצ    שללאחר מסע לחצים    -  הסיפוח הזוחל •
דחיי על  דובדבני  שלקק"ל  ידוע  בלתי  למועד  בשטחים    ה  קרקעות  רכישת  לאישור  קק"לההצבעה  ידי  שתוכננה על   ,

 להתקיים בחודש אפריל.  
 

לריבלין תנחומים  איגרת    שלח  עם אבו מאזן ובירך אותו לרגל הרמדאן. אבו מאזן  שוחחהנשיא ריבלין    - קשרים אזרחיים   •
המחדל   מירון לאחר  יהושע  .  קורבנות  45שגבה    בהר  א.ב.  הוועדהלה  אלברמ  ביקרהסופר  אש"ף   בהזמנת   של 

 .קציה עם החברה הישראלית אלאינטר 

ירדן  היחסים  חזרה לתהליך שיקום • גורמי הביטחון בישראל    דאגוצבאיים  ירדנים  גורמים    -  עם  כי המצב לעדכן את 
כי מדובר בעניין    הבהיררועים,  יהידיעות על מעצר יורש העצר. שר הביטחון גנץ התייחס לא  בממלכה נמצא בשליטה נוכח

נתניהו להגדיל את כמות המים    אישר  ,כי ישראל מעוניינת בשלטון חזק ויציב בירדן. לאחר עיכוב ניכרהדגיש  ירדני פנימי, ו
ישראל להיענות לבקשת עמאן ולהעביר ציוד רפואי לטובת המאבק בקורונה.    החליטהישראל לירדן. כמו כן,  ה  שמעביר

עם ריבלין   שוחחעבדאללה  .  שנה לממלכה ההאשמית  100חגיגת    לרגל ך עבדאללה  את ירדן והמל  בירךמשרד החוץ  
 . תנחומים על מות דודו של המלך בן טלאלריבלין  הביע. בשיחה מירוןבהר אסון הוהביע תנחומים על 

 

ישראל בטיסת ההשקה של  ל  הגיעחאג׳ה  -שגריר איחוד האמירויות בישראל אל  -   האמירויות   איחוד   עם  מדיניים  יחסים •
לישראל - אלו  ק תפקידואיתיחאד  את  למלא  מעשית  והחל  החברתיות ,  וברשתות  בתקשורת  פעילותו  הבלטת  תוך   ,

הישראלי  .  בישראל החוץ  משרד  של  לקראת   ביקרהמשלחת  מההכנות  כחלק  שתתקיים    באמירויות  אקספו  תערוכת 
שר    .עם שר החוץ של איחוד האמירויות בן זאיד  נפגשחפץ  מטעם משרד החוץ  השליח המיוחד למדינות המפרץ    בדובאי.

על הסכם לשיתוף פעולה בתחומי הבריאות. שר החוץ האמירתי בן   חתמו הבריאות אדלשטיין ועמיתו האמירתי אל עוויס  
 . מירוןהר אסון בח הלאשכנזי להביע תנחומים נוכ התקשר זאיד 

 

קידוחים    -  האמירויות  איחוד  עם  וצבאיים   אזרחיים ,  כלכליים  יחסים  רקימת • למכירת    חתמהדלק  הבנות  מזכר  על 
יר מיליארד דולר. חילות האוו  1.1-ב  לחברת מובדאלה פטרוליום שבבעלות ממשלת אבו דאביתמר  זכויותיה במאגר הגז  

פעולה בתרגיל צבאי בינלאומי שהתקיים ביוון יחד עם ארה"ב, צרפת, יוון, ספרד   שיתפושל ישראל ואיחוד האמירויות  
שבע עם עמיתו הישראלי אונא כדי לקדם שיתופי פעולה   בבאר  נפגשכוויתי  -וקפריסין. ראש מערך הסייבר האמירתי אל

