
 

 

 

  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

. סייעה 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 אברט. נעה רקנטיהדו"ח החודשי,  
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ברמאללה עם נשיא הרשות אבו מאזן. גנץ   נפגששר הביטחון גנץ    -  יש "טיפול בסוגיות שוטפות"אין תהליך שלום,   •
הבטיח הקלות כלכליות ואזרחיות שיסייעו לחיזוק היציבות הביטחונית. השניים סיכמו לא להפיץ תמונות מהמפגש. מצידו  

היא טיפול בסוגיות שוטפות ואין זה תהליך מדיני ולא יהיה תהליך   כי מטרת הפגישה  הבהירושל ראש הממשלה בנט  
עם שליח האו"ם לתהליך   נפגשהחוץ לפיד שהוא תומך בפתרון שתי המדינות. לפיד    שר  אמר  לתקשורתמדיני. בראיון  

 .התיכון וונסלנדהשלום במזרח 
 

להעברת הפלסטינית  על הסכם בין קטר והרשות    דיווחים לאחר    -  ועזה  החמאס  מול  להתנהלות  חדש   מנגנון  לקבע  ניסיון •
את מנגנון העברת הסיוע ההומניטרי. היועץ לביטחון    נבחר להובילהסכם בין קטר לאו"ם אשר   נחתםכספי הסיוע לעזה,  

בקהיר עם ראש המודיעין המצרי כמאל, ודנו עמו בהגברת הפיקוח על    נפגשושבת  -לאומי הנכנס חולתא והיועץ היוצא בן
ישראל   לעזה.  על  הוסיפההמעברים  בסגר  הקלות  מכוניות,    שורת  יבוא  בזהב,  חידוש המסחר  הכוללת    והגדלת עזה 

ומתן אפשרות לצאת  להרחבת אזור הדייג,    בנוסףהכניסה של פלסטינים לעבודה בישראל,   הגדלת מעברי הסחורות 
יהודים אזרחית  חברה  ארגוני  אלנבי.  מעבר  דרך  מישראל  -לחו"ל  עזה.   העבירוערבים  לתושבי  גדולה  ציוד  תרומת 

 . של צה"ל ותקיפותבלוני תבערה  הפרחתעם התנגשויות לאורך הגדר,   נמשכוהעימותים המזוינים 
 

את מכסת פועלי   15,000-ב  הגדילההממשלה    -  הגברת התיאום ושיתוף הפעולה בין ישראל והרשות הפלסטינית •
לסייע לצוותים הישראליים  הגיעוהבניין הפלסטינים שיורשו להיכנס לעבודה בישראל. ארבעה צוותי כיבוי אש פלסטינים 

עם אבו מאזן והודה לו על הסיוע שהגישה   שוחחלב  -בהתמודדות עם השריפות באזור ירושלים. השר לביטחון פנים בר
נציג    ושלחחרומי,  -ומי של ח"כ אללנחם את יו"ר מפלגת רע"מ מנסור עבאס נוכח מותו הפתא  התקשרהרשות. אבו מאזן  

הילד שנהרג    בישראל של אבילעבודה  המניעה מכניסתו    הוסרהמטעמו לניחום אבלים. לאחר פעילות ציבורית בעניין  
ביידן כי הוא תומך בשיפור המצב הכלכלי ראש הממשלה בנט בפני הנשיא  ציין במהלך פגישתם  אומר מירי צה"ל.-בבית

 . של הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה
 

בירושלים על הכוונה   בערעור תושבי שכונת שייח ג'ראח דן בית המשפט העליון  -נמשך המאבק על ריבונות בירושלים  •
לצדדים לקדם פשרה בה יוכרו התושבים כדיירים מוגנים. נציגים מטעם האיחוד האירופי והאו"ם    והציעלפנותם מבתיהם,  

ת לממשל האמריקאי בבקשה שיפעל לשכנע את התושבים הפלסטינים לקבל א  פנתה. ישראל  לדיון בבית המשפט  הגיעו
כי הממשל ביקש   הדגישהצעת הפשרה, על מנת להסיר את הסוגייה מסדר היום. דובר מזכיר המדינה האמריקאי פרייס  

