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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

. 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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שלוםעדיין   • לפיד    -  אין תהליך  החוץ  בישראל   טען שר  הנוכחיים  הפוליטיים  כי התנאים  רייכמן  באוניברסיטת  בנאום 
לפיד    אמרוברשות הפלסטינית לא מאפשרים התקדמות כרגע בתהליך מדיני. בהמשך החודש במהלך ביקורו בבחריין  

וכי בינתיים יש  כי עמדתו האישית היא תמיכה בפתרון ש   לפעולתי המדינות אך אין על כך הסכמה בקרב הממשלה, 
שתי פתרון  היתכנות  על  ולשמור  והישראלים  הפלסטינים  של  החיים  שקד  -לשיפור  הפנים  שרת   הדגישההמדינות. 

ייפגש איתו. בנאומו בעצרת השנתית של   לתהליך מדיני  שלדעתה אבו מאזן אינו פרטנר וכי ראש הממשלה בנט לא 
לברך את שר    התקשרלהזכיר את הסוגייה הפלסטינית. נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן  בנט כליל מ  נמנעהאו"ם  

ארגוני שלום   15בכנס למען השלום בהובלת    השתתפההביטחון גנץ לרגל השנה החדשה. משלחת פלסטינית מרמאללה  
כי ארצו סייעה בעבר ומעוניינת גם היום לסייע לתהליך השלום    ציין שהתקיים בקיבוץ חנתון. שר החוץ המרוקאי בוריטה  

ודן    האו׳׳ם וונסלנד  שליחעם    נפגשפריג׳    המדינות. השר לשיתוף פעולה אזורי-פלסטיני למימוש פתרון שתי-הישראלי
 .של הפלסטינים  עמו בשיפור מצבם הכלכלי

 

שיקום כלכלי בעזה   לקדם  תכניתובאוניברסיטת רייכמן את    בכנס  הציג שר החוץ לפיד    -  כלכלה תמורת ביטחון בעזה •
  הזמין. לפיד  רחבי היקף  םוכלכליי  פרויקטים תשתיתייםבניהול  הרשות הפלסטינית    תוך שילובבתמורה לשקט ביטחוני,  

שתייה הגיב ואמר - הפלסטינית אאת מדינות הסכמי אברהם להצטרף למאמץ השיקום של עזה. ראש ממשלת הרשות  
להעברת המענק הקטרי לרצועה. התשלום    הסכםכי בעיית עזה היא מדינית וקרא לסיום הכיבוש והסרת המצור. הושג  

על ידי ארגוני הסיוע של האו"ם, ואילו   יועברולכל מטרה  מיליון דולר לחודש    10לסולר והסיוע ההומניטרי למשפחות בסך  
יועברו דרך הרשות הפלסטינית. אולם,    10 נוספים שמיועדים למשכורות לפקידים ברצועה  דולר    עורר   ההסכםמיליון 

לגבי   בייחוד  לפקידיםדרך  התנגדויות בקרב הפלסטינים,  ביקורו של השליח הקטרי אל העברת המשכורות  . במהלך 
גם במסגד אל  אשרהעמאדי   ישראל לבקר  והרצועה.    ונמשכאקצה. במקביל,  -לו  בין ישראל  חילופי אש מפעם לפעם 

 . לעזה להעניק סיוע רפואי נכנסהמשלחת רופאים מטעם ארגון "רופאים לזכויות אדם" 
 

בירושלים   • ריבונות  על  קק"ל    -נמשך המאבק  ובגדה   לקדם  החליטדירקטוריון  ירושלים  במזרח  קרקעות  רישום של 
לפתוח מחדש את    בדרישהלמזכיר המדינה האמריקאי בלינקן    פנתההמערבית כשטחים בבעלותה. הרשימה המשותפת  

   .שנסגרה על ידי טראמפהקונסוליה במזרח ירושלים 
 

דונם בעמק שילה   170-מבג"ץ לדחות את מועד הפינוי של כ  ביקששר הביטחון גנץ    -  ואלימות מתנחלים  סיפוח זוחל •
בחודש  לאחר שכברזאת  .אחר שנת השמיטה, עד לושייכים לפלסטינים  שבגדה המערבית, המעובדים על ידי מתנחלים