https://twitter.com/IntelliTimes/status/1382836289322500097
https://twitter.com/IntelliTimes/status/1382836289322500097
https://www.0404.co.il/?p=745022
https://news.walla.co.il/item/3431666?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9758028
https://twitter.com/BarakRavid/status/1385877498609770499
https://twitter.com/galberger/status/1379489341504942082
https://twitter.com/daoudkuttab/status/1387021473760649220
https://twitter.com/BarakRavid/status/1387834681312301059
https://www.gov.il/he/departments/news/pa_planned_elections
https://twitter.com/BarakRavid/status/1387037426623807501
https://twitter.com/galberger/status/1377677888716148736
https://twitter.com/nurityohanan/status/1379375678517305349
https://twitter.com/BarakRavid/status/1387834681312301059
https://www.npr.org/2021/04/29/992065009/palestinian-authority-postpones-parliamentary-elections
https://www.npr.org/2021/04/29/992065009/palestinian-authority-postpones-parliamentary-elections
https://www.npr.org/2021/04/29/992065009/palestinian-authority-postpones-parliamentary-elections
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001368169
https://twitter.com/HShezaf/status/1381915692442787841
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001368472
https://twitter.com/talschneider/status/1384142639340015620
https://twitter.com/BarakRavid/status/1388137344298110978
https://twitter.com/galberger/status/1379769765309321218
https://twitter.com/BarakRavid/status/1378419027505254404
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9680518
https://www.ynet.co.il/news/article/ByVbJ0Z800
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.9726949
https://m.facebook.com/IsraelinJordan/posts/4478729782141151?locale2=ne_NP
https://twitter.com/BarakRavid/status/1388111644618805251
https://twitter.com/kaisos1987/status/1388397685850447872
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001366481
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1379418998580916224
https://twitter.com/kann_news/status/1384720201237815298
https://twitter.com/UAEinIsrael/status/1385327582221066241
https://www.haaretz.co.il/news/world/1.9762344
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001368741&utm_source=social&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter
https://greekcitytimes.com/2021/04/07/greek-led-iniochos-21/
https://twitter.com/BarakRavid/status/1384165459042308097
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יים לציון יום השואה, אזרחים  לראשונה הקהילות היהודיות טקסי זיכרון פומב   קיימו בין המדינות. בבחריין ובאמירויות  
 .  תנחומים לקורבנות ותקווה לסובלנות ושלום  הביעהושגרירות איחוד האמירויות    , מהמפרץ השתתפו בטקסים וירטואליים

 

עם מקבילו בבחריין על שיתוף פעולה במאבק בקורונה. שרת התיירות    דןשר החוץ אשכנזי    -   בחרייןעם    יחסים  קידום  •
לחתימת    הובילמשרד החוץ  הרחבת התיירות בין המדינות.  זיאני בנושא  -זאיד אלעם מקבילה הבחרייני    שוחחהפרקש  

. הסכם עם בחריין על מתווה של דרכון ירוק המאפשר למחוסני פייזר מהמדינות להיכנס למדינה השנייה ללא צורך בבידוד
ובחריין   על הסכם שכזהישראל  בעולם שחותמות  לשתי המדינות הראשונות  בכך  חברת התעופה הבחריינית .  הפכו 

ותל אביב החל    הודיעה ישיר בין מנאמה  גרת תנחומים  אי  שלחשר החוץ הבחרייני  יוני.  בחודש  על פתיחת קו טיסה 
 . מירוןהר לאשכנזי נוכח האסון ב

 

ספר תורה וממצאים  גם    לצד מומיות המלכים הפרעונים  יכלולמוזיאון חדש שנחנך בקהיר    -  יחסים אזרחיים עם מצרים •
את    הקטנה  AirSinaiמחברת  לרכוש    החליטה  EgyptAirחברת התעופה המצרית  דווח כי  ארכיאולוגיים יהודיים אחרים.  

 , מעבר הגבול   ופתיחת  ולהגדיל את כמות הטיסות השבועיות לישראל. נוכח משבר הקורונהאביב,    הקו בין קהיר ותל
. משרד החוץ המצרי, כמו גם  ים מרץ ואפרילמצרים )סיני( ליעד תיירות החוץ מספר אחד עבור הישראלים בחודש  הפכה
 . מירוןבהר סון האתנחומים לישראל נוכח  הביעובחברה האזרחית המצרית,  וארגונים אישים

 

מאחורי פיצוץ במתקן הצנטריפוגות בנתנז    עמדהכי ישראל    חשפוגורמים אמריקאים    -  בזירות רבות  באיראן   מאבק •
לכך כפעילות ישראלית    התייחסו  . בארה"בהביון האיראנית שעגנה בים האדום ערב שיחות הגרעין בווינה  ספינת  תקיפתו