ינות. במהלך פגישתם  המד-מישראל להימנע מפעולות המחריפות את המתחים ופוגעות במאמצים לקדם את פתרון שתי
כגון פינוי המשפחות מהשכונות.   הנשיא האמריקאי ביידן מראש הממשלה בנט שישראל תמנע מצעדים  ביקשבוושינגטון  

   .דיון מקדים בתכנית הבנייה של שכונה יהודית בעטרות קיימה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים
 

https://www.ynet.co.il/news/article/byfv9uywk
https://twitter.com/BarakRavid/status/1432217767676100608
https://twitter.com/kann_news/status/1428367707334864897
https://www.youtube.com/watch?v=mu41crF7Ils&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://twitter.com/kann_news/status/1428406101515636740
https://twitter.com/yairlapid/status/1429824901934993411
https://twitter.com/JackyHugi/status/1422425764226547714
https://twitter.com/galberger/status/1428963485946425348
https://twitter.com/BarakRavid/status/1424347711315320833
https://twitter.com/yoavzitun/status/1430636236813778944
https://twitter.com/eliorlevy/status/1421799718666088453
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1421832624688017412
https://twitter.com/ohadh1/status/1424591767064698883
https://twitter.com/kann_news/status/1429493520591724546
https://www.kan.org.il/item/?itemid=112298
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10144828?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1421832624688017412
https://www.ynet.co.il/news/article/h174tgkef
https://twitter.com/omerbarlev/status/1428031887260459028
https://twitter.com/kaisos1987/status/1430962928568655878
https://twitter.com/kaisos1987/status/1430964045130125316
https://twitter.com/mossi_raz/status/1424613418590474240
https://news.walla.co.il/item/3456877?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3451721
https://twitter.com/nirhasson/status/1422530770485317632
https://twitter.com/nirhasson/status/1422110104904781825
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10079510?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10092462
https://news.walla.co.il/item/3456877?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3451824
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יחידות דיור    2,200-בנייה של כ  תכניות  לקדםלוועדת התכנון העליונה    אישרשר הביטחון גנץ    -נמשך הסיפוח הזוחל   •
לגנץ להימנע ממתן   קראו. השרים והח"כים ממרצ  Cיחידות דיור עבור הפלסטינים בשטחי    1,000-בהתנחלויות, לצד כ

  הביעהתמיכה בבנייה בהתאם לגידול הטבעי. הרשות הפלסטינית    הביע אישורי בנייה בהתנחלויות, בעוד שר החוץ לפיד  
לאחר שוועד עובדי המנהל האזרחי החליט לא לכנס   נדחהאת התנגדותה לכל בנייה בהתנחלויות. קידום תוכניות הבנייה  

אוקטובר. שצפוי להתקיים ב  E-1לדיון בהתנגדויות לבנייה באזור    זימנהאת הוועדה המאשרת. מועצת התכנון העליונה  
העבודות להנגשת מערת המכפלה, והרשות הפלסטינית קראה למוסדות הבינלאומיים לעצור את המהלך. ממשלת   החלו

 . קידום כבישים ביהודה ושומרוןבמיליון ש"ח  300השקעה של  אישרהישראל 

ההתמודדות עם תכנית    -  מאמצים לניסוח אסטרטגיה מעודכנת למאבק בתכנית הגרעין ופעילותה האזורית של איראן •
אחד הנושאים המרכזיים בפגישתו הראשונה של ראש הממשלה בנט עם הנשיא האמריקאי   היתההגרעין האיראנית  

. במסגרת מאמצי ישראל לקדם גינוי ותגובת נגד של הקהילה הבינלאומית את פעילות איראן האשים ראש הממשלה ביידן
ר החוץ לפיד  את איראן בתקיפה שנערכה בסוף חודש יולי נגד המכלית "מרסר סטריט" ששטה במפרץ עומאן. ש  בנט