שלום שהביאו   פעילי  תקפו. האלימות בשטחים נמשכה כאשר חיילים  מאי הורה בג"ץ למנהל האזרחי לפנות את האדמות
במהלך שמחת תורה בכפר מופקרה. הממשל    תקפו תושבים פלסטינים  חברון, ומתנחלים-מים לכפר פלסטיני בדרום הר
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https://www.ynet.co.il/news/article/byr00bdxey
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אחז חדש לשר הביטחון בדרישה לפנות מייד מ פנובחריפות את אלימות המתנחלים. ח"כ רוזין וח"כ רז  גינההאמריקאי 
 . בבקעת הירדןשהוקם 

 משותף  כנסהמדינה בלינקן    מזכיר  קייםלרגל ציון שנה לחתימה על הסכמי אברהם    -  חגיגות שנה להסכמי הנורמליזציה •
לראשונה להסכמי אברהם ולרצונה   התייחסבנט    לשרי החוץ של ישראל, איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו. ראש המשלה

של איחוד   במשרד החוץחוץ הבחרייני והשר  שר העם    נפגששל ישראל להמשיך ולפתח את היחסים, ולפני נאומו באו"ם  
מאמר משותף בתקשורת באנגלית. נציגי ישראל, איחוד האמירויות,    פרסמו. לפיד ושר החוץ האמירתי בן זאיד  האמירויות

הצהרה משותפת במהלך פגישתה של המועצה לזכויות אדם בז'נבה, שהתרכזה בחשיבות שילובן    מסרו ומרוקו  בחריין  
. שגרירות איחוד האמירויות  1325מגדרית ברוח החלטה    של נשים בדיפלומטיה ותהליכי שלום והטמעה של נקודת מבט

שעות בנושא.   14מרתון ראיונות בן    קייםוע. דובר משרד החוץ  את האר  המציינים בתל אביב וירושלים שלטי חוצות    הציבה
בעברית   בירךר החוץ האמירתי בן זאיד  ש בתקשורת הישראלית על התהליכים שהובילו להסכמים.    הוקרנהסדרת כתבות  

 . לרגל השנה החדשה
 

  הפגישה .  שייח׳-בשארם א  סיסי-אעם נשיא מצריים    נפגשראש הממשלה בנט    -מצרים  שיתוף פעולה מתרחב עם   •
ורת המצרית. השניים  תוארה כחיובית מאוד, כאשר ברקע הפגישה עמדו דגלי שתי המדינות והיא זכתה לבולטות בתקש

ינות. שר החוץ ניהול המרחב העזתי, סוגיית סכר התחייה, וחיזוק הקשרים הכלכליים והביטחוניים בין המד  על  שוחחו
חברת התעופה הלאומית לנשיא הרצוג לברכו לרגל ראש השנה.    התקשרסיסי  -המצרי שוקרי. א  עמיתועם    שוחחלפיד  

שייח'. מכסת האגרות לסיני - תל אביב וקהיר ושארם א  ביןסדיר  קו טיסות    כי תשוב להפעיל  הודיעה  המצרית איג'יפטאייר
עם חברי נבחרת   נפגשה. שגרירת ישראל בקהיר אורון  18:30ושעות פתיחת מעבר הגבול בטאבה הוארכו עד    בוטלה

 .ישראל לנוער באפניים שהשתתפו באליפות העולם שנערכה בקהיר
 

ביקור רשמי ראשון של שר ישראלי בבחריין מאז החתימה  קייםשר החוץ לפיד  -קידום היחסים הפורמליים עם בחריין  •
למאן בן חאמד, ובאופן חריג גם עם  זיאני ויורש העצר וראש הממשלה ס-עם עמיתו א  נפגשעל הסכמי אברהם. הוא  

כשגריר, חתם על הסכמים   לשמשנמה בה צפוי איתן נאה  השגרירות הישראלית במא  את  חנךהמלך חאמד בן עיסא. לפיד  
סים האמריקאית במה שנועד להיות מסר לאיראן בנוגע ביקור בלוויית עמיתו הבחרייני בנושאת המטו  וערךבילטרליים  

טיסה ישיר של שתי טיסות    קו  להפעיל  החלהאייר"  -לשיתוף הפעולה האזורי מולה. חברת התעופה הבחריינית "גולף
בארץ עם לפיד ודן עמו בחיזוק היחסים    נפגש  השגריר הבחרייני בישראל אל ג'לאהמהשבועיות בין תל אביב למנאמה.  

