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על   • הבינלאומית מדברת  באוסלו    -   שלוםה תהליך  הקהילה  המדינות התורמות  וועידת  פגישת  שליחי   נפגשובשולי 
הקוורטט, בירכו על הצעדים עליהם הכריזה ישראל לסיוע לרשות בנושא הפיסקלי, והדגישו את הצורך להמשיך ולפעול 

צדדיים. לאחר שיחתו של הנשיא הסיני ג'ינפינג עם הנשיא -ום פתרון שתי המדינות והצורך להימנע מצעדים חדלקיד
וואנג    התקשרהרצוג,   , הציע סיוע בקידום תהליך  לסגן ראש הממשלה ברשות הפלסטינית אבו עמרשר החוץ הסיני 

והביע   יום הסולידריות עם הפלסטינים  השלום  מלך מרוקו מחמד השישי   הדגישתמיכה בפתרון שתי המדינות. לרגל 
לקידום משא ומתן בין ישראל והפלסטינים, את תמיכתה בתביעות הפלסטיניות באיגרת לאו"ם את מחויבותה של מרוקו 

פנים פיוס  ובקידום  זאיד  -ובפתרון שתי המדינות,  בן  יורש העצר  לסיבות שהובילו להסכמי אברהם   התייחספלסטיני. 
 .מחויבות לסוגיה הפלסטינית והשאיפה האמירתית לשלוםוהדגיש את ה

 

לשר הביטחון לחזור בו מההחלטה להגדיר   וקריאהלמרות התנגדויות    -  הפגיעה בזכויות אדם בשטחיםביקורת על   •
את הארגונים אל מחוץ    המוציאאלוף פיקוד מרכז פוקס על צו    חתםשישה ארגוני זכויות אדם פלסטיניים כארגוני טרור,  

את ההרשעה של אזרחית זרה בסיוע לארגון החזית    הציגו ושר הביטחון גנץ    לפיד לחוק גם בגדה המערבית. שר החוץ  
משפט הצבאי כי בית ה  הודהכארגוני טרור. אולם, בהמשך     העממית כתמיכה וחיזוק להחלטה להכריז על ארגונים אלו

רגונים הפלסטינים כארגוני  על מכתב המבקר את תיוג הא  חתמוידוענים מהוליווד    100-אין שום קשר בין המקרים. יותר מ
הישראלית.   NSOתוכנת הריגול "פגסוס" של חברת    נמצאהלו,  א  כי במכשירים סלולריים של פעילים מארגונים  דווחטרור.  

הריגול    דיווחבנוסף,   תוכנת  כי  הפלסטיני  החוץ  פניית   נמצאהמשרד  על  שאחראים  במשרד  בכירים  של  במכשירים 
הזרה   בתקשורת  בהאג.  הבינלאומי  הדין  לבית  טכנולוגי    כי פורסםהפלסטינים  ופיקוח  ניטור  של  מערך  הקים  צה"ל 

 .אחר הפלסטינים בגדה המערבית למעקבהמשתמש בתוכנת זיהוי פנים 
 

יחידות דיור בעטרות. ממשלת ישראל    9,000עיריית ירושלים קידמה בניה של    -וקידום בנייה בשטחים  סיפוח זוחל   •
הוסרה מסדר היום של ועדת התכנון . התכנית  את תכנית הבנייה בעטרות  תקדםלממשל האמריקאי כי היא לא    הודיעה

יג' רעיון  השר לשיתוף פעולה אזורי פר  הציג. כחלופה לתכנית בנייה זו,  אליו  הוחזרההמחוזית, אולם לאחר מספר ימים  
כי בכוונתו לקדם  הצהירלשיקום נמל התעופה עטרות והפיכתו לנמל משותף לישראל ולרשות. שר הבינוי והשיכון אלקין 

ביקורת בקרב חבריו לקואליציה משמאל. משרד השיכון    ועורר דירות בבקעת הירדן בשנים הקרובות,    1,500בנייה של  
יחידות    372לבנות    החליטהעדה המקומית בקרית ארבע  יחידות דיור בשכונה חדשה של אריאל. הוו  1,300לשיווק    הוציא