את האיש שעמד מאחורי המתקפה,   חשפולשגרירי המדינות החברות במועצת הביטחון בו    תדרוך  קיימו ושר הביטחון גנץ  
לשעבר דן שפירו  ישראל  בשגריר ארה"ב  כי איראן רחוקה מספר שבועות בלבד מהיכולת להשיג פצצה גרעינית.    וציינו
החלטת האיחוד האירופי לשלוח את סגן   את  גינה. דובר משרד החוץ חייט  לאיש הקשר לישראל בנושא האיראני  מונה

 .מזכ"ל האיחוד מורה לטקס ההשבעה של הנשיא האיראני ראיסי
 

בחשאי עם מלך ירדן בארמונו בעמאן. השר לשיתוף פעולה אזורי פריג'    נפגשהנשיא הרצוג    -יחסים עם ירדן  חיזוק ה  •
שר החקלאות   ירדני המשותף "שער הירדן".-ביקור באתר המיועד לפרויקט הישראלי  וערךעם שגריר ירדן בישראל,    נפגש

הירדני בנוכחות שגרירי המדינות, וחתם עמו  בצד הירדני של גשר אלנבי עם עמיתו שר החקלאות    נפגשפורר  הישראלי  
 . על הסדר לייבוא תוצרת חקלאית מירדן לקראת שנת השמיטה

 

  הגיע עם ראש המודיעין המצרי כמאל במצרים,    שבת וחולתא  בן  לפגישתבהמשך    -מצרים  שיתוף פעולה מתרחב עם   •
במהלך ביקורו בארץ  קור במצרים.  סיסי לבי- עם ראש הממשלה בנט, והעביר לו הזמנה מהנשיא א  נפגשכמאל לארץ  

  הדגישומולא, והשניים  -המצרי אל  עמיתהעם    שוחחהכמאל גם עם שרת הכלכלה ברביבאי. שרת האנרגיה אלהרר    נפגש
  הוריד שנה    20לאחר כמעט  תיכוני.  -את המשך שיתוף הפעולה של המדינות בתחום האנרגיה ובפורום הגז המזרח ים

 .את רמת אזהרת המסע לסיני ל"להמ
 

החוץ    ועדתין היתר את יו"ר  בראש משלחת שכללה ב  במרוקו  ביקרשר החוץ לפיד    -  הידוק היחסים המדיניים עם מרוקו •
ברק,   בן  ו  שרוהביטחון  בוסקילה,  שמעון  הזמר  כהן,  ראש  הרווחה  סגנית  צוקר,  ענבר  במשרד ד"ר  הרפואה  חטיבת 

עם נציגי  התיירות פתאח ו  שרתאת הנציגות הדיפלומטית ברבאט. לפיד נפגש עם שר החוץ בוריטה,    וחנך,  הבריאות
על    והכריזוהקשר בתחומי הכלכלה והתרבות,    לחיזוקעל הסכמים    חתמוהקהילה היהודית בקזבלנקה. לפיד ובוריטה  

איגרת   שלחמלך מרוקו מוחמד השישי  את היחסים הדיפלומטיים בתוך כחודשיים ולפתוח שגרירויות.    לשדרגכוונתם  
עת'מאני נמנע  -המדינות. ראש ממשלת מרוקו אלבה הביע את שביעות רצונו מחידוש היחסים בין  רצוג  הלנשיא המדינה  

מלפגוש את לפיד בעת ביקורו בממלכה, אך הצהיר כי למרות שהנורמליזציה עם ישראל היא עניין כואב, ההכרה בריבונות  
מרוקו על סהרה המערבית מצדיקה זאת, וכי עמדת מרוקו בעניין הפלסטיני לא השתנתה. בהודעתה של אלג'יריה על 

משלוחי   החלוגם דבריו של לפיד בעת ביקורו במרוקו כי אלג'יריה נמנית עם הציר האיראני.    הוזכרום ממרוקו,  ניתוק היחסי
עם הגעתו לרבאט של אייל דוד ששימש   התרחבסחורה ישירים מישראל למרוקו. צוות הנציגות הדיפלומטית במרוקו  

