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שר הבריאות הורוביץ, השר לשיתוף פעולה אזורי פריג' ויו"ר סיעת מרצ רוזין    -   שלוםה תהליך  הממשלה חלוקה בנוגע ל •
בין    וקראתחום הקורונה,  עם אבו מאזן, שהודה להורוביץ על שיתוף הפעולה ב  ברמאללה  נפגשו לחידוש ההידברות 

את הרעיון על הסף, ובמהלך   דחתהלהיפגש עם השרה לביטחון פנים שקד. שקד    ירצהכי    הוסיףהצדדים. אבו מאזן  
ישראל לא תדון בהקמת מדינה פלסטינית. בהמשך הגיעו לרמאללה    הדגישהביקורה באמירויות   מטעם   תומשלחכי 

ראש הממשלה    הציגארגוני שלום ישראלים. במסיבת עיתונאים משותפת עם קנצלרית גרמניה  ומטעם  מפלגת העבודה  
ואת התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית שלדבריו תהפוך   רצונו להקל על החיים של הפלסטינים בשטחים,  בנט את 

 . בנאום בכנסת כי פניה של ישראל לשלום גם עם הפלסטינים אמריד למדינת טרור. שר החוץ לפ 
 

ארגוני זכויות    ששהעל צו המכריז על    חתםשר הביטחון גנץ    -  ארגוני זכויות אדם כארגוני טרור  ביקורת על הגדרת •
על צעד זה, על מהותו, על כך    מחוובינלאומיים רבים    ישראליםאדם בגדה המערבית כארגוני טרור. ארגונים וגורמים  

, חברי  ומהעבודה  ממרצ   שריםשלא הוצגו ראיות התומכות בהחלטה זו, ועל דרך קבלת ההחלטה. בין המוחים ניתן לציין  
, תורכיה  צרפת, ומדינות כמו  ובינלאומייםושלום ישראלים    אדם   זכויות  ארגוניהמשותפת,    הרשימהו  העבודהכנסת ממרצ,  

הממשל על נקיטת צעד זה    את  מראש  עדכנה  לאעל כך שישראל    הלין . דובר מזכירות המדינה האמריקאי פרייס  ואירלנד
ישראל שליח לוושינגטון לתדרך בכירים בממשל ובקונגרס לגבי החומר המודיעיני    שיגרהוביקש הבהרות. בעקבות דבריו  

  25ברמאללה עם נציגי ששת הארגונים. נציגי    נפגשהמשלחת חברי כנסת מהרשימה המשותפת  עליו נשענת ההחלטה.  
 . להביע סולידריות דיכברמאללה עם נציגי ששת הארגונים  נפגשוארגוני חברה אזרחית ישראלים 

 

בשטחים   • בנייה  וקידום  זוחל  ישראל    - סיפוח  מעל    תכניות  קידמהממשלת  של  דיור    3,000בנייה בשטחים  יחידות 
  1,300-רשות מקרקעי ישראל מכרזים לשיווק של עוד כ  פרסמה. בנוסף  Cלהתנחלויות וכמה מאות לפלסטינים בשטחי  

.  E-1יחידות דיור באזור    3,000-בנייה של כ  דיון בהתנגדויות לתוכנית  קייםהמנהל האזרחי  יחידות דיור בהתנחלויות.  
  האיחודהממשל האמריקאי לבנייה המתוכננת.    ותהתנגדעם שר הביטחון גנץ והביע את    שוחחמזכיר המדינה האמריקאי  

וונסלנד,    שליחהאירופי,   ו  שליחהאו"ם למזרח התיכון  אירופיות קראו לישראל    מדינות  12-האיחוד האירופי קופמנס, 
ק הבינלאומי ופוגעת ביכולת ליישם את פתרון שתי המדינות. ח"כ רז ממרצ  לעצור את הבנייה בהתנחלויות שמנוגדת לחו

חברי פרלמנט אירופים לנציב העליון לענייני חוץ בורל כדי    פנייה של  קידמוסלימאן מהרשימה המשותפת  -וח"כ תומא
התנחלות    הקמת לשר הביטחון גנץ בדרישה למנוע    פנהיילחץ על ישראל בגין הפרות הדין הבינלאומי. ח"כ רז גם  זה  ש

 .חדשה בלב חברון שבנייתה החלה
 

שוב מתווה של פשרה בשייח ג'ראח שיגדיר את    הציעבית המשפט העליון    -המשך המאבק על ריבונות בירושלים   •
התושבים הנוכחיים כדיירים מוגנים, והצדדים התבקשו למסור את עמדתם לגבי ההצעה בתוך חודש. בית משפט השלום 