קלות בהתקפה בעת   נפגעהלא להפתיע זו את זו. ספינת משא בבעלות ישראלית  בין שתי המדינות  להסכמות  שמנוגדת  
ביטחוני ודן בצעדים של ישראל נוכח פנייתה  -הקבינט המדיני  התכנס  ,שהותה במפרץ. בפעם הראשונה אחרי חודשיים

נוספים של שיחות    סבבים  שני  קיימוקיבל החלטות בנושא. ישראל וארה"ב    טרםשל ארה"ב לשוב להסכם הגרעין, אך  
במענה לגרעין ולאיומי   ודנואסטרטגיות נוכח האיום האיראני בהובלת ראש המל"ל בן שבת והיועץ לביטחון לאומי סליבן,  

  בסוף החודש עם בכירים אמריקאים בוושינגטון ואף עם הנשיא   נפגשים. ראש המוסד כהן  המל"טים והטרור האיראני
איראניים    יעדים  לתקוף  המשיכהישראל  .  בנושא האיום האיראני  גוב  השר הבריטיעם    שוחח  שר החוץ אשכנזי.  ביידן

 . ל הרמדאן ומאחלת לסילוקם של איראן והחיזבאללהעלונים מעבר לגבול בהם היא מברכת לרג  פזרהבסוריה, ואף דווח כי  
 

הריבונית    מועצתעל ביטול חוק החרם על ישראל. יו״ר    רשמית  הודיעהסודאן    -התקדמות איטית ביחסים עם סודאן   •
להגיע    צפויהבהמשך לידיעות כי    כי החרם שבוטל חל על הסחר עם ישראל ולא בהכרח על המדינה.  בהירה בורהאן  -אל

אך ורק בסוגיות של ביטחון.  בשלב זה  בורהאן כי היחסים עם ישראל מתמקדים  - אל  הדגישנית לישראל,  אמשלחת סוד 
 מתן סיבה לכך.  ללא  ,המשלחת בוטלה לבסוףהגעת 

מצרפת, ספרד, בלגיה, דנמרק, אירלנד, גרמניה, איטליה,   דיפלומטים - אירופה מחויבת לבחירות ברשות הפלסטינית  •
שהם רואים בקיומן את החשיבות    למשרד החוץ הישראלי  הבהירופולין, הולנד, שוודיה, פינלנד, פורטוגל והאיחוד האירופי  

לישראל לכבד את הבחירות ברשות    קראההקונסוליה הבריטית בירושלים    ברשות הפלסטינית. חירות דמוקרטיות  של ב
 .המערבית  מהחמאס בגדה ולהפסיק עם המעצרים של מועמדים

 

  לאמנת של ישראל  את הצטרפותה אישרה הממשלה - ונאבקת באנטישמיות שם   אירופה עם עמיקה קשרים מישראל  •
בית המשפט בצרפת לזכות את הרוצח    את החלטת  ביקרמשרד החוץ    .מועצת אירופה בדבר פעולה נגד סחר בבני אדם 

 תאמץהסתדרות העובדים הצ׳כית הודיעה כי  , והדגיש את הצורך להיאבק באנטישמיות.  שפיות-אישל שרה חלימי בגין  
שרי החוץ של    התבטאות שמערערת את הלגיטימציה של ישראל.כל    –  הז   ובכלל  ,אנטישמיותל  IHRA-את הגדרת ה

לקמפיין "הנרקיסים הצהובים" לציון יום השנה למרד גטו   הצטרפוברחבי העולם    שתי המדינות  ישראל ופולין ושגרירי