 . בניגריהכסגן שגריר ישראל 
 

https://www.inn.co.il/news/501751
https://twitter.com/carmeldangor/status/1425478210893008901
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10108962
https://twitter.com/HShezaf/status/1425520854100754440
https://twitter.com/BarakRavid/status/1425833820230758400
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10112085
https://twitter.com/carmeldangor/status/1427581651610185747
https://twitter.com/mossi_raz/status/1432259062037630978
https://www.inn.co.il/news/501455
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec288_2021
https://news.walla.co.il/item/3453966?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/BarakRavid/status/1421747673074446341
https://twitter.com/yairlapid/status/1422894124420763659
https://news.walla.co.il/item/3456440
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q3/Article-97e722ecc1b0b71026.htm
https://www.kan.org.il/item/?itemid=110858
https://news.walla.co.il/item/3457206?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/3774660
https://www.makorrishon.co.il/news/383573/
https://www.mako.co.il/news-politics/2021_q3/Article-052f22e0e91bb71027.htm
https://twitter.com/EsawiFr/status/1426938184886362115
https://twitter.com/EsawiFr/status/1430842914012286977
https://www.gov.il/he/departments/news/ministers_of_agriculture_of_israel_and_jordan_have_signed_a_shmita_agreement
https://news.walla.co.il/item/3452958?utm_source=whatsup&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=whatsup&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1424348139650158596
https://twitter.com/BarakRavid/status/1427975843679252485
https://twitter.com/BarakRavid/status/1427976429132734466
https://twitter.com/OrnaBarb/status/1428380624436580353
https://www.gov.il/he/departments/news/egypt_090821
https://twitter.com/roysharon11/status/1428079826322264074
https://news.walla.co.il/item/3453551?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.ynet.co.il/news/article/bkvh7alet
https://twitter.com/Ram_Ben_Barak/status/1425310944557678594
https://twitter.com/MKmeircohen/status/1425862292994985986
https://twitter.com/BarakRavid/status/1425779147578691585
https://twitter.com/yairlapid/status/1425538162126958595
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1425482755891138563
https://twitter.com/yairlapid/status/1425522720356327429
https://twitter.com/yairlapid/status/1425839719498268679
https://www.axios.com/israel-morocco-open-embassies-normalization-25bb3e25-569d-477f-93db-11e9b5a88f66.html?utm_campaign=organic&utm_medium=socialshare&utm_source=twitter
https://twitter.com/BarakRavid/status/1428639992952332290
https://news.walla.co.il/item/3456341
https://www.facebook.com/einat.levi.9/posts/10158325819573106?comment_id=10158326097873106&notif_id=1629405228929824&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://twitter.com/EyalDavid_mfa/status/1424385896871350275
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 הנשיא עם    נפגש בישראל,    ביקרח'ליפה  -שר החוץ הבחרייני השגריר אל-תת  -קידום היחסים המדיניים עם בחריין   •
תמונה של פגישתו עם ראש אגף אסטרטגיה   ופרסםהרצוג ושר החוץ לפיד, ועם מנכ"ל משרד החוץ אושפיז ואף צלל עמו,  

יוסיף אלבצה"ל. השגריר הראשון של בחריין בישראל   את מזכר    אשררהלארץ. ממשלת ישראל    הגיע  ג'להמה-חאלד 
את בחריין על זכייתה  בירך. מנכ"ל משרד החוץ אושפיז בחרייןלבדבר שיתוף פעולה כלכלי ומסחרי בין ישראל ההבנות 
 .  האולימפית הראשונה בטוקיובמדליה 

 

החוסן   בזכותשגריר האמירויות בישראל מאמר דעה    פרסםלרגל שנה להסכמים    -  יחסים עם איחוד האמירויותהקידום   •
מיליון ש"ח של חברת החשמל להשתתפות    2.5הענקת חסות בסך    אישרהממשלת ישראל  .  של היחסים בין המדינות