שון של חנוכה במערת המכפלה להדליק נר רא  בחרדיור נוספות, בכפוף לאישור משרד הביטחון. נשיא המדינה הרצוג  
של הרצוג. השרים    מעשהוגינו את    ריקטהו, הכוויתי  הסעודיבחברון. מנהיגים ואנשי דת פלסטיניים, כמו גם משרד החוץ  

את דאגתה מאלימות   הביעהולראשונה בארץ,    ביקרהגרינפילד, אשר  -עם שגרירת ארה"ב באו"ם תומאס  נפגשולפיד וגנץ  
 .בהתנחלויות המתנחלים בשטחים והמשך הבנייה
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בירושלים   • ריבונות  על  המאבק  לפיד    -המשך  החוץ  ושר  בנט  הממשלה  קונסוליה   הביעוראש  לפתיחת  התנגדותם 
והדגישו את ריבונות ישראל על  מזרח  אמריקאית ב תקפו את   ירושלים. בכירים פלסטיניםירושלים עבור הפלסטינים, 

לארגונים יהודים    קראהשרת הפנים שקד  דבריהם, והביעו תקווה כי הממשל אמריקאי יפתח מחדש את הקונסוליה.  
  כי   הודיעה. ועדת התושבים של שייח ג'ראח  ש את הקונסוליהבארה"ב לצאת בפומבי נגד כוונת ממשל ביידן לפתוח מחד

 הוגשהשבים בשכונה מבתיהם. בהמשך החודש  היא דוחה את הצעת הפשרה של בית המשפט העליון בדבר פינוי התו
 פתחהעליו היא טוענת לבעלות. קולומביה  בשכונה  מנכס    יהודית דרישה לפינוי עשר משפחות-על ידי חברה אמריקאית

המדינה כי    הודיעה משרד לחדשנות בירושלים. בעקבות עתירה לעצירת הקמת השכונה בגבעת המטוס בגין אפליה,  
בראיון כי הוא    אמרכהנא  לראשונה יוכלו פלסטינים ממזרח ירושלים להשתתף בהגרלות הדיור המסובסד. שר הדתות  

 את דבריו.  גינהמשרד החוץ הירדני  הבית. -תומך במתן אפשרות תפילה ליהודים בהר
 

ומצרים כך שהאחרונה תקבל כסף מקטר   הסכם  הושג  -לקידום מתווה סיוע לעזה    ומצרים מגויסותקטר   • בין קטר 
לרצועה דלק וחומרי בנייה שיועברו לרשות החמאס ויהוו מקור לתשלום משכורות פקידי החמאס. המתווך בתמורה    ותכניס

להסדיר את נוכחות הצבא   פעלו ישראל ומצרים    .עאמדי נכנס לרצועה דרך מעבר ארז כדי לקדם את המנגנון-הקטרי אל
 דולר למשפחה. 100משפחות נזקקות קיבלו את המענק הקטרי בסך  95,000 המצרי ברפיח. 

 

ראש   בהשתתפות  בנורבגיה  התכנסהועידת המדינות התורמות    -יחסים כלכליים ואזרחיים עם הרשות הפלסטינית   •
א  הירדני א-הממשלה הפלסטיני  בישארה, שר החוץ  ושר החוץ  אל-שתייה  הנציג  -ספדי, שר המדינה הקטרי  מוריקי, 

שר   פנההשר לשיתוף פעולה אזורי פריג'. בטרם כינוסה של הוועידה    בוועידההאמריקאי עמאר ונוספים. את ישראל ייצג  
ראש לרשות הפלסטינית.  הביטחון גנץ לממשל האמריקאי כדי שילחץ על מדינות ערב ואירופה להגדיל את הסיוע הכספי  

 500-העסקה של כ  לקדם  החליטהממשלת ישראל  עם אבו מאזן ברמאללה.    היכרות  פגישת  קייםהשב׳׳כ הנכנס בר  
כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים עליאן    פורסם ישראל במהלך שלוש השנים הקרובות.  טק פלסטינים ב-עובדי היי

   .חמישה מפעלים עם 2021 יחל בדצמבר, וניסיון ראשון מקדם הענקה של תו תקן ישראלי למפעלים פלסטיניים

את כתב אמנתו לשליט דובאי בן ראשד,    הגיששגריר ישראל לאמירויות חייק    -  האמירויותיזוק היחסים עם איחוד  ח •
שיחות ראשון במסגרת משא ומתן בין ישראל ואיחוד האמירויות על    סבב  התקייםוהחל בכך את תפקידו באופן רשמי.  