https://twitter.com/kann_news/status/1380199934734053385
https://twitter.com/UAEinIsrael/status/1380084942793809920
https://twitter.com/BarakRavid/status/1384595720884391941
https://www.saudigazette.com.sa/article/605856/World/Mena/Bahrain-Israel-seek-to-boost-cooperation-in-tourism-sector
https://www.ynet.co.il/news/article/HJf11aEyP00
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/04/19/Bahrain-s-Gulf-Air-announces-first-flight-to-Israel-s-Tel-Aviv-June-3
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1388089465655107584
https://twitter.com/ofirwinter/status/1378406647425536006
https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/egyptair-seeks-additional-flights-tel-aviv
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001365689
https://www.mako.co.il/news-money/consumer/Article-97309bd62b3f871026.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share
https://twitter.com/meldessouki1/status/1387940800164737030
https://twitter.com/2ofOctober/status/1388184398252630021
https://twitter.com/MfaEgypt/status/1388200183675097090
https://t.me/US2020US/1520
https://www.ynet.co.il/news/article/BkEY0WWIu
https://apnews.com/article/dubai-iran-united-arab-emirates-persian-gulf-tensions-yemen-9c89b8a5571468f1f12be535e8825212
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1379503896620597250
https://twitter.com/BarakRavid/status/1382001861285253124
https://www.calcalist.co.il/world_news/article/Bk7RbVXI00
https://twitter.com/kann_news/status/1383842307674238988
https://news.walla.co.il/item/3430043
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/304234
https://twitter.com/BarakRavid/status/1382005899225616387
https://twitter.com/gilicohen10/status/1386927394523598849
https://twitter.com/BarakRavid/status/1387150160845844480
https://www.axios.com/israeli-officials-washington-object-nuclear-deal-8aa653c1-d67d-40b9-9ce5-8aa1794684c4.html
https://twitter.com/kann_news/status/1384413553793323008
https://twitter.com/kaisos1987/status/1379938442788880389
https://twitter.com/kaisos1987/status/1379928484680773638
https://twitter.com/kann_news/status/1385122949989076994?s=08
https://twitter.com/kaisos1987/status/1382294416484864001
https://www.jpost.com/breaking-news/sudan-repeals-law-boycotting-israel-report-664296
https://twitter.com/kaisos1987/status/1380136417234448387
https://twitter.com/kaisos1987/status/1380136417234448387
https://twitter.com/kaisos1987/status/1380136417234448387
https://www.reuters.com/world/middle-east/sudan-due-send-first-delegation-israel-next-week-sources-say-2021-04-13/
https://twitter.com/kaisos1987/status/1383310294953304067
https://twitter.com/GerAmbTLV/status/1386963123324731393
https://twitter.com/kann_news/status/1384065182612156421
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec956_2021
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008371d
https://twitter.com/kann_news/status/1384837683336339458
https://twitter.com/AmbMeron/status/1379787097964417028
https://www.gov.il/he/departments/news/yellow_daffodil_campaign
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וואפן אס אס שהתקיים בקייב  גינהמשרד החוץ    ורשה. יחידת  יום הקמת  לציון  וקרא לממשלת את קיומו של מצעד   ,
 הישנות של מקרים כאלו. אוקראינה למנוע 

בקפריסין עם שרי החוץ של איחוד האמירויות,    נפגשאשכנזי    -פרץ  מעמיקה, ומתרחבת גם למ  וקפריסין  יוון  עם  הברית •
הכלכלה, התיירות, יוון וקפריסין כדי לקדם הקמה של פורום משותף שיפעל לקידום שיתופי פעולה בתחומי הביטחון,  

להקמה ולתפעול מרכז להכשרת טייסים בחיל    ש"חמיליארד    5.4על הסכם בשווי    חתמוהבריאות והאנרגיה. ישראל ויוון  
 .האוויר היווני, שיופעל על ידי חברת אלביט

 

תביעה חדשה לסימון הגבול הימי המגדיל את שטחה   ופרסמבלבנון    -  משא ומתן עם לבנון על הגבול הימיהחידוש   •
לתביעה זו וקבע כי במקרה של הצבת דרישה שכזו, ישראל תציג את   הגיבשר האנרגיה שטייניץ  הימי על חשבון ישראל.  