אקספו   בדובאי.    2020ישראל בתערוכת  ישראלית  חברשתערך  ואיתור    החלהה  לניטור  אוטונומיים  רחפנים  להפעיל 
 נרשמהסטודנטית מאיחוד האמירויות  באיחוד האמירויות.    מתקני תשתיות אחריםשדות נפט, חוות סולאריות ותקלות ב

חיפה.   ללימודי באוניברסיטת  ע  סיעוד  נאסר מהאמירויות. הרץ הישראלי -אל  בקבוצת  חתם  בדאללה חליחלהכדורגלן 
 דאבי שייערך בנובמבר.  -כי ישתתף במרתון אבו הודיעהעיוור אבי סולומון 

 

ישראלה • את  בלבנון מדאיגה  מדודים    -  יציבות  וחיזבאללה  התנהלוחילופי אש  ישראל  שתי   שיגרוהחיזבאללה  .  בין 
  גינה לאזורים לא מיושבים. האיחוד האירופי  כיוונוון. שני הצדדים בדרום לבנ  תקףרקטות שנחתו בשטחי ישראל, וצה"ל  

כי האינטרס הישראלי הוא שהקהילה הבינלאומית תסייע    צייןאת התקיפה הלבנונית בישראל. סגן שר הביטחון שוסטר  
משר הבריאות הורוביץ לבחון כיצד ישראל יכולה להעביר   ביקשלייצב את הכלכלה והמשטר בלבנון. ח"כ ארבל מש"ס  

 .  אי ללבנוןסיוע הומניטרי של תרופות וציוד רפו
 

במוסקבה עם   נפגשו  היוצא בן שבת  והיועץהיועץ לביטחון לאומי הנכנס חולתא    -תיאום עם רוסיה לפעילות בסוריה   •
בסוריה מספר פעמים. משרד    ותקפה  המשיכהישראל    רקע מתיחות סביב התקיפות בסוריה.מקבילם הרוסי פטרושב על  

 . למועצת הביטחון של האו"ם בדרישה שיינקטו צעדים נגד ישראל בגין תקיפותיה פנההחוץ הסורי 

יהודים לתבוע בחזרה נכסים הפולני אשר יקשה על    החוק  שוראיאת    תקףשר החוץ לפיד    - משבר מתהווה עם פולין   •
ראש   2018-כי יבחן מחדש את ההצהרה המשותף עליה חתמו ב  והודיע, קרא לפולין לבטלו,  שהוחרמו על ידי הנאצים 

על הנציגות הישראלית    תלהחזיר את הממונה הזמני  החליטהממשלה לשעבר נתניהו ומקבילו הפולני מורבייצקי. לפיד  
להשאיר את שגרירה    החליטהאת יציאתו של השגריר החדש יעקב לבנה. פולין    והקפיאבוורשה טל בן ארי לישראל,  

כי יש לבחון הטלה של מגבלות על מסעות בני הנוער    הצהיר, וסגן שר החוץ הפולני  ולא להשיבו לישראל  שנפש במולדתו
  החליט כי ישראל מתאמת את תגובתה עם הממשל האמריקאי. בתגובה לחקיקה הפולנית,    הודיע  לפיד   הישראלים לפולין. 

 .פרלמנטרית של פולין וישראל-צת הידידות הבין הכנסת לוי שלא להקים את קבו יו"ר
 

לקראת ביקורה המתוכנן   ריינר-וואסום  עם שגרירת גרמניה לישראל  נפגששר החוץ לפיד    -  שימור הקשר עם גרמניה •
מרקל עם ראש הממשלה בנט והתנצלה שעליה לבטל את    שוחחהשל הקנצלרית מרקל. נוכח מצב החירום באפגניסטן  