שראלי דתי שנערך בביתן הי-סובלנות בין  בכנס  השתתפומחמש הדתות בישראל    דתיים מנהיגים  .  כינון הסכם סחר חופשי
בישראל  הבתערוכת   האמירויות  ושגרירות  הכלכלה  משרד  החוץ.  משרד  בארגון  בישראל   הובילואקספו  עסקי  כנס 

לשיתוף פעולה אזורי    השרפלאסי,  -זייודי, השר ליזמות ועסקים קטנים אל- בהשתתפות השר האמירתי לסחר חוץ אל
בדובאי. חברת אלביט    הבינלאומית  הביטחונית  בתערוכה  השתתפהישראל    .פריג' ואנשי עסקים מישראל והאמירויות

על הסכם עם קבוצת    חתמהשיתופי פעולה ארוכי טווח. התעשייה האווירית    שתקדםבת באיחוד האמירויות  -חברת  פתחה
Emirates  .משרד האנרגיה לאשר את העברת הזכויות בחזקות  ל  המליצהמועצת הנפט    להסבת מטוסי נוסעים למטען

כי שר    פורסם  " האמירתית.חברות בת של חברת "מובאדלה פטרוליום"תמר" ו"דלית" מחברת "דלק קידוחים" לשתי  
 סיכון בבעלות ישראלית שתפעל באמירויות. -הביטחון והרמטכ"ל לשעבר יעלון יעמוד בראש קרן הון 

 

למנכ"ל קצא"א כי   הודיעה מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה כהן    -  של קצא"א  מתכוננים לביטול הסכם העברת הנפט •
לידי ביטוי    באו המשרד לא יאשר את הגדלת נפח הפעילות של מכליות במפרץ אילת. חילוקי הדעות בין משרדי הממשלה  

בדיון מיוחד שהתקיים אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה בנושא. בעוד משרדי האוצר והחוץ תמכו בשמירה על ההסכם,  
את התנגדותו.   הבהירמשרד האנרגיה ציין כי אין בהסכם חיזוק לביטחון האנרגטי הישראלי, והמשרד להגנת הסביבה  

לבטלו. שתי מכליות נפט  קראהלהרר שר החוץ לפיד כי יש סיכוי שהסכם קצא"א יבוטל, ושרת האנרגיה א  אמרבהמשך 
 .לאילת במסגרת העסקה בין קצא"א והחברה האמירתית הגיעוגדולות 
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וצבא מצרים    -מצרים  שיתוף פעולה מתרחב עם   • שייח' -בשארם א  נפגשוחברי הוועדה הצבאית המשותפת לצה"ל 
שר המודיעין המצרי כמאל כי מצרים    אמרעל הגדלת הכוחות המצריים באזור רפיח. בראיון לתקשורת הישראלית    וסיכמו

פועלת לכלול את סוגיית השבויים בהסדרת המצב בעזה. משלחת ביטחונית נוספת בראשות ראש המל"ל חולתא וראש 
בר   כמאל,    בקהיר  נפגשההשב"כ  בעזה,    ודנהעם  והמצב  אזוריות  בסוגיות  חילופי  ב  כוללעמו  שבויים. שרת העסקת 

  .הבנות לבחינת הגדלת ייצוא הגז מישראל למצרים מזכרעל  חתמומולא -האנרגיה אלהרר ועמיתה המצרי אל
 

בתיאום    התקייםבעמאן עם מלך ירדן עבדאללה. הביקור    נפגשיו"ר התנועה האסלאמית עבאס    -  ירדן  חיזוק היחסים עם •
בסיכומו את החשיבות לחתירה לשלום עם הפלסטינים על בסיס פתרון שתי    הדגישעם ראש הממשלה בנט, והמלך  

כי לא התקיים בין השניים שיח מדיני. שרת  עמאן  על ההתייחסות המדינית, הדגישו בבישראל  המדינות. בעקבות ביקורת  
על הסכם שיאפשר לירדן להגדיל את   חתמושאמלי, והשניים  -בירדן עם עמיתה אל  נפגשההכלכלה והמסחר ברביבאי  