תווך חדש לשיחות בין ישראל מאת דסרוצ'ר, מי שהיה שגרירה באלגי'ריה, כ  מינתהארה"ב  דרישתה המקסימליסטית.  
 ראשית מאי. לקראת חידושן בולבנון על הגבול הימי 
 

שר החוץ התורכי   הזמין  , לאחר שלוש שנים של נתק והיעדר מפגשים ברמה מיניסטריאלית  - יחסים מורכבים עם תורכיה   •
בהשתתפות הנשיא    ,בנושא האנרגיה בים התיכוןביוני  בתורכיה  ולו את שר האנרגיה שטייניץ לכינוס שיערך  אבושאצ'

בבקשה   בישראל   ותהאחרונהבחירות  טרם  כי שר התחבורה התורכי פנה למקבילתו הישראלית רגב עוד    דווח ארדואן.  
לאפשר לחברה תורכית להשתתף במכרז להפרטת נמל חיפה, על אף החששות הקיימים במל"ל. פנייה דומה נעשתה 

. נוכח ההכרה של הנשיא ביידן הגורמים בישראלהתורכים לא קיבלו תשובה מעל פי מה שדווח,    , אךץגם למשרד החו
, לתבוע מישראל להכיר אף היא  ש עתיד וי   העבודה  ממרצברצח העם הארמני, שבו ח"כים מהשמאל ומהמרכז, בייחוד  

הצהרה בה הוא מכיר בסבל הנורא ובטרגדיה של העם הארמני, אך נמנע מלהכיר   שחררבשואת הארמנים. משרד החוץ  
 . ברצח העם. נוכח התגובה הישראלית לירי הרקטות מעזה גינו בתורכיה את העוינות הישראלית כלפי האסלאם

לעמוד בראש ועדת החוץ והביטחון הזמנית והפכה לאשה   מונתהח"כ ברביבאי ממפלגת יש עתיד    -נויים  תנאי עבודה ומי •
ביטחוני וקבעה רוטציה בת שבועיים לסירוגין -את הרכב הקבינט המדיני  שינתההממשלה  .  הראשונה הממלאת תפקיד זה

שתתפות במימון לשנות את החלטת משרד האוצר לדרוש מהדיפלומטים ה  פועלבין השרה רגב והשר גלנט. משרד החוץ  
על ידי משרד שנבחרו    שגריריםה  36עדיין לא הובאו לאישור הממשלה    לימודי השפה המהווים חלק מרכזי בעבודתם. 

   וממתינים להצבתם ביעד החדש.החוץ 
 

,  צרפת ,  אירופיאיחוד ההנציגי    , ובהםהמירוןבהר  רבים בעולם הביעו הזדהות ושלחו תנחומים נוכח האסון    -  סולידריות •
.  ועוד,  קטרדה, מדינות עמן אין לישראל יחסים כמו  , הרשות הפלסטינית, קנבריטניה,  גרמניה,  תורכיה,  קפריסין,  הודו

עם אשכנזי. משרד החוץ   ששוחחעם נתניהו והביע תנחומים וכך גם מזכיר המדינה בלינקן    שוחחנשיא ארה"ב ביידן  
 . משרד החוץ תנחומים לעיראק שלחלמנחמים. נוכח אסון השריפה בבית חולים בדרום בגדאד  הודה

 

ישראל תפיק   2025הצהיר כי עד  . בדבריו, הוא  בוועידת האקלים שכינס הנשיא ביידן  השתתףנתניהו    -   שבר האקליםמ •
וכי עד   את המעבר המוחלט לאנרגיות מתחדשות.  ישראל  תשלים    2050שליש מהאנרגיה שלה ממקורות מתחדשים 

את   הציגוהסביבה גמליאל ושר החוץ אשכנזי, בו    להגנתכנס לציון יום כדור הארץ בהשתתפות השרה    ערךמשרד החוץ  
 . את יום כדור הארץ בפעילויות סביבתיות מגוונות ציינובעולם  ישראל שגריריהיוזמות של ישראל בנושא שינוי האקלים. 

 

מעבר למאמץ לבנות "מסדרון" תיירותי ירוק עם יוון, קפריסין ואיחוד האמירויות, התגייסה ישראל   - ת קורונה דיפלומטיי •
 שר החוץ אשכנזי   מיליון ש"ח.  10-ציוד רפואי למדינה בשווי של כ  תשלחכי    והודיעהלהודו במאבקה בקורונה,    לסייעגם  