 בין המדינות. 
 

  קיימו ארגוני חברה אזרחית ופעילים חברתיים  - ביקורת פנימית על הסכם צינור הנפט בין קצא"א ואיחוד האמירויות  •
גם ראש   הצטרףלממשלה לבטל את הסכם הנפט עם קצא"א ואיחוד האמירויות. אליהם    וקראוהפגנה מול ביתו של לפיד  
כי יש לכבד הסכמים בין מדינות, אך יחד עם זאת מנכ"ל משרד ראש הממשלה מוביל את   מסרעיריית אילת לנקרי. לפיד  

 .בקפידה תבדקנהודשת של ההסכם והמשמעויות הסביבתיות בחינה מח
 

בחשאי בעמאן עם המלך עבדאללה. שגריר ישראל החדש בעמאן סורקיס    נפגשהנשיא הרצוג    -  ירדןהיחסים עם    פורשי •
ראיון נרחב לתקשורת בישראל. במחווה   יקהענאת כתב אמנתו למלך עבדאללה השני, והשגריר היוצא וייסברוד    הגיש
  .בטקס צבאי סמוך לשער הרחמים  חיל ירדני ששרידי גופתו נמצאו בסמוך לגבעת התחמושת  לקבורישראל    אפשרהלירדן  

 .  ירדן כי ביטחון לישראל ולפלסטינים יושג רק באמצעות פתרון שתי המדינות מלך אמרבאו"ם  בנאומו
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https://www.haaretz.com/middle-east-news/jordan/eu-diplomats-say-iran-assures-willingness-to-resume-nuke-talks-1.10232076
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  התכנסאמריקאי לנושא איראן  -הפורום האסטרטגי הישראלי  -  להתמודדות עם איראןעם ארה"ב  מאמצים  תיאום ה •

לבי היועץ  החדשה.  הממשלה  הקמת  מאז  הדיון  לראשונה  את  הובילו  סאליבן  האמריקאי  ועמיתו  חולתא  לאומי  טחון 

המשותף כאשר הצד הישראלי הדגיש את הצורך בפיתוח חלופות להתנהלות מול איראן נוכח משיכת הזמן סביב הסכם  

ימשך עם ביקור מתוכנן של חולתא בוושינגטון בראשית חודש אוקטובר. בנאומו באו"ם לה  צפויותהגרעין. שיחות אלו  

שישראל   והבהיראת המשטר האיראני    תקף נמנע בנט מלבקר את הניסיונות האמריקאים לשוב להסכם הגרעין, אך  

 תפעל נגד תכנית הגרעין שלו. 

 

כינוס של אישי ציבור עיראקים ביוזמה   התקייםבבירת החבל הכורדי אירביל    -  עיראקישראל בנורמליזציה עם  קריאות ל •
של ארגון אמריקאי, אשר קראו לנרמול היחסים עם ישראל ולהצטרפות להסכמי אברהם. ראש הממשלה בנט ושר החוץ 

להודיע כי לא היו מודעים לכינוס    מיהרובחיוב לקריאה וציינו שידה של ישראל מושטת לשלום. האמריקאים    הגיבו לפיד  
 .מעצר נגד המשתתפים צווי הוצאוואין להם חלק בו. הממשלה העיראקית גינתה את היוזמה, ואף 

 

שתתקבל  כי מדינתה לא תקדם את נרמול היחסים עם ישראל, לפני    אמרהשרת החוץ הסודנית    -נורמליזציה עם סודן?   •
, וביטול החרם  בין המדינות  שיחות בדרג הרשמי  יימותלא מתקכי  הסודני. עוד ציינה  בפרלמנט  בנושא  החלטה מסודרת  

  . פתיחת שגרירות ישראלית בח'רטוםהחלטה לעל ישראל אינו מצביע בהכרח על 

ישראל והאיחוד  לארץ.    הגיע   צאנצ'בהשגריר החדש של האיחוד האירופי לישראל דימיטר    -  קשרים עם האיחוד האירופי •
הדדית בתעודות מתחסנים לקורונה. הפיסיקאי מהאוניברסיטה העברית פרופ' אליעזר רבינוביץ'    הכרה  על  סיכמו האירופי  