נאג'ר ובנוכחות השליח -בדובאי עם שר המים הירדני אל  חתמההסחר עם הרשות הפלסטינית. שרת האנרגיה אלהרר  
- פרויקט משותף ישראלי  לקידום  הבנות  מזכרג'אבר על  -האמריקאי למשבר האקלים קרי ושליח האקלים האמירתי אל

ירוק לישראל בתמורה למים מותפלים, במימון אמירתי. החתימה    תספקאמירתי בו ירדן  -ירדני ביקורת   עוררהחשמל 
אותו    והציגובתגובה את חשיבותו,    הקטינוונציגי הממשלה הירדנית  הפרויקט,    נגד  הפגינוים  ציבורית בירדן, סטודנט

כי גם ממשלת ערב הסעודית יצאה נגד ההסכם, ולחצה על איחוד האמירויות לבטלו, כיוון שלא    דווחכרעיון אמירתי.  
 ביקור בעמאן.  ערךקצין בכיר בצה"ל . עודכנה מראש בהסכם והדבר פוגע במעמדה

 

בוועידת הביטחון הבינלאומית במנאמה, ונפגש עם    השתתףהיועץ לביטחון לאומי חולתא    -בחריין  קידום היחסים עם   •
מפגש חריג בין שליח    תועדיורש העצר וראש ממשלת בחריין סלמאן, ועם שר החוץ ומקבילו הבחרייני. במהלך הכנס  

של ישראל בבחריין השגריר הראשון    נחתישראל לבחריין טגנר ושר ההגנה של אינדונזיה סוביאנטו. לקראת סוף החודש  
 . למדינה איתן נאה והחל באופן רשמי את תפקידו

 

לאחר סדרת הגיע לישראל  השליח האמריקאי המיוחד לסוגיית איראן מאלי    -  התנגדות לחזרה להסכם הגרעין עם איראן •
עם שרי החוץ והביטחון לפיד וגנץ, ראש המוסד, ראש המל"ל ואחרים.    נפגש . הוא  פגישות בערב הסעודית ומדינות המפרץ

גורמים    טענוראש הממשלה בנט נמנע מפגישה עמו כדי להביע את התנגדותו לעמדת ארה"ב בנושא. לאחר הביקור  
גרעין עם איראן,  נגד החזרה להסכם ה  התבטאו. בכירים ישראלים רבים  היה זה צעד מוטעהבמשרד החוץ והביטחון כי  

והזהירו את המעצמות כי איראן רק מושכת זמן כדי להתקדם בתכנית הגרעין שלה. מאידך, שרת התחבורה וחברת  
המדיני מיכאלי  -הקבינט  ה  הדגישהביטחוני  תכנית  עם  בהתמודדות  החשוב  המרכיב  הפעולה  כי  שיתוף  הוא  גרעין 

על כך שאיראן נערכת להעשרת אורניום    כי ישראל העבירה לארה"ב ולמעצמות אירופה מידע  דווח הדיסקרטי עם ארה"ב.  
  איום   להציבאחוזים הנחוצה לייצור נשק גרעיני. בפגישתו עם נשיא צרפת מקרון אמר לפיד כי יש    90ברמה גובהה של  

 צבאי אמיתי בפני איראן כדי להביאה להפסקת תכנית הגרעין. 
 

רי מערכת הביטחון עם עמיתו לודי, הרמטכ"ל, בכי  נפגשבמרוקו,    ביקר  גנץשר הביטחון    -  חיזוק הקשרים עם מרוקו  •
-וסרמןבין המדינות. אל גנץ התלוו ח"כ    ביטחונילשיתוף פעולה    הבנות   מזכרעל    וחתםהחוץ בוריטה,    ושרהמרוקאית  
כן יו"ר הפרלמנט קוג'יל גינו את ביקורו של גנץ במרוקו ואת ההסכם וקציני צה"ל. נשיא אלג'יר תבון ו  מרגילנדה, ח"כ  

הנורמליזציה  נגדהביטחוני בין המדינות. גינויים נרשמו גם בקרב אש"ף והחמאס. רשויות מרוקו מנעו קיומן של הפגנות  
גנץ.   ישראל למרוקו  אושרבעת ביקורו של  גוברין כשגריר  ד"ר  את הסכם שיתוף   אשררהישראל  . ממשלת  מינויו של 