ובהחלטתו הכשיר למעשה תפילת יהודים בהר ופגע  הבית לאחר שהתפלל במקום,  -את הרחקתו של יהודי מהר  ביטל
גינויים רבים להחלטה נרשמו בעולם הערבי ובקרב הפלסטינים. בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה,   קוו.-בסטטוס
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  200-של כ  הפקעה  אישרהבירושלים    הוועדה המקומית לתכנון ובניה קוו.  -והדגיש את חשיבות השמירה על הסטטוס
לטובת   בדונם  וקידום הבנייה  לב פיתוח  בר  פנים  לביטחון  בכנסייה   אסר  גבעת המטוס. השר  אירוע תרבות  קיום  על 

 .הקתולית במזרח ירושלים בטענה שהרשות הפלסטינית מעורבת בו
 

עמאדי ביקר בעזה וברמאללה במסגרת המשך -השליח הקטרי אל  -מאמצים בינלאומיים לקידום מתווה סיוע לעזה   •
נזקקות להעברת סיוע לעזה ומציאת פתרון להעברת המשכורות לאנשי ארגון החמאס בעזה. הסיוע למשפחות    המאמצים

דרך  החמאס יצא לפועל באמצעות מרכזי חלוקה של האו"ם הפזורים ברצועה. לאחר שהמתווים להעברת הכסף לפקידי 
ראל, הכולל תשלום של  מצרים וקטר על מנגנון חדש, באישורה של יש  סיכמוהאו"ם ודרך הרשות הפלסטינית נכשלו  

את מכסת היתרי הכניסה של    העלתהעשרה מיליון דולר למצרים, בתמורה להעברת דלק בסכום זה לחמאס. ישראל  
 . היתרים 10,000-ובהמשך החודש ל 7,000-פועלים עזתיים לישראל תחילה ל

 

פלסטינים    4,000-לעדכן את פרטיהם של כ  אישרשר הביטחון גנץ   -יחסים כלכליים ואזרחיים עם הרשות הפלסטינית   •
לאותם פלסטינים לנוע בשטחים, לצאת לחו"ל ולהיכנס   יאפשרצעד זה  ביהודה ושומרון במרשם האוכלוסין הפלסטיני.  

לאפשר לתיירים שנכנסים  הרשות הפלסטינית  לבחון את בקשת    החליטמשרד הבריאות  לישראל לעבודה או טיפול רפואי.  
ישראל   הודיעה  בשל חוב מצטבר לחברת החשמל על סך חצי מיליארד שקל  לישראל להגיע וללון גם בשטחי הרשות.

על   יזומים באזורים שונים בשטחיםביצוע  לרשות הפלסטינית  זכויות האדם של  ניתוקי חשמל   ה קראהאו״ם  . מועצת 
   .לחלוקה שוויונית של מים בין ישראלים ופלסטינים בשטחים

בהשתתפות ישראל. אל האמירויות והביתן    נפתחהבדובאי    2020תערוכת אקספו    -  יזוק היחסים עם איחוד האמירויותח •
מזכ״לית סוכנות הסביבה    עם  נפגשההישראלי בתערוכה הגיעו בכירים ישראלים רבים. השרה להגנת הסביבה זנדברג  

עם סגן ראש הממשלה ושר הפנים    נפגשהמהרי. שרת הפנים שקד  -עמיתתה האמירתית אל  ועם ,  של אבו דאבי אל דהרי
האמירתי בן מובארק והזמינו לביקור במערת המכפלה בחברון.    מקבילו  עם  נפגשהנא  נאיהן. השר לשירותי דת כ-אל

סגן שר החוץ רול בכינוס של    עםיחד    והשתתףשר החוץ האמירתי בן זאיד,    עם  נפגשהשר לשיתוף פעולה אזורי פריג'  
חברה   ארגוני  ביוזמת  דאבי  באבו  ישראל שהתקיים  עם  פורמליים  יחסים  המקיימות  הערביות  המדינות  משש  נציגים 

חלק גם ח"כ מואטי, סגן השר קארה וח"כ אלי אבידר. שגריר ישראל לאמירויות חייק    לקחואזרחית. במשלחת הישראלית  
עם עמיתו בלינקן    משולש  מפגשבוושינגטון    קיים ר החוץ האמירתי בן זאיד. שר החוץ לפיד  לאבו דאבי, ונפגש עם ש  הגיע

קיום  -על הקמת שתי קבוצות עבודה משותפות שיעסקו בסוגיות של דו  הסכימוושר החוץ האמירתי בן זאיד. השלושה  
ל לפיד והודיע כי יבקר בישראל. ראש הממשלה בנט ויורש העצר  להזמנתו ש  בחיוב   נענהדתי ובאנרגיה ומים. בן זאיד  

לשיתוף פעולה    הסכםעל    וחתמהבדובאי    ביקרהלביקורים הדדיים. שרת המדע פרקש    רשמיות  הזמנות  החליפובן זאיד  
מאילת  הנפט  הובלת  עסקת  ביטול  לאפשרות  בנוגע  בישראל  הדיון  נוכח  והאמירויות.  ישראל  של  החלל  סוכנויות  בין 