 .דכניסת מתחסנים ללא בידושיאפשר הכרה הדדית בדרכון ירוק קידום בנוגע ל גוב השר הבריטיעם  שוחח

https://twitter.com/LiorHaiat/status/1387825715794616329
https://www.gov.il/he/departments/news/quadrilateral_strategic_regional_meeting_of_foreign_ministers_in_cyprus
https://www.israeldefense.co.il/node/49361
https://abcnews.go.com/International/wireStory/lebanon-extends-area-claimed-border-dispute-israel-77018530
https://abcnews.go.com/International/wireStory/lebanon-extends-area-claimed-border-dispute-israel-77018530
https://abcnews.go.com/International/wireStory/lebanon-extends-area-claimed-border-dispute-israel-77018530
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-836483
https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/us-send-mediation-team-israel-lebanon-maritime-talks-next-week
https://www.timesofisrael.com/turkey-invites-israeli-minister-to-diplomatic-conference-after-3-year-hiatus/
https://www.israelhayom.co.il/article/867603
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1385873527069347848
https://twitter.com/EmilieMoatti/status/1385958742601109505
https://twitter.com/talschneider/status/1385994555670024193
https://twitter.com/talschneider/status/1385994555670024193
https://twitter.com/talschneider/status/1385994555670024193
https://twitter.com/itamareichner/status/1386019214918569985
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/News/pages/pr260421.aspx
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec957_2021
https://www.ynet.co.il/news/article/rJmQKr6U00
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1387977209680474116
https://twitter.com/francediplo/status/1388047342155206656
https://twitter.com/indemtel/status/1388017638216028160
https://twitter.com/Christodulides/status/1388067975903825925
https://twitter.com/TelAvivBE/status/1388033575359025152
https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1388022330832609280
https://twitter.com/RoyalFamily/status/1388165455324581889
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1389447223725940739
https://www.gov.il/he/departments/news/ambassadors_and_diplomats_sign_the_memorial_book
https://www.kan.org.il/item/?itemid=104880
https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-israeli-foreign-minister-ashkenazi-3/
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1388089465655107584
https://twitter.com/IsraelArabic/status/1386209301560242179
https://www.davar1.co.il/299593/
https://www.gov.il/he/departments/news/earth_day_at_the_foreign_ministry
https://www.facebook.com/events/297268205144270
https://www.youtube.com/watch?v=jYoZvCQuG0U&t=9s
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1387779564928176130
https://twitter.com/gilicohen10/status/1387822313429782534
https://www.jpost.com/israel-news/israel-to-send-aid-to-india-amid-covid-19-spike-666472
https://twitter.com/kann_news/status/1384413553793323008
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 ? קרה מה תאריך 

   .בלינקןהאמריקאי עם מזכיר המדינה  שוחחשר החוץ אשכנזי  באפריל 2

 . במימונה בירוחם השתתףראש הנציגות של מרוקו בישראל ביוד  באפריל 3

 .בדובאי שתיערךאקספו  כהכנה לתערוכתבאמירויות   ביקרה ישראליתמשלחת  באפריל 6

 . שיתוף פעולה בתחום החקלאותן לאעם קזחסט הסכם את ה אשררהישראל   באפריל 12

 באפריל 16
לראשונה פורום שרי חוץ בהשתתפות אשכנזי ושרי החוץ של   התכנסבקפריסין 

 .איחוד האמירויותוקפריסין, יוון, 

 אבו מאזן ובירך אותו לרגל הרמדאן.  הפלסטיני עם הנשיא שוחחהנשיא ריבלין  באפריל 19

 .עם שר הקבינט הבריטי גוב נפגש אשכנזי  באפריל 20

 על שיתוף פעולה במאבק בקורונה. הבחרייניעם מקבילו   שוחח אשכנזי  באפריל 20

 .זיאני-זאיד אל עם מקבילה הבחרייני  שוחחהשרת התיירות פרקש   באפריל 21

 באפריל 12-22
הישראלי   האוויר  ביוון  השתתף חיל  בינלאומי  איחוד    ,בתרגיל  בהשתתפות 

 האמירויות, יוון, צרפת, ספרד, ארה"ב וקפריסין.

 .כנס לציון יום כדור הארץ ערךמשרד החוץ   באפריל 22

 .בוועידת האקלים שכינס הנשיא ביידן השתתףנתניהו  באפריל 23

 באפריל 27
להמשך    היועץ לביטחון לאומי סליבןבוושינגטון עם    נפגשבן שבת    ראש המל"ל 

 שיחות בנושא האיראני. 