בז'נבה. ישראל היא החברה היחידה בפרויקט מחוץ לאירופה. ח"כ מואטי  CERNמאיץ החלקיקים  נשיא  כ  לכהן  נבחר
 .  את הכנסת באסיפה הפרלמנטרית של מועצת אירופה ייצגה

 

ד לביקור גומלין בישראל. עו  והזמינולברוב,    הרוסי  עמיתו  עם  נפגשברוסיה,    ביקרשר החוץ לפיד    -  רוסיה  עם  קשרים •
 . על פגישה עתידית בין ראש הממשלה בנט והנשיא פוטין סוכם

 

שר החוץ לפיד עם עמיתתו    שוחחלאחר שבע שנים של קרירות דיפלומטית בין המדינות,    -הפשרת היחסים עם שבדיה   •
לאחר מפגש מקדים    נערכהעל חימום היחסים בין המדינות וקידום שיתופי פעולה. שיחתם    סיכמוהשבדית לינדה. השניים  

 החליטהבהמשך למגעים אלו, ובהתאם למאמץ הישראלי,    .סגן שר החוץ של שוודיה לבין מנכ"ל משרד החוץ אושפיזבין  
 . שנה להצהרת דרבן 20את הישיבה לציון  להצטרף למדינות שהחרימושבדיה 

 

ו • בגרמניה  הפרידה ממרקל  נציגים    נפרדהרצוג    הנשיא  -בחירות  באגרת מהקנצלרית מרקל שסיימה את תפקידה. 
לא נרשמה התייחסות בבחירות.  ניצחונהוקרטית על דמ-את מפלגת השמאל הסוציאל בירכוממפלגות השמאל בישראל 

 בחירות בגרמניה. מצד ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד לתוצאות ה 

באיום האיראני ובניהול משבר הקורונה בישראל.   והתמקדבעצרת האו"ם  נאםראש הממשלה בנט  - השתלבות בעולם •
שהיה במרכז סדר היום של  קלים  בישראל על כך שלא התייחס לסוגיה הפלסטינית, וגם לא למשבר הא  נשמעהביקורת  
ושגרירת ארה"ב באו"ם תומאס  עם  נפגש. בנט  העצרת גוטיירש  וחשר הבריאגרינפילד.  - מזכ"ל האו"ם    "כ ות הורוביץ 
ישראל   הנגשת שירותי בריאות לאנשים עם מוגבלויות.שהתמקדה באת ועידת ארגון הבריאות העולמי,    פתחופינטו,  

 .יטנאם סיוע רפואי להתמודדות עם הקורונהילוו העבירה
 

https://news.walla.co.il/item/3461184?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/gilicohen10/status/1442541670206255107
https://www.ynet.co.il/news/article/skv8ks1vy
https://twitter.com/BarakRavid/status/1442479799432146944
https://www.ynet.co.il/news/article/rjmktsixy
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=113591
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1442108225243914247
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=113661
https://www.nziv.net/69465/
https://www.thenationalnews.com/mena/2021/09/26/handing-omar-al-bashir-to-icc-has-divided-cabinet-says-sudan-foreign-minister/
https://twitter.com/DTzantchev/status/1433437939640504321
https://twitter.com/yairlapid/status/1438104561638678530
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1438102657294643203
https://www.gov.il/he/departments/news/an_agreement_on_mutual_recognition_of_vaccine_certificates_eu_and_israel
https://www.haaretz.co.il/science/physics/.premium-1.10239052
https://twitter.com/HebrewU_heb/status/1441374123523903491
https://twitter.com/EmilieMoatti/status/1442135718919352323
https://twitter.com/yairlapid/status/1435897017071456256
https://twitter.com/BarakRavid/status/1435906171706150918
https://twitter.com/yairlapid/status/1435929833716994048
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1435925887002759173
https://twitter.com/AnnaBarskiy/status/1435942317601525764
https://twitter.com/kann_news/status/1435939344557256711
https://twitter.com/AnnaBarskiy/status/1435936904726392836
https://twitter.com/yairlapid/status/1439844250779275265
https://www.ynet.co.il/news/article/rjbmyasqy
https://t.me/US2020US/2371
https://ejpress.org/sweden-latest-country-to-boycott-antisemitic-durban-iv-conference/
https://twitter.com/ShiraBenTzion/status/1440944896869814272
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1442353834496446465
https://www.ynet.co.il/news/article/rk37yjy4y
https://twitter.com/talschneider/status/1442474121342951435
https://www.facebook.com/watch/?v=198551049045914
https://twitter.com/GLZRadio/status/1442485302073851905
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-867337
https://www.gov.il/he/departments/news/event_antonio270921
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1438771622400364548
https://twitter.com/yairlapid/status/1436298033369698307
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סיכום של מאה הימים הראשונים שלו במשרד החוץ והדגיש    פרסםשר החוץ לפיד    -המרכיב הנורמטיבי ביחסי החוץ   •
את    כןסכמות, וה-חוץ אופטימית הפונה לקיים קשרים ודיאלוג עם העולם גם מול אי-את החשיבות והאימוץ של מדיניות