את   בירךער והטילה על שר החוץ ליישמו. מנכ"ל משרד החוץ אושפיץ  הפעולה עם מרוקו בתחומי התרבות הספורט והנו
הפיגוע שהתרחש בזמן שהותה ראש המשלחת גינה את  ו  בישראל,  ביקרהמרוקו לרגל עצמאותה. משלחת מרוקאית  

 . ם מקומייםבמרוקו מחנה אימונים עם מועדוני קיימו. לוחמי ולוחמות ג'ודו צעירים יהודים וערבים בירושלים
 

ל • מחוץ  ערביות  מדינות  עם  הנורמליזציה  קשרים  ביהלומים    -מעגל  חופשי  סחר  אזור  להקים  קטר  של  תכניתה 
את התנגדותה להצטרפות קטר לרשימת המדינות הסוחרות ביהלומים, והמדינות    הסירהל  התאפשרה לאחר שישרא 

חתמו על הסכם חשאי שיאפשר פעילותם של יהלומנים ישראלים בקטר. שר החוץ העיראקי חסין התראיין בבחריין לכלי  
ישראלי, ובתגובה הבהיר משרד החוץ כי עיראק שוללת כל נורמליזציה עם ישראל. לוחם הג'יוגי'טסו הסעודי   תקשורת
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ו הישראלית זריהן  שהתקיימה בדובאי. לוחמת הטקוואנד  16את הלוחם הישראלי רביד באליפות העולם עד גיל    ניצחנדא  
 . בארד באליפות העולם הפתוחה לנשים שהתקיימה בערב הסעודית זכתההמתחרה במועדון פורטוגלי, 

 

מסע דילוגים    ערךהמתווך האמריקאי לסוגיית הגבול הימי בין ישראל ולבנון הוכשטיין    -  לבנוןמגעים על הגבול הימי עם   •
עם שורה של גורמים ובהם שרת האנרגיה אלהרר, והדגיש את פרק הזמן הקצוב    נפגשראשון בין לבנון וישראל. בישראל  

כן2022להתקדמות במשא מתן עד לבחירות בלבנון במרץ   גורמים פלסטינים ברמאללה.    נפגש  ,. כמו  הוכשטיין עם 
המטילה על ישראל את האחריות על היווצרותו של כתם נפט שנוצר בעקבות  החלטה אמצההעצרת הכללית של האו"ם 

כ בסך  ללבנון  פיצויים  תשלום  ומבקשת  השנייה,  לבנון  מלחמת  במהלך  אחסון  מכלי  של  דולר.    856-תקיפה  מיליון 
 . לכלי תקשורת ישראלי התראיינההעיתונאית הלבנונית מעלוף שמבקרת את חיזבאללה ונמצאת בגלות 

 

כי משלחת מטעם המוסד הישראלי ביקרה בסודן ונפגשה עם יו"ר המועצה הריבונית    דווח   -  קשרים עם סודן בצל הפיכה •
באו"ם  -אל ארה"ב  שגרירת  חמדוק.  שהודח  הממשלה  ראש  ועם  בארץ  יגרינפ-תומאסבורהאן,  ביקרה   וביקשה לד 

בורטום שמונה לתפקיד בכיר  -בפגישתה עם שר הביטחון גנץ כי ישראל תתערב במשבר שנוצר בסודן. איש העסקים אל
   .בורהאן טען כי יש לקדם את תהליך הנורמליזציה עם ישראל-במועצה הזמנית החדשה שהקים אל

ביקור למוסדות האיחוד האירופי בבריסל, נפגש   ערךהחוץ אושפיז  מנכ"ל משרד    -  חיזוק היחסים עם האיחוד האירופי •
עם מזכ"ל שירות החוץ האירופי סאנינו, ועם בכירים נוספים באיחוד ובנאט"ו. האיחוד האירופי בשותפות עם מרכז פרס 

המדבור    קיימו לשלום   באתגר  המתמקדים  וירטואליים  אזוריים  מפגשים  ארבעה  של  סדרה  במסגרת  שני  מפגש 
ירדן, מצרים, הרשות הפלסטינית, איחוד האמירויות, מרוקו, גרמניה  בהשתתפות נציגות   האירופי.    והאיחודמישראל, 

משלחת    אירח. סגן שר החוץ רול  ELNETמשלחת מנהיגות צעירה אירופית ביקרה בישראל ביוזמת משרד החוץ וארגון  
 . מטעם הפרלמנט האירופי

 