 באפריל 28
הוועדה  ה  התקיים של  השני  יחסי-הביןמפגש  את  המקדמת  -ישראל   משרדית 
 .ןאאזרבייג'

 . מירון בהר  אסון  הריבלין והביע תנחומים על  הנשיא  עם    שוחח עבדאללה  מלך ירדן   באפריל 30

https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-israeli-foreign-minister-ashkenazi-2/
https://twitter.com/kaisos1987/status/1378435565843021831
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1379418998580916224
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec949_2021
https://www.gov.il/he/departments/news/quadrilateral_strategic_regional_meeting_of_foreign_ministers_in_cyprus
https://twitter.com/talschneider/status/1384142639340015620
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_meets_with_michael_gov
https://twitter.com/BarakRavid/status/1384595720884391941
https://www.saudigazette.com.sa/article/605856/World/Mena/Bahrain-Israel-seek-to-boost-cooperation-in-tourism-sector
https://greekcitytimes.com/2021/04/07/greek-led-iniochos-21/
https://www.gov.il/he/departments/news/earth_day_at_the_foreign_ministry
https://www.davar1.co.il/299593/
https://twitter.com/gilicohen10/status/1386927394523598849
https://www.gov.il/he/departments/news/the_second_meeting_of_the_israel_azerbaijan_joint_committee
https://twitter.com/BarakRavid/status/1388111644618805251
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 ומחקרים"חות וד

" גורן,  נמרוד  וד"ר  קיבריק  רועי  ד"ר  לוי,  ותהליך השלום הישראלי עינת  -מרוקו 
 .2021," אפריל פלסטיני

" זגה,  מורן  הישראליד"ר  השלום  ותהליך  האמירויות  אפריל  פלסטיני-איחוד   ",
2021. 

 .2021 ," אפרילפלסטיני -יוון, קפריסין ותהליך השלום הישראליטשל, "גבריאל מי

," פאנל מיתווים, כנס  פלסטיני?-צדדית יכולה לקדם שלום ישראלי-האם גישה רב"
 ]באנגלית[  .2021סטריט, אפריל  ג'יי

השלום    לאן הולכים מכאן? השיח הבינלאומי על עתיד תהליךד"ר ליאור להרס, " 
 .2021," אפריל פלסטיני-הישראלי

ישראלי " שלום  לקידום  כהזדמנות  אברהם  הסכמי  את  להציג  ניתן  ואיך  -האם 
 .2021באפריל   12," דיון מקוון, מכון מיתווים, פלסטיני?

.  2021  אפריל ,  100, גיליון  התיכון  והמזרח  ישראל   כלפי"ב  ארה  מדיניות,  סיגלר  גל
 ]באנגלית[ 

 בתקשורת איונותר

 .2021באפריל  5, גל"צ," ינוי שגריריםנתניהו מעכב מד"ר נמרוד גורן, "

באפריל    TV  ,18דמוקרט,"  איראןו  ארה"ב,  ישראל ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, "

2021. 

 .2021באפריל  21,  גל"צ," ישראל ולבנוןהשגריר לשעבר מיכאל הררי, "