עם פילנתרופים יהודיים וממשלת   פעולה  שיתף . ארגון ישראייד  מערכי המדינההקפדה על זכויות אדם כחלק  החשיבות  
שרת הפנים  .פנייםו, בהם גם נבחרת הנשים באמאפגניסטן  ספורטאים ופעילים זכויות אדם  לחלץאיחוד האמירויות כדי  

 . , והן חולצו לאיחוד האמירויותפניים בישראל כתחנה זמנית בדרך לקנדהולקלוט את נבחרת הא סירבהשקד 
 

את מעגל המדינות שימנעו מהשתתפות בוועידת    להרחיבלו למטרה    שםמשרד החוץ    -מאמץ להחרמת ועידת דרבן   •
 .מדינות להחרים את המפגש 38 לשכנע והצליחדרבן המתכנסת אחת לחמש שנים, 

 

ורונן הופמן כשגריר    את  אשרההממשלה    -  מינויים במערך החוץ • מינויים של מיכאל הרצוג כשגריר ישראל בארה"ב 
- תשע ועדות משנה, מתוכן שתי ועדות בלבד שמתמקדות בתפיסה מדינית ומדיניות  הקימהבקנדה. ועדת חוץ וביטחון  

  לכהן  מונתהליו׳׳ר קבוצת הידידות הפרלמנטרית של ישראל ואיחוד האמירויות. ח׳׳כ מואטי    מונתה  בן אריח׳׳כ  חוץ.  
קבוצכ הפרלמנטריוראש  הידידות  צרפתות  ובלגיה-ת  הידידות    ישראל.-ישראל  קבוצת  בראש  לעמוד  מונה  רז  ח"כ 

 . כי יפעל למען הכרה רשמית של ישראל בשואת העם הארמני והצהירארמניה -הפרלמנטרית ישראל
 

הנשיא   חזרבנאומו באו"ם    -להתגבר על הפיכתה של ישראל לנושא שנוי במחלוקת בפוליטיקה האמריקאית  מאמץ   •
כי נדמה שהפתרון עוד    הדגישביידן על תמיכת ארה"ב בפתרון שתי המדינות ומחויבות ארה"ב לקידום פתרון זה, אך  

על מבצע החילוץ מאפגניסטן והביע    בלינקן  מזכיר המדינה האמריקאיעם    שוחחלפיד    שר החוץ רחוק.   את הערכתו 
, וביטאו בכך את להעברת סיוע כספי לטובת הפעלת כיפת ברזל התנגדושהובילו האמריקאים. חברי קונגרס דמוקרטים 

מת הדמוקרטית  במפלגה  הפרוגרסיבים  הקולות  בישראלהתרחקות  החוץ  מיכה  משרד  המפלגה   פעל.  מנהיגי  מול 
במהרה בסעיף אחר ובתמיכה גורפת של    אישרכי הם מחויבים לתמיכה בישראל, ובית הנבחרים    שהבטיחוהדמוקרטית  