 . ביקורה בישראל

את עזרתה לתורכיה בהתמודדות עם גל שריפות,    הציעהישראל    -  שיתופי פעולה בשעת חירום במזרח אגן הים התיכון •
ישראל    והביעה לפצועים.  והחלמה  הנספים  על  לסייע    הציעהתנחומים  העורף  פיקוד  של  משלחת  לתורכיה  לשלוח 

למדינות שהציעו עזרה, ובהן גם לישראל.   הודה טפונות שפקד את המדינה. הנשיא התורכי ארדואן  יל שבהתמודדות עם ג
גנץ    הרצוגהנשאי   הביטחון  ישראל   שוחחו ושר  עזרת  את  הציעו  ופנגיוטופולוס,  סקלארופולו  היוונים  מקביליהם  עם 

גל השריפות בירושלים   נוכח  היווני.  והביעו את הזדהותם עם כאב העם  גל השריפות   ישראל  פנתהבהתמודדות עם 
 .לקפריסין, יוון, צרפת ואיטליה בבקשת סיוע
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ארדואן    תורכיהנשיא    אמרבנושא הסיוע לשעת חירום,  ההדדיים  לצד המסרים החיוביים    –  איתותים חיוביים מתורכיה •
 .מוכן לפגוש את הנשיא הרצוגכי יהיה  בראיון

 

  משולש   מפגשוקיימו    לישראל  הגיעו  שרי החוץ של יוון וקפריסין דנדיאס וכריסטודולידאס  -  חיזוק היחסים עם יוון וקפריסין •
 .משבר הקורונה, משבר האקלים, פיתוח ותיירות בהםבמגוון נושאים לשיתופי פעולה  דנועם שר החוץ לפיד. השלושה 

על מינויו של מיכאל הרצוג לשגריר ישראל בארה"ב.   כמויסראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד  -  מינויים במערך החוץ •
את   קידם  לפיד  החוץ  במס  מינויהשר  באנגולה  לשגריר  סולמן  ושמעון  בצרפת  לשגרירה  גרמן  יעל  המינויים  של  גרת 

לקונסול בניו יורק, גם   זמירלשגריר באיחוד האמירויות ושל אסף  חייק בממשלה מינויים של אמיר  אושרהפוליטיים שלו. 
רה ללטביה, איתן  פלגי כשגרי-של מודי אפרים כשגריר להולנד, שרון רפפורט  ומינוייםהם מינויים פוליטיים של לפיד,  

ועדת המינויים של    תושב לברבדוס, גינאה, טרינידד וטובגו וסורינם.-דב כשגריר לא-לבאון כשגריר לסלובקיה, ואיתי בר
רחל פיינמסר לראש המרכז למחקר   ,ן ותהליך השלוםעודד יוסף לסמנכ"ל מזרח תיכואת מינויים של    אשרהמשרד החוץ  

. ח"כ וסרמן לנדה וח"כ  נון מונתה לסמנכ"לית מערב אירופה, וחגי משה בהר למפקח הכללי של המשרדן  עליזה ב י,מדינ
לשוב  חוטובליעל שגרירת ישראל בלונדון  לחץום הסכמי אברהם. משרד החוץ לעמוד בראש שדולה לקיד נבחרואקוניס 

 .להישאר בתפקידה רהבחארצה כמינוי פוליטי של הממשלה הקודמת, אך היא 
 

ודן עמם    עם יו"ר מפלגת רע"ם עבאס וח"כ טאהא  נפגששר החוץ לפיד    -  שילוב המיעוט הערבי ביחסי החוץ של ישראל •
הישראלי   האינטרנט  איגוד  בארץ.  הערבית  לחברה  הקשורות  חוץ  מהאתרים   פרסםבסוגיות  אחוזים  עשרה  רק  כי 

 .רק שני אחוזים מתכני אתר משרד החוץ מונגשים בערביתוהממשלתיים מציעים שירותים בשפה הערבית, 
 

אש המשלחת הישראלית  ר  הביעהבפני מועצת זכויות האדם של האו"ם,    בדבריה  -  מרכיב הנורמטיבי במדיניות החוץה •
נחומיו למשפחות הנספים  את ת  הביעשר החוץ לפיד    את הצורך לעזור לנשות אפגניסטן.  שחר-איילון  ׳נבהזב  "םלאו