 לא באמירויות כי החלטה ישראלית לבטל את ההסכם    הבהירו  ,לאשקלון עליה חתמו חברת קצא"א וחברה אמירתית
לביקור בישראל במסגרת תרגיל בינלאומי של צוותי אוויר.    הגיעתפגע ביחסים בין המדינות. מפקד חיל האוויר האמירתי  

בלינקן   המדינה האמריקאי  ומזכיר  האמירויות  איחוד  הודו,  ישראל,  החוץ של  וירטואלי  וקיימשרי  פסגה  החל .  מפגש 
תיירים ואנשי עסקים ישראלים להשיג אשרת כניסה לאיחוד האמירויות. שיתוף הפעולה בין משטרת    ידרשומהחודש לא  

על הכרה הדדית בדרכון    חתמופעילות של עבריינים ישראלים. ישראל ואיחוד האמירויות    נוכח  התהדקישראל ודובאי  
 הירוק, שתאפשר לאזרחי המדינות לנוע בחופשיות בין המדינות ללא חובת בידוד.

 

כי ישראל ומצרים מנהלות שיחות להנחת צינור גז נוסף ביניהן דרך סיני בעלות    דווח  -מצרים  עם    שיתוף פעולה מתרחב •
כי מצרים פנתה לישראל בבקשה   דווח יאפשר להגדיל את ייצוא הגז הישראלי למצרים. עוד אשר מיליון דולר  200-של כ

בשיחתם  ברביבאי  הכלכלה  שרת  בפני  זאת  העלה  כמאל  המצרי  המודיעין  שר  המדינות.  בין  הסחר  את  להרחיב 
נוספים מהממשלה   גורמים  ניצנה עם  ובעקבותיה, ביקרה ברביבאי במעבר  .  להרחיבו  ת האפשרותלבחינהמשותפת, 
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הודעת גינוי להחלטת   משרד החוץ המצרי פרסםבנתב"ג.    נחתההטיסה המסחרית הראשונה של חברת איג'יפט אייר  
 קוו. -את הסטטוס, וקרא לכבד לאפשר ליהודים להתפלל בהר הביתמשפט השלום בירושלים  בית

 

להגדלת    הסכם  על  וחתמובירדן    נפגשונאג'ר  -שרת האנרגיה אלהרר ושר המים הירדני אל  -  שיפור היחסים עם ירדן •
לפיד את מלך ירדן עבדאללה   בירךשנים לחתימה על הסכם השלום    27מוכרת לירדן. לרגל ציון  מכסת המים שישראל  

בתרגיל חילות    השתתפהלמלך אגרת. ירדן    שלחוהדגיש את חשיבותה האסטרטגית של ירדן, ונשיא המדינה הרצוג  
 . האוויר הבינלאומי שנערך בישראל

 

ישראל גם עם בחריין על הסכם דרכון ירוק    חתמה  ,לאחר החתימה עם איחוד האמירויות  -קידום היחסים עם בחריין   •
המספק הכרה הדדית בתו הירוק של המדינות ומאפשר תנועה חופשית ביניהן ללא צורך בבידוד. משלחת של בחריינים  

. ארגוני אופוזיציה בבחריין הפגינו נגד הנורמליזציה עם ובכותלושם  -ביד  וביקרהלישראל ביוזמת ארגון שאראקה,    הגיעה
 .ישראל

 

 השליח   גם  חלקבארוע בכנסת בו לקח    נחנכההשדולה לקידום ויישום הסכמי אברהם    -  הרחבה של מעגל הנורמליזציה? •
למדינות נוספות להצטרף למעגל   וקרא. שר החוץ לפיד נאם בארוע  שפעל מטעם הנשיא טראמפ  קושנרלשעבר  המיוחד  

עם ערב הסעודית באפשרות להצטרף לתהליך הנורמליזציה עם ישראל.   דן ממשל ביידן    כי   דווחהנורמליזציה עם ישראל.  
לראשונה לקיים פעילות יהודית במדינה, ונפתחה לשכת רבנות ליהודי ערב הסעודית בראשות   התיר בית המלוכה הסעודי  

ביניים קצרה בעמאן כדי להימנע   בעצירת  והשתמשובין תל אביב וריאד,    דרכם  עשווסים אזרחיים  הרצוג. מספר מט  הרב
מטיסה ישירה בין המדינות. מנגד שר החוץ הקטרי יצא נגד הסכמי אברהם וקרא לסיום הכיבוש, ומזכ"ל חיזבאללה גינה 

 . יזציה עם ישראל ואת בחריין שבחרה בנתיב זהאת תהליך הנורמל
 

מערכות אוויריות איראניות. ראש הממשלה    ובכללן,  בסוריה  מטרות  לתקוף  המשיכהישראל    -  המשך תקיפות בסוריה •

כי ממשל ביידן אימץ    אמרשני יישובים חדשים. עוד    הגולן ולהקים בברמת הכי מטרתו להכפיל את ההתיישבות    אמרבנט  

  את החלטת טראמפ להכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן, אף על פי שהממשל לא הצהיר על כך.