כי כל הסכם בין בלגיה וישראל יכלול סעיף    החליטהממשלת בלגיה    -  מסמנת שההתנחלויות אינן חלק מישראלבלגיה   •
לסמן באופן מיידי    יתחילו רשויות המכס  , וכי  טריטוריאלי שיבהיר כי ההסכם אינו תקף בגדה המערבית ובמזרח ירושלים

סגן שר החוץ רול שהיה בביקור מדיני בבלגיה באותה עת את מפגשיו   ביטלאת מוצרי ההתנחלויות. בעקבות ההחלטה  
גינוי להח ובפרלמנט. משרד החוץ פרסם הודעת   תמך לטת ממשלת בלגיה. ח"כ רז  המתוכננים במשרד החוץ הבלגי 

 . בבחירתה של בלגיה להבחין בין ישראל לבין ההתנחלויות
 

שר החוץ לפיד בלונדון עם ראש הממשלה ג'ונסון   נפגשערב שיחות הגרעין בווינה    -  שותפות אסטרטגית עם בריטניה •
מאמר משותף   מופרס, ועל שותפות אסטרטגית חדשה בין המדינות  חתמו. לפיד וטראס  החוץ הבריטית טראס  ושרת

ממלכתי   ביקור  ערך הנשיא הרצוג    .שורת בישראל ובבריטניה המזהיר כי הזמן למנוע מאיראן נשק גרעיני אוזלבכלי התק
שרד  את תרומתו של מ  הדגישבבריטניה ונפגש עם יורש העצר הנסיך צ'ארלס וראש הממשלה ג'ונסון. שר החוץ לפיד  

נגד השתתפותה של   מחוהחוץ הישראלי להכרזה של בריטניה על הזרוע המדינית של החמאס כארגון טרור. מפגינים  
 של אגודת סטודנטים באוניברסיטה בלונדון.  בארועשגרירת ישראל בבריטניה חוטובלי 

 

בשולי ועידת האקלים בגלזגו עם   נפגשראש הממשלה בנט    -  NSOהחזרת היחסים עם צרפת למסלול אחרי פרשת   •
את שערוריית ריגול הסייבר מאחורי המדינות ולפנות לחיזוק שיתופי הפעולה.    לשים  סיכמונשיא צרפת מקרון והשניים  

המדע פרקש הכהן   צרפת את התנגדותה למגעים בין המדינות ולמפגשים בין בכירים. שרת  הסירהבעקבות הפגישה  
עם מקרון לרגל    נפגשפגישה עם מקבילתה הצרפתית וידאל לאחר שזו בוטלה בעקבות המשבר. שר החוץ לפיד    קיימה

עם חברי    נפגשוצרפת ח"כ מואטי וכלפון  -פתיחת שיחות הגרעין עם איראן. ראשי קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל
למשלחת מטעם הקהילה היהודית בצרפת כי נוכחותו של חבר הפרלמנט   הודיעסנאט צרפתי שביקרו בישראל. לפיד  