אזרחית חברה  וארגוני  בהאיטי,  האדמה  לפיד  וציוד   סיוע  שלחו  ברעידת  למאבק   נפגש.  המיוחד  הקנדי  השליח  עם 
  .קוטלר באנטישמיות

 

קורונה • העולמי    -  דיפלומטיית  הבריאות  זריקות    קראארגון  של  מוחלטת  השלישיות  לעצירה  סוף  הדחף  עד  לפחות 
נוכח ביקורת על היעדרותו של לפיד מישיבות קבינט הקורונה,  ראשון לשאר העולם.כדי לתעדף הענקת חיסון ספטמבר 

 .כי יחזור להשתתף בישיבות ככל שיוכל אמרלפיד שאין זה מתפקידו של שר החוץ לעסוק בקורונה. בהמשך  טען
 

ה של את התנגדות  הציג בוושינגטון עם הנשיא ביידן,    נפגשראש הממשלה בנט    -  איאמריק- ישראליהתיאום  הידוק ה  •
את   הזמין. בנט  גרעין האיראנילאימוץ אסטרטגיה של מאבק מתמשך ב  והצעהלחזרה להסכם הגרעין המקורי    ישראל

מזכיר המדינה בלינקן, שר ההגנה לויד,   עםבנט    נפגשביידן לביקור בישראל עם תום משבר הקורונה. במהלך ביקורו  
לקדם את נושא הפטור מאשרת כניסה לארה"ב עבור אזרחים ישראלים.    סיכמו ן. בנט ובלינקן  והיועץ לביטחון לאומי סאליב

- סגנית מזכיר המדינה שרמן. ראש ה  ועם מיתו האמריקאי סאליבן  עינגטון עם  בווש  נפגשהיועץ לביטחון לאומי חולתא  
CIA  גה של הממשל האמריקאי מהחדירה הסינית למשק הישראליאת הדא והביעבישראל עם בנט,  נפגשברנס . 
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   דעה מאמרי

ממשלת ישראל צריכה להמשיך את השינוי ביחסי החוץ גם עם  ד׳׳ר נמרוד גורן, " 

 . 2021באוגוסט  3, ישראלזמן ," טורקיה

מה קרה לסיפור ההצלחה של  :תוניסיה, " דניאל זיסנוייןד׳׳ר אלי פודה ופרופ׳ 

   .2021באוגוסט   N12  ,5,"  ?האביב הערבי

זמן  ," בלבנון, אין כסף, אין צדק ואין תקווהסבטלובה, " ח׳׳כ לשעבר קסניה 

 . 2021באוגוסט  5, ישראל

האם טורקיה משנה פרדיגמה ביחס לבעיית  השגריר לשעבר מיכאל הררי, " 

 . 2021באוגוסט   8, ישראלזמן ," ?קפריסין

היחסים עם מרוקו: דגם חדש וטוב של יחסים עם מדינה  ד"ר רועי קיבריק, " 

 . 2021באוגוסט  11, זמן ישראל," מוסלמית

הפעילות אינטנסיבית,  ': הסכמי אברהם'שנה ל ח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

 . 2021באוגוסט  11, הארץ," אך יש מה לתקן

,"  ברבאט, לפיד צריך להציג סדר יום אזורי ליחסים עם מרוקוד׳׳ר נמרוד גורן, " 

 . 2021באוגוסט  11, וואלה

,"  איראן העניקה לישראל מתנה מן הים. זה הזמן לנצלהד"ר גיל מורסיאנו, " 

 . 2021באוגוסט  19, הארץ

 ראיונות בתקשורת 
 . 2021  באוגוסט 25, גל"צ," ביידן-על פגישת בנט, " נדב תמיר

 . 2021 באוגוסט 12 כאן,  –רדיו רקע  ," על ביקור לפיד במרוקו" ד׳׳ר נמרוד גורן, 
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