 

 .את אזהרת המסע למרוקו ל׳׳המל ביטלשנים  יותר מעשרלאחר  -  חיזוק הקשרים עם מרוקו •
 

כי ארה"ב    דווח לישראל לדון ביחסים בין המדינות.    הגיעהצבאית סודנית  -משלחת ביטחונית  - נורמליזציה עם סודן?   •
את הסכם הנורמליזציה עם ישראל ולכונן עמה יחסים דיפלומטיים. בהמשך החודש, לאחר ההפיכה   לקדםלחצה על סודן  

את התנגדותו   הביעבארה"ב שיש לבחון כיצד ההפיכה תשפיע על תהליך הנורמליזציה. משרד החוץ הסודני    טענובסודן,  
  .ללא היוועצות בכלל המדינות להחלטה להעניק לישראל מעמד של משקיפה באיחוד האפריקאי

לביקור פרידה. במהלכו נפגשה עם הנשיא הרצוג,   לישראל הגיעהקנצלרית גרמניה מרקל   - יחסים קרובים עם גרמניה  •
הממשלה,   בישיבת  שם    ערכההשתתפה  ויצמן  במכון  ביקרה  בנט,  הממשלה  ראש  עם  משותפת  עיתונאים  מסיבת 

מצטיינות בתחום הפיסיקה הכימיקלית,   דוקטורט חדשה על שמה אותה יעניק המכון למדעניות-למלגת בתר  התוודעה
חיל האוויר הגרמני    והשתתפה לאומי. מטוסי  ביטחון  בתרגיל   חלק  לקחובכנס של החברה האזרחית במכון למחקרי 

צוותי אוויר של ישראל, גרמניה, בריטניה, ארה"ב, איטליה, צרפת, הודו,    בהשתתפותשנה בישראל  בינלאומי שהתקיים ה
גרמניה לבריאות -את פורום ישראל  פתחאת הקנצלר המיועד שולץ,    פגשביקור בגרמניה,    ערךויוון. שר הבריאות הורוביץ  

ארגוני להט"ב והניח זר למרגלות האנדרטה ללהט"בים שנרצחו    עםבבית החולים המרכזי בברלין, נפגש    ביקרדיגיטלית,  
 . בשואה

 

  הושלם לאחר משא ומתן ארוך בהובלת משרד החוץ,  -בדרך להצטרפות לתכנית המחקר והפיתוח "הורייזן אירופה"  •
, כך שישראל תוכל להצטרף גם  " הורייזון אירופה"  האירופית המחקר והפיתוחנוסח ההסכם להצטרפות ישראל לתוכנית 

 .  לתוכנית המחשוב הקוואנטי
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שר החוץ ו  טרוז  עם שרת החוץ הנכנסת של בריטניה  שוחח שר החוץ לפיד  -   חיזוק יחסים הדדיים עם מדינות אירופה •
לאחר הפשרת היחסים עם שבדיה בחודש  .  עם עמיתו זלנסקי  ונפגשבאוקראינה    ביקרהנשיא הרצוג    . קופוד  דנמרקשל  

בישראל    לביקורלינדה    הגיעהבהמשך    לינדה.  יו׳׳ר מפלגת העבודה מיכאלי עם שרת החוץ השבדית    שוחחה  שעבר,
ביקורו המתוכנן בישראל של קנצלר אוסטריה קורץ    ושם.  ביד  וביקרהעם שר החוץ לפיד ונשיא המדינה הרצוג,    נפגשה

 ות.  נגדו בגין שחית חקירהלאחר שנפתחה  בוטל
 

מתווה    לקדםבחשאי לפריז על מנת    נסעראש המל"ל חולתא    -  NSOמאמץ לפתור את המשבר עם צרפת בגין פרשת   •
פגישה בין ראש הממשלה    נקבעה. לקידום פתרון המשבר  NSO-לסיום המתיחות שהתעוררה עם התפוצצות פרשת ה

 .בנט והנשיא מקרון בשולי ועידת האקלים בגלזגו
 

ארה כחיובית וטובה. ישראל תו  הפגישהנשיא רוסיה פוטין.    עם בסוצ'י    נפגשראש הממשלה בנט    -דיאלוג עם רוסיה   •
לבדיקה סרולוגית. שר החוץ לפיד    בכפוףוסנים בחיסון הרוסי ספוטניק להגיע לישראל  חלתיירים מרוסיה המ  תאפשר

, והשניים  הרוסי מורשקו  עמיתועם    וחחש שר הבריאות הורוביץ,  עם מקבילו הרוסי לברוב והזמינו לביקור בישראל.    שוחח
 סיכמו על המשך שיתוף פעולה בהתמודדות עם משבר הקורונה. 