 .את בנט, אינה רצויה, והוא לא יתקבל במשרד החוץ בעברהצרפתי חביב, אשר תקף  
 

https://twitter.com/kaisos1987/status/1457373024479588359
https://twitter.com/kaisos1987/status/1466086963576987652
https://www.ynet.co.il/news/article/hkicgmvpf
https://www.axios.com/us-israel-lebanon-border-dispute-6314c9ae-c98a-49c8-bb0c-90ba03053778.html
https://www.state.gov/senior-advisor-hochsteins-trip-to-israel/
https://www.un.org/press/en/2021/gaef3560.doc.htm
https://www.nziv.net/71944/
https://www.youtube.com/watch?v=jmA8ZiVLuaE&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.ynet.co.il/news/article/r14btaaut
https://www.kan.org.il/item/?itemId=117015
https://www.inn.co.il/news/531280
https://eeas.europa.eu/delegations/israel/107290/european-union-peres-center-peace-and-innovation-and-frontier-rng-launch-regional-climate_en
https://twitter.com/DTzantchev/status/1460572313959768064
https://www.gov.il/he/departments/news/european_parliament_delegation
https://news.walla.co.il/item/3473072
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-879782
https://twitter.com/idanroll/status/1463466630252576769
https://twitter.com/mossi_raz/status/1463489427444047879
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_lapid_met_with_british_pm_boris_johnson
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_lapid_met_with_british_foreign_secretary_elizabeth_trass
https://twitter.com/FCDONeilWigan/status/1465317355689553925
https://twitter.com/yairlapid/status/1465212943444983810
https://twitter.com/yairlapid/status/1465212943444983810
https://twitter.com/yairlapid/status/1465212943444983810
https://twitter.com/yanircozin/status/1462130917485518855
https://twitter.com/itamareichner/status/1462453451930181635
https://twitter.com/yairlapid/status/1461603003765510145
https://www.ynet.co.il/news/article/r1ysvcdwt
https://twitter.com/MoavVardi/status/1458425298027008005
https://www.gov.il/he/departments/news/event_france011121
https://twitter.com/BarakRavid/status/1455178005500805120
https://twitter.com/BarakRavid/status/1455608903098638349
https://twitter.com/BarakRavid/status/1455608903098638349
https://twitter.com/BarakRavid/status/1455609215767166981
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_lapid_meets_with_french_president_emanuel_macron
https://twitter.com/EmilieMoatti/status/1458081356517462024
https://news.walla.co.il/item/3469968
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לפיד  עם עמיתו האוסטרי ובירך אותו על כניסתו לתפקיד.    שוחחשר החוץ לפיד    -  קשרים הדדיים עם מדינות אירופה •
ועל  וי בדפוס ההצבעה של קרואטיה במוסדות בינלאומיים  הודה לו על השינ, ורדמאן-ליקגור  עם מקבילו הקרואטי  שוחח

עם עמיתו האוסטרי מוקשטיין ושיתף אותו בנתוני מבצע הבוסטר הישראלי.   נפגש. שר הבריאות הורוביץ  התמיכה באו"ם
משרד    .עם שר החינוך ההונגרי וחתם איתו על הסכם לשיתופי פעולה אקדמיים והנצחת השואה  נפגשסגן שר החוץ רול  

 בצער בולגריה נוכח תאונת אוטובוס מחרידה.  השתתףהחוץ 
 

מסרים כי היא מעוניינת לסיים את המשבר שפרץ לאחר   העבירהממשלת פולין    -  להפשרת היחסים עם פולין  סימנים •
רכוש ממ ולהשיב את השגרירים. משרד החוץ  אישור החוק שמגביל תביעות להשבת   החליטלחמת העולם השנייה, 

להחזיר את הממונה על השגרירות בפולין בן ארי לוורשה, אך ישראל מתנה את סיום המשבר בהחלטה של הפרלמנט  
 .IHRA-של ההפולני לאמץ את עקרונות המלחמה באנטישמיות 

לריגול.    בחשד  בתורכיה  נעצרושני ישראלים    -  הזדמנות לשיפור היחסים עם תורכיהמעצר ושחרור זוג ישראלים מעניק   •
ראש המוסד   שוחח במהלך המגעים  חרורם המהיר.  לש  והביאבין ישראל והממשל התורכי    המגעים  את  יל הובמשרד החוץ  

לנשיא תורכיה ארדואן על שיתוף הפעולה   הודו ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד  הנשיא הרצוג,  עם מקבילו התורכי.  
משך החודש . בה לפתרון המשברהאישית  על תרומתו  עם ארדואן והודו לו    שוחחואף    בנטהרצוג ובשחרורם של הזוג.  

ארדואן כי החזרת השגרירים בין ישראל ותורכיה בהחלט עומדת על הפרק. במסגרת כינוס הוועדה הכלכלית של    אמר
האסלאמיות שנפגשה באיסטנבול קרא ארדואן למדינות האסלאמיות להמשיך ולהתנגד לבנייה הישראלית  ארגון המדינות  

ולהגנה על האינטרס הפלסטיני. לאחר שהממשלה   בחודש שעבר את צו ההגנה על האינטרסים   אשרהבהתנחלויות 
חיפה,  היי נמל  של  התורכיתנדחתה  חודים  והקבוצה  האמירתית,  הקבוצה  של  המובילה   קיבלהאמריקאית  -ההצעה 