https://mitvim.org.il/publication/morocco-and-the-peace-process/?fbclid=IwAR2_vhKSfHFQ6PZVeBglo4xiLbLoeH6AecA0JEKKzNvmb102k_KDQ4dCttQ
https://mitvim.org.il/publication/morocco-and-the-peace-process/?fbclid=IwAR2_vhKSfHFQ6PZVeBglo4xiLbLoeH6AecA0JEKKzNvmb102k_KDQ4dCttQ
https://mitvim.org.il/publication/morocco-and-the-peace-process/?fbclid=IwAR2_vhKSfHFQ6PZVeBglo4xiLbLoeH6AecA0JEKKzNvmb102k_KDQ4dCttQ
https://mitvim.org.il/publication/morocco-and-the-peace-process/?fbclid=IwAR2_vhKSfHFQ6PZVeBglo4xiLbLoeH6AecA0JEKKzNvmb102k_KDQ4dCttQ
https://mitvim.org.il/publication/hebrew-moran-zaga-the-uae-and-the-israeli-palestinian-peace-process/?fbclid=IwAR0XLF6-7shRzNwVXwD0nL_k3A1eCKN1-MxyworweaBJmGqDQ6PeRJYea_Y
https://mitvim.org.il/publication/hebrew-gabriel-mitchell-greece-cyprus-and-the-israeli-palestinian-peace-process/?fbclid=IwAR0Ao_EZPANqgDDMsNgfjfZHmh40hcc2brjfFQSFBcEAfOTqb2aYJQVnR3Q
https://www.youtube.com/watch?v=lGCGnq20BMk
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/04/Heb-Lior-Lehrs-The-International-Discourse-on-the-Peace-Process-April-2021.pdf?fbclid=IwAR0qRFTYjcI1mLqd_rGPkCNgzrn_LnES35wKkH6SFsVcFvjVJy6gQw3xx-Q
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/04/Heb-Lior-Lehrs-The-International-Discourse-on-the-Peace-Process-April-2021.pdf?fbclid=IwAR0qRFTYjcI1mLqd_rGPkCNgzrn_LnES35wKkH6SFsVcFvjVJy6gQw3xx-Q
https://www.youtube.com/watch?v=TdOaOZysKr0
https://www.youtube.com/watch?v=TdOaOZysKr0
https://www.youtube.com/watch?v=TdOaOZysKr0
https://www.youtube.com/watch?v=TdOaOZysKr0
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/250913656813656
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/250913656813656
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/250913656813656
https://www.facebook.com/democratv/videos/2449015531910774
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/3589772654581663
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   דעה מאמרי

יוון וקפריסין הן שתי מדינות שצריך לקחת בחשבון בתיווך בין  גבריאל מיטשל, "
 .2021באפריל  7, הארץ ," ישראל לפלסטינים

" יצחק,  ורונן  פודה  אלי  חוגגת  פרופ'  יותר  100ירדן  להשקיע  צריכה  וישראל   ,
 .2021באפריל   11, וואיינט," בשימור יציבותה

,"  על, אבל מותיר שגרירויות ריקות-נתניהו מציג עצמו כדיפלומטד"ר נמרוד גורן, "
 .2021באפריל  11, וואלה

 12,  וואיינט,"  יותר מפרופ' גולדרייך  BDS- הממשלה קרובה לד"ר רועי קיבריק, "
 .2021באפריל 

ו פודה  אלי  "ד"ר  פרופ'  גלעדי,  ישראל,"  מצעד הפרעונים המצריאלעד   16,  זמן 
 .2021באפריל 

,  הארץ,"  הקוורטט עושה קאמבק, אך האם הוא עדיין רלבנטי?ד"ר ליאור להרס, "
 .2021באפריל  18

לבנון 'מעלה את ההימור' מול ישראל סביב הגבול  השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2021באפריל  21,  זמן ישראל," הימי ביניהן

" זגה,  מורן  לסכסוך  ד"ר  שלה  המשחק  כללי  את  משרטטת  האמירויות  איחוד 
 .2021באפריל   21, הארץ ," פלסטיני-הישראלי

" סבטלובה,  קסניה  לשעבר  הסכסוך ח"כ  את  מדחיקים  רמדאן'  'לילות  סיורי 
 .  2021באפריל  22, וואיינט," פלסטיני-הישראלי

," האמריקאיתגם הסיוע האמריקאי לישראל נועד לקידום המדיניות  נדב תמיר, "
 .2021באפריל  24, זמן ישראל

" גורן,  נמרוד  וד"ר  קיבריק  רועי  הישראליד"ר  הסכסוך  לפתרון  פלסטיני -הדרך 
 .2021באפריל  28, הארץ," יכולה לעבור במרוקו

https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9687550
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9687550
https://www.ynet.co.il/news/article/SyqgYYaSu?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.ynet.co.il/news/article/SyqgYYaSu?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://news.walla.co.il/item/3428056
https://www.ynet.co.il/news/article/S1YmwkMUu
https://www.zman.co.il/213335/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9721831
https://www.zman.co.il/214967/
https://www.zman.co.il/214967/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9732342
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9732342
https://www.ynet.co.il/news/article/SJxmJta8d
https://www.ynet.co.il/news/article/SJxmJta8d
https://www.zman.co.il/215107/
https://www.zman.co.il/215107/
https://www.zman.co.il/215107/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9754021
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9754021