לממשל האמריקאי ולמנהיגי   ודוהחברי שתי המפלגות את העברת התקציב לטובת כיפת ברזל. בכירי הממשלה בישראל  
 .  שתי המפלגות בארה"ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10220687?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.timesofisrael.com/israeli-philanthropists-israaid-help-dozens-flee-afghanistan-for-uae/
https://twitter.com/dverthaim/status/1440936098352488450/photo/2
https://nocamels.com/2021/09/israel-initiative-afghan-women-uae-israaid/
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10241447
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10241447
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10241447
https://www.ynet.co.il/news/article/s1tw3gs7f
https://twitter.com/AvivaKlompas/status/1435617050752262147
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1440674127182921744
https://twitter.com/yairlapid/status/1440975352646574081
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1443096450213232643
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec397_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec398_2021
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/News/Pages/pr120921.aspx
https://twitter.com/Meravbenari/status/1433483123577212935
https://twitter.com/EmilieMoatti/status/1434529306735226888
https://www.facebook.com/671749186553814/posts/1390168281378564/?d=n
https://twitter.com/mossi_raz/status/1437110673054617601
https://www.haaretz.com/world-news/.premium-in-un-address-biden-says-long-way-from-two-state-solution-1.10228859
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10229573?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=haaretz
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1434858910981279749
https://twitter.com/BarakRavid/status/1440377690557542402
https://twitter.com/BarakRavid/status/1440409995732926466
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1440409813981143047
https://twitter.com/yairlapid/status/1441102050641674248
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001385325
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001385325
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001385325
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 לרגל השנה החדשה. הביטחון גנץ  הרצוג ולשר לנשיא התקשראבו מאזן  בספטמבר 6

   עם מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן. שוחחלפיד  שר החוץ בספטמבר 6

 . האקצ-במסגד אלבישראל והתפלל  ביקר עמדי-אל השליח הקטרי בספטמבר 7

 .עם מקבילו  לברובבמוסקבה  נפגשלפיד  בספטמבר 9

 בספטמבר 13
שליח האו"ם לתהליך השלום במזרח עם  נפגשפריג׳   השר לשיתוף פעולה אזורי

 .וונסלנד התיכון

 . שייח׳- סיסי בשארם א-עם א  נפגשבנט  ראש הממשלה בספטמבר 13

 . לציון יום השנה להסכמי אברהםשל שרי החוץ וירטואלית  פסגההתקיימה  בספטמבר 17

 . שוקרי עמיתו המצריעם  שוחחלפיד  בספטמבר 18

 סיג'רטו.  ההונגריושר החוץ לינדה,  שרת החוץ השבדיתעם  שוחחלפיד  בספטמבר 20

 הוייר.  עם מנהיג הרוב הדמוקרטי בבית הנבחרים שוחחלפיד  בספטמבר 21

 במליאה. ונאםבעצרת האו"ם,  עם בכירים ממדינות המפרץ נפגשבנט  בספטמבר 27

 ונפגש עם המלך ויורש העצר. ביקור בבחריין  קייםלפיד  בספטמבר 30

https://www.ynet.co.il/news/article/sy11mudfzy
https://twitter.com/BarakRavid/status/1434908502888173577
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001384165
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1434858910981279749
https://twitter.com/eliorlevy/status/1435312357580869635/photo/1
https://twitter.com/yairlapid/status/1435929833716994048
https://twitter.com/EsawiFr/status/1437351236618137604
https://news.walla.co.il/item/3459817
https://twitter.com/yairlapid/status/1438854526585483266
https://twitter.com/yairlapid/status/1439510143188750336
https://www.ynet.co.il/news/article/rjbmyasqy
https://twitter.com/BarakRavid/status/1440310048815652876
https://twitter.com/BarakRavid/status/1440409995732926466
https://twitter.com/naftalibennett/status/1442325589512253450
https://www.facebook.com/NaftaliBennett/videos/198551049045914
https://twitter.com/yairlapid/status/1443208432794931202
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 ומחקרים "חות וד
," ספטמבר  משחק"?-האם הסכמי אברהם היו מהלך "משנה ד׳׳ר מורן זגה, " 

2021 . 