 

באירופה   • באנטישמיות  לפיד    -מאבק  החוץ  על    את  בירךשר  האירופי  למאבק   הצגתהאיחוד  הכוללת  האסטרטגיה 
ישראל בשבדיה   באירופה. שגריר  היהודים  וחיזוק החיים  ישראל    כי  הבהירבאנטישמיות  תמשיך להחרים את  מדינת 

  ביקר נאציות ופשיסטיות. שר התפוצות שי -מפלגת הימין "השבדים הדמוקרטים" שהינה מפלגה המחזיקה בעמדות ניאו
השליח   ועםועדת החוץ של הסנאט הרומני,  ברומניה השתתף בטקס יום השואה השנתי, נפגש עם הקהילה היהודית, עם ו

 .הרומני המיוחד למאבק באנטישמיות ושנאת זרים מורארו

בין היתר בנוגע ו  עם ראש הממשלה בנט, ועדכן אות  שוחחנשיא קפריסין אנסטסיאדיס    -שיתוף פעולה עם קפריסין   •
ולתהליך השלום באי.   אנשי עסקים ישראלים המתגוררים  לפגוע באיראנית    התארגנות  נחשפה למתיחות עם תורכיה 

 בקפריסין. 
 

את עמוס הוכשטיין כמתווך החדש בין ישראל   מינתהארה"ב    -המשך תיווך אמריקאי בסוגיית הגבול הימי עם לבנון   •
קידוחים בצפון    קידמהולבנון בנושא גבול הימי. הוכשטיין הגיע ללבנון וערך סדרת פגישות עם בכירי הממשל. ישראל  

 . מאגר הגז כריש, אשר בסבב השיחות הקודם ללבנון היו תביעות גם לגביו
 

את תורכיה מרשימת המדינות האדומות בגין הקורונה, ונרשמו ביקושים    הסירהישראל    -יחסים מורכבים עם תורכיה   •
אמריקאי המתמודד במכרז -לקונסורציום התורכי  הודיעהגוברים של תיירים ישראלים לחופשה במדינה. רשות החברות  

 להפרטת נמל חיפה, על הכוונה לפסול אותו מחשש לפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה.

אקלים-מדיניות • מבוססת  ישראל    -  חוץ  לחלק  שה  החליטהממשלת  יהפכו  ישראל  על  האקלים  משבר  של  השפעות 
לביטחון לאומי שתוצג לקבינט זנדברג -המדיני  מהערכת המצב השנתית של המטה  ביטחוני. השרה להגנת הסביבה 

יוחד לענייני אקלים קרי לדון  מעם מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן והיועץ ה  OECD-הלך כינוס השרים של הבמ  נפגשה
הדרג המקוון של אמנת המגוון הביולוגי, אשר התכנסה בקונמינג שבסין -במפגש רם  השתתפהבמשבר האקלים. זנדברג  

ממשלה בנט  במטרה לגבש תכנית אסטרטגית עולמית שתציב יעדים חדשים למניעת הדרדרות המגוון הביולוגי. ראש ה
הקמת פורום האקלים הישראלי בראשו יעמוד ח"כ   על  הודיעישתתף בוועידת האקלים בגלזגו. הנשיא הרצוג    כי  הודיע

https://twitter.com/yairlapid/status/1450522782819831812
https://twitter.com/yairlapid/status/1450522782819831812
https://twitter.com/yairlapid/status/1454074435892387840
https://twitter.com/YoavBistritsky/status/1445285759553003523
https://www.inn.co.il/news/527528
https://twitter.com/MeravMichaeli/status/1446455193688805380
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1449459705693315074
https://twitter.com/AnnLinde/status/1449752895931490310
https://twitter.com/yairlapid/status/1450072505566257152
https://twitter.com/AnnLinde/status/1450007122184396802
https://twitter.com/gilicohen10/status/1446150953216974848
https://13news.co.il/item/news/abroad/europe/schallenberg-chancellor-1377929/
https://news.walla.co.il/item/3466640?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/BarakRavid/status/1451263384905736193
https://twitter.com/BarakRavid/status/1453764174291558406
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10287231
https://www.inn.co.il/news/529294
https://twitter.com/BarakRavid/status/1451524037973315590/photo/1
https://twitter.com/gilicohen10/status/1450149312206356490
https://twitter.com/yaronavraham/status/1450487508828098562
https://twitter.com/yairlapid/status/1451563743037513729
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1452666354130165767
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1452666354130165767
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1452666354130165767
https://twitter.com/yairlapid/status/1445645183438049290
https://twitter.com/DTzantchev/status/1445649276940390404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4990
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10334798
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/5312119/
https://twitter.com/DavidSaranga/status/1447252727600455686
https://twitter.com/AmirSagron/status/1447454212846129152
https://twitter.com/hayim75/status/1448670248039747586?s=20
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001386001
https://twitter.com/BarakRavid/status/1444973006980329473
https://twitter.com/elicarmeli11/status/1443905751488028672
https://www.israeldefense.co.il/node/52022
https://www.ynet.co.il/vacation/flights/article/rjqwgevnk#autoplay
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001388926&from=whatsapp
https://twitter.com/BarakRavid/status/1452235524249473031
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1445369991981944842
https://www.gov.il/he/departments/news/conference_on_china_on_biodiversity
https://twitter.com/lee_yaron/status/1448935214441435167
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1452685988002664452
https://twitter.com/talschneider/status/1450774669733281799
https://twitter.com/itamareichner/status/1452665381043294210
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 דנה לשעבר דב חנין, ומטרתו לקדם שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים בנושאי משבר האקלים. שרת האנרגיה אלהרר 
 .  חאג'ה על אנרגיות מתחדשות וקיימות-עם שגריר איחוד האמירויות בישראל אל 