 בתקשורת  איונותר

 2, ערוץ הכנסת," שנה להסכמי אברהם ח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

 . 2021בספטמבר 

 . 2021בספטמבר  14, גל׳׳צ," סיסי-פגישת בנט אפרופ׳ אלי פודה, " 

  23," ר לשיתוף פעולה אזורי עסאווי פריג' ראיון עם השד"ר נמרוד גורן, " 

 (  15:55. )החל מדקה 2021בספטמבר 

 . 2021בספטמבר  26, כאן," הבחירות בגרמניהגיל מורסיאנו, " 

   דעה מאמרי

הוועידה החשובה שלא שמעתם עליה: מנהיגי המזרח התיכון  פרופ' אלי פודה, " 
 . 2021בספטמבר   N12 ,1," התכנסו בבגדד

הברית ההלנית היא סיפור הצלחה, אך יש לאן  השגריר לשעבר מיכאל הררי, " 
 . 2021בספטמבר  1, הארץ," להתקדם

 . 2021בספטמבר  9, הארץ," לעבאס אין מה להפסידד"ר עידו זלקוביץ׳, " 

במלאת שנה להסכמי אברהם, איך לצרף את הסעודים  ד"ר נמרוד גורן, " 
 . 2021בספטמבר  14, וואלה," ?לחגיגה

 14, הארץ," מה בין ההסכם עם טליבאן להסדרה עם חמאס?ד׳׳ר ליאור להרס, " 
 . 2021בספטמבר 

 " סבטלובה,  קסניה  לשעבר  הסכמי  ח׳׳כ  על  הדיו  יבשה  לא  עדיין  אחרי,  שנה 
 . 2021בספטמבר  14, זמן ישראל," אברהם

 " צינור הגז הערבי: מסדרון אנרגיה עוקף איראן, השגריר לשעבר מיכאל הררי, 
 . 2021בספטמבר  18, זמן ישראל," ללבנון?לסיוע 

, N12,"  שנים של שלום קר  42ישראל ומצרים:  ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 
 . 2021בספטמבר  21

 " זגה,  מורגן  המשותף  ד׳׳ר  האויב  אברהם״:תפיסת  ״הסכמי  לאחר  שנה 
 . 2021בספטמבר  22, הארץ," מתערערת

https://mitvim.org.il/publication/abraham-accords-as-a-game-changer-a-year-after-moran-zaga-september-2021-hebrew/
https://www.youtube.com/watch?v=ut-e-u8NB_Y&ab_channel=%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://www.facebook.com/watch/?v=544750493264938
https://www.facebook.com/events/279871297052924/?__cft__%5b0%5d=AZVST-PUowErTrR2xqsaI8HY26PSA_gRL600BKfe6KliIVZIYKLRTxhSjYV3cEaRyz3Xv1gQRczrTdP9w3hHGbONEptld_vKuuDIhp-Os0H1E1wD4hubOlNJlhnI3K0Kw_7e6ucHW2lNEUZN_mBy1kxE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/events/279871297052924/?__cft__%5b0%5d=AZVST-PUowErTrR2xqsaI8HY26PSA_gRL600BKfe6KliIVZIYKLRTxhSjYV3cEaRyz3Xv1gQRczrTdP9w3hHGbONEptld_vKuuDIhp-Os0H1E1wD4hubOlNJlhnI3K0Kw_7e6ucHW2lNEUZN_mBy1kxE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/events/279871297052924/?__cft__%5b0%5d=AZVST-PUowErTrR2xqsaI8HY26PSA_gRL600BKfe6KliIVZIYKLRTxhSjYV3cEaRyz3Xv1gQRczrTdP9w3hHGbONEptld_vKuuDIhp-Os0H1E1wD4hubOlNJlhnI3K0Kw_7e6ucHW2lNEUZN_mBy1kxE&__tn__=R%5d-R
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=226078
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q3/Article-988143777ab9b71027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1714799902
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q3/Article-988143777ab9b71027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1714799902
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10171720
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10171720
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10194399
https://news.walla.co.il/item/3460041
https://news.walla.co.il/item/3460041
https://news.walla.co.il/item/3460041
https://news.walla.co.il/item/3460041
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10208857
https://www.zman.co.il/252537/
https://www.zman.co.il/252537/
https://www.zman.co.il/252335/
https://www.zman.co.il/252335/
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q3/Article-84e175cbc68fb71027.htm
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10232904?fbclid=IwAR0g3ixWUJHEaezuRgnfytEhf204ItkG9lj1jzX2zTUgJcLoQ1t5pySbi_g
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10232904?fbclid=IwAR0g3ixWUJHEaezuRgnfytEhf204ItkG9lj1jzX2zTUgJcLoQ1t5pySbi_g