 

את ישראל במפגש השרים השנתי של    ייצגושרת האנרגיה אלהרר והשרה להגנת הסביבה זנדברג    - השתלבות בעולם •
ה מאלפס  OECD-מדינות  העולמי  הבנק  נשיא  בנ  ביקר.  הממשלה  ראש  עם  ונפגש  הורוביץ  בארץ  לפיד,  והשרים  ט 

 .בפתח ישיבת מועצת זכויות האדם של האו"ם שעסקה במשפחות מגוונות נאםוליברמן. סגן שר החוץ רול  
 

נציג ההסתדרות הכללית במסגרת    קיימו עובדי משרד החוץ    -  בק על תנאי העבודהמא • חירום בהשתתפות  אסיפת 
ל  צירוףמאבקם על תנאי העבודה. הסתיים תהליך   עובדי  העובדים מהמשרד  ועד  עניינים אסטרטגיים למשרד החוץ. 

עם יו"ר ועדת המשנה לענייני חוץ בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ח"כ מואטי, וביקש ממנה לסייע   נפגשמשרד החוץ  
 . להם במאבקם על תנאי עבודתם

 

לבחריין, מיכאל  כשגריר  קניה, איתן נאה  כשגריר ל מיכאל לוטם  את מינויים של    אישרההממשלה    -  ערך החוץמינויים במ •
דוד גוברין  את    מינהמשרד החוץ    להודו.כשגרירה  אנגולה ותמי בן חיים  לשגריר  כסולמון    שמעון  ,לניגריהכשגריר  פרימן  

, גדי הרפז לתפקיד הקונסול הכללי בצ׳נגדו שבסין  אוסטרליהו, אמיר מימון לשגריר בלראש הנציגות של ישראל במרוק
 . ורועי רוזנבליט לשגריר נייד למדינות הפסיפיק

 

באור    בניין שגרירות ישראל בבייג'ינג  הוארלהעלאת המודעות לסרטן השד  עולמי  כחלק מקמפיין    -דיפלומטיה מודרנית   •
החוץ  ורוד משרד  ה  הודיע.  ההסברה  בנושא  שיעסוק  בשדרות  לצעירים  הכשרה  מרכז  הקמת  ברשתות על  ישראלית 

 החברתיות.
 

השגריר המיועד לוושינגטון הרצוג.    הצטרףשר החוץ לפיד ערך ביקור בארה"ב. אל לפיד    -תחזוקת הקשרים עם ארה"ב   •
, ומזכיר המדינה בלינקן. יבןסאל  לאומי, היועץ לביטחון  פלוסיבחרים  , יו"ר בית הנהאריס  הנשיאעם סגנית    נפגשלפיד  

מחויבות ארה"ב לפתרון שתי המדינות, כוונת הממשל לקדם את פתיחת    אתמזכיר המדינה    הדגישבפגישתו עם בלינקן  
את   והביעה לפלסטינים בירושלים, את המאבק באיראן והאתגר הסיני. שר התקשורת הנדל ביקר בארה"ב  הקונסולי

להקים   סיכמוירושלים. בלינקן ולפיד  מזרח  התנגדותו להחלטת הממשל לפתוח מחדש את הקונסוליה עבור הפלסטינים ב
כי ראש הממשלה   דווחצוות משותף לדיון בפתרון המחלוקת בנוגע להקמת הקונסוליה לאחר העברת התקציב בישראל.  

על השקת יוזמה לחיזוק הקשר  הודיעהאמריקאי נגד בנייה בהתנחלויות. שר הדתות כהנא  בנט אמר כי הופתע מהלחץ
 . עם התפוצה הישראלית בארה"ב

 

לפיד ואלהרר. לפיד    והשריםעם ראש הממשלה    ונפגשבישראל    ביקרג'אישנקר  שר החוץ ההודי    -  חיזוק קשרים באסיה •
בסינגפור, ודבר    ביקרוג'אישנקר סיכמו על חידוש המשא ומתן להקמת אזור סחר חופשי בין המדינות. שר הביטחון גנץ  

 . נסיעתו נחשף בדיעבד על אף הצנזורה שהוטלה על הנסיעה
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/AmbAlKhaja/status/1447465221895987200
https://twitter.com/YaelRaviaZadok/status/1445299902645424128
https://twitter.com/gur_michal/status/1446122776960503814
https://twitter.com/idanroll/status/1454745494274592768
https://twitter.com/savethemfa/status/1445298708170616832
https://twitter.com/idanroll/status/1447454434762629121
https://twitter.com/savethemfa/status/1445252077832310784
https://twitter.com/yairlapid/status/1445338167792607233
https://twitter.com/yairlapid/status/1447582073179475969
https://twitter.com/kann_news/status/1447240278922965007
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1447898221720883205
https://www.ynet.co.il/news/article/s1ouhhduf
https://twitter.com/BarakRavid/status/1447474784875462658
https://twitter.com/BarakRavid/status/1447882620726095872
https://twitter.com/kann_news/status/1448142970805391363
https://twitter.com/yairlapid/status/1448033716777914370
https://twitter.com/yairlapid/status/1447983745710108678
https://twitter.com/BarakRavid/status/1447963829103697920
https://twitter.com/yairlapid/status/1447964051456331776
https://twitter.com/yairlapid/status/1447964051456331776
https://twitter.com/yairlapid/status/1447964051456331776
https://www.facebook.com/watch/?v=1873414772842310
https://news.walla.co.il/item/3464851
https://twitter.com/arik3000/status/1450425725325090816
https://news.walla.co.il/item/3466441
https://twitter.com/MoriahAsraf/status/1450682324182605826
https://www.timesofisrael.com/blazing-new-path-religious-affairs-ministry-looks-to-connect-with-expats-in-us/
https://twitter.com/YaelRaviaZadok/status/1449817375214350339
https://twitter.com/BarakRavid/status/1450778413548118017
https://twitter.com/yairlapid/status/1450049679505432580
https://www.zman.co.il/live/263514/
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 מר׳׳צ נפגשו עם אבו מאזן ברמאללה.מ "כיםחשרים ו באוקטובר  3

 עם מזכ״לית סוכנות הסביבה של אבו דאבי. נפגשההשרה תמר זנדברג  באוקטובר  4

 בקייב.  ביקרהנשיא הרצוג  באוקטובר  5

 עם בכירים פלסטינים ברמאללה. נפגשהמשלחת של מפלגת העבודה  באוקטובר  7

 בישראל. ביקרנשיא הבנק העולמי  באוקטובר  7

 בישראל.  ביקרהמרקל קנצלרית גרמניה  וקטובר בא 9

 בכנסת השדולה לקידום ויישום הסכמי אברהם.  נחנכה באוקטובר  11

 נאג'ר. -בירדן עם שר המים אל  נפגשהשרת האנרגיה אלהרר  באוקטובר  12

 ונפגש עם בכירי הממשל האמריקאי.  וושינגטוןביקור ב ערךשר החוץ לפיד  באוקטובר 11-13

 מפגש באיחוד האמירויות של נציגים משבע מדינות הנורמליזציה.  התקיים באוקטובר  11

 לביקור בישראל. הגיעהשרת החוץ השבדית אן לינדה  באוקטובר  17

 ההודי ג'אישנקר. ועמיתועמיתתו השבדית לינדה עם  נפגשלפיד  באוקטובר  18

 רירי איחוד האמירויות ובחריין בישראל.גראש הממשלה בנט נפגש עם ש באוקטובר  19

 . נשיא רוסיה פוטין עםבסוצ'י  נפגשבנט  באוקטובר  22

 לאומי של צוותי אוויר. בישראל תרגיל בינ נערך באוקטובר  25

 עם נשיא קונגו.  נועדבנט  באוקטובר  28

 עמיתו הדני קופוד. עם  שוחחלפיד  באוקטובר  28

https://twitter.com/meretzparty/status/1444997459483234305
https://twitter.com/YoavBistritsky/status/1445285759553003523
https://twitter.com/The_Proletariat/status/1447155132823740424
https://twitter.com/gur_michal/status/1446122776960503814
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-869522
https://twitter.com/yairlapid/status/1447528930928381958
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1447835835194396672
https://twitter.com/yairlapid/status/1448033716777914370
https://jewishinsider.com/2021/10/officials-from-israel-six-arab-countries-hold-first-multilateral-meeting-of-its-kind/
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1449459705693315074
https://twitter.com/yairlapid/status/1450072505566257152
https://twitter.com/yairlapid/status/1450049679505432580
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10287231
https://www.inn.co.il/news/529294
https://twitter.com/Israel_UAE/status/1452665362609328140
https://www.gov.il/en/departments/news/event_congo281021
https://twitter.com/yairlapid/status/1454074435892387840
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 ומחקרים "חות וד

.  2021, מכון מיתווים, אוקטובר 2021החוץ הישראלית לשנת -מדד מדיניות
 . כאן צפייה באינפוגרפיקה 

, מכון מיתווים, אוקטובר  החוץ-ובות מומחי מיתווים לתוצאות מדד מדיניותתג
2021 . 

  ,של מכון מיתווים  5-החוץ של ישראל: הכנס השנתי ה- נתיבים עתידיים למדיניות
 כאן . לצפייה בכנס: 2021באוקטובר  25אברט, -בשיתוף קרן פרידריך

 בתקשורת  איונותר

 . 2021באוקטובר  5, גל"צ," אקספו דובאי, " ר מורן זגה"ד

 ד׳׳ר רונן זיידל, " ועידת השלום בעירק," גל׳׳צ , 5 באוקטובר 2021. 

 . 2021באוקטובר  13, גל׳׳צ ד׳׳ר מורן זגה, "ישראל וסעודיה," 

 . 2021באוקטובר  14," כאן, הסכם המים ישראל וירדן ד׳׳ר נמרוד גורן, " 

,  N12," קואליציות באירופה נגד מנהיגים פופוליסטים , " ד׳׳ר מאיה שיאון צדקיהו 
 . 2021באוקטובר   16

 . 2021באוקטובר  N12 ,16," לבנוןח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

,  גל׳׳צ," קואליציות באירופה נגד מנהיגים פופוליסטים , " ד׳׳ר מאיה שיאון צדקיהו 
 . 2021באוקטובר   17

 . 2021באוקטובר  20, כאן ב׳," סקר שנתיד׳׳ר גיל מורסיאנו, " 

 . 2021באוקטובר   N12 ,23," סקר שנתיד׳׳ר גיל מורסיאנו," 

באוקטובר   24, ערוץ הכנסת," בנט-פגישת פוטיןח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 
2021 . 

   דעה מאמרי

 " ,פרשת השחיתות החדשה מביכה את בית המלוכה בירדןפרופ' אלי פודה, " 
 . 2021באוקטובר   6, מאקו

 " ,הדרך לנורמליזציה עם עיראק ארוכה ומורכבת -ועידת ארביל ד׳׳ר רונן זיידל, " 
 . 2021באוקטובר  6, הארץ

 ", ביהאביב הער"תוניסיה על פרשת דרכים ואיתה תקוות " פרופ׳ אלי פודה, 
 . 2021באוקטובר  13, הארץ

גם אחרי "הסכמי אברהם", הזמני הוא הקבוע ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 
 . 2021באוקטובר  20 ,הארץ," במזרח התיכון

גבירותי ורבותיי, מהפך: הציבור הישראלי חושב גלובלית ד"ר גיל מורסיאנו, " 
 . 2021באוקטובר  27, הארץ ," ואזורית

פוטנציאל שיתוף הפעולה הסביבתי הלא ממומש של ישראל ד"ר משה טרדימן, " 
 . 2021באוקטובר  31, זמן ישראל," באגן הים האדום

לחבר את הנקודות בין גלזגו ורמאללה: שלום עם הפלסטינים  " ד"ר רועי קיבריק, 
 . 2021באוקטובר  31, וואלה," הוא המפתח למאבק במשבר האקלים

https://mitvim.org.il/report/hebrew-2021-israeli-foreign-policy-index-of-the-mitvim-institute/
https://mitvim.org.il/report/hebrew-2021-israeli-foreign-policy-index-of-the-mitvim-institute/
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/10/A4_Infographics_2021_HEBREW.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/10/The-2021-Israeli-Foreign-Policy-Index-Commentaries-by-Mitvim-Institute-Experts-Heb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fikv88VN-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=fikv88VN-Ok
https://www.facebook.com/watch/?v=2977973622415248
https://www.facebook.com/watch/?v=1067396437331093
https://www.facebook.com/watch/?v=569109224303989
https://www.mako.co.il/news-channel12/world_order
https://www.mako.co.il/news-channel12/world_order
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%A8/%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%A817-10-2021-1001/%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%AA
https://www.facebook.com/watch/?v=568772170873305
https://www.mako.co.il/news-channel12/world_order
https://www.knesset.tv/tv-shows/noon-parliament/video/36080/
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q4/Article-fee5b3d3be45c71026.htm
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10271523
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10290539
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10310217
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10310217
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10329365
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10329365
https://www.zman.co.il/writer/16606/
https://www.zman.co.il/writer/16606/
https://news.walla.co.il/item/3468423
https://news.walla.co.il/item/3468423