 .מכרז בהזדמנות להתמודד 
 

השרה   את ראש המל"ל חולתא.  אירחשר החוץ הקפריסאי כריסטודולידס    -  ברית עם קפריסין ויוון ממשיכה להתחזקה •
ים בגלזגו עם שר החקלאות הקפריסאי קאדיס. השניים סיכמו לקדם  בשולי ועידת האקל  נפגשהלהגנת הסביבה זנדברג  
את ישראל לקחת חלק ביוזמה הקפריסאית לשיתוף פעולה אזורי במזרח אגן הים התיכון    הזמיןשיתופי פעולה, וקאדיס  

 . משותף לחיילים המתמחים בסייבר מצה"ל וצבאות קפריסין ויוון  אימון  התקייםלהתמודדות עם משבר האקלים. בישראל  
 

פעולה רב • באגן הים התיכון-שיתופי  הגז בהשתתפות קפריסין,    להגנהבינלאומי    תרגיל  -  צדדיים  על מערך מאגרי 
  ייצגה במים הכלכליים של קפריסין. שרת האנרגיה אלהרר    התקיים, יוון, איטליה, מצרים, צרפת, ארה"ב ובריטניה  ישראל

מזכיר השר המצרי למשאבי נפט מובארז כמזכיר  -את תת   בחראת ישראל בכינוס של פורום הגז האזורי בקהיר. הפורום  
בברצלונה לפורום השישי של איחוד הים התיכון שנערך לרגל   נפגשושרי החוץ של איחוד הים התיכון    הכללי של הפורום.

  יצגה ותו של השר לשיתוף פעולה פריג' נמנעה בגין מגבלות הקורונה, ואת ישראל  יום הים התיכון הראשון. השתתפ
 דוברת השגרירות בספרד חכים.  

כי משרדי    הוחלטביטחונית.  -מדינית  הבמשבר האקלים כסוגיי   דנהועדת חוץ וביטחון    -  חוץ מבוססת אקלים-מדיניות •
צה"ל    דזרטק לשינוי אקלים ברובע החדשנות בבאר שבע.  הבינלאומיהמרכז  מיליון שקל בהקמת    15-ממשלה ישקיעו כה

"תו תקן ירוק" להתנהלות    קבעמשרד החוץ  להקים יחידה שתעסוק בהשפעת משבר האקלים על הביטחון הלאומי.    החליט
 פאנלים סולריים על גגו.   שהניחשרד הראשון למ הפך, והנציגויות שלו ברחבי העולם

 

 NSOשחברות    קבעה לשכת המסחר בארה"ב    -  ומנסה לצמצם נזקים  סחר בסייבר התקפי  בגיןישראל מסתבכת   •
כי לא ינקטו    הבהירבניגוד לאינטרס הלאומי האמריקאי. משרד החוץ האמריקאי    הפועלות וקנדירו הישראליות הן חברות  

חברת  לשינוי ההחלטה.    סיועפנה לממשלה בבקשת    NSOצעדים נגד מדינת ישראל עצמה עקב החלטה הזו. מנכ"ל  

https://twitter.com/yairlapid/status/1458770680141557765
https://twitter.com/yairlapid/status/1461356464295923714
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1460267940025098244
https://www.gov.il/he/departments/news/agreement_for_cooperation_with_hungary
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1463225437644075013
https://news.walla.co.il/item/3472946?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.ynet.co.il/news/article/b1qayko00y
https://news.walla.co.il/item/3470653
https://twitter.com/IntelliTimes/status/1459196467026006021
https://twitter.com/BarakRavid/status/1459214536339247109
https://twitter.com/BarakRavid/status/1460174383549452294
https://twitter.com/BarakRavid/status/1460174383549452294
https://twitter.com/BarakRavid/status/1460174383549452294
https://twitter.com/yairlapid/status/1460228094560768006
https://www.ynet.co.il/news/article/s1nbir1100k
https://twitter.com/BarakRavid/status/1461197413067239427
https://twitter.com/kann_news/status/1460674709918568458
https://twitter.com/yairlapid/status/1461168793103785992
https://www.ynet.co.il/news/article/sjzm11wnuk
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10396307
https://uclicks.inforumail.com/1n5usc4kbvyd-9055951365-f8b680018cd0f1eff3a0210d6b6b64a1-3var95ev6jtg0000044n74i9.htm
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/skajrnahk
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/s1gh69mdt
https://twitter.com/cyprusmfa/status/1458469759721299971?s=24
https://twitter.com/talschneider/status/1455149471629725696
https://twitter.com/SvivaMinistry/status/1455173206218846209
https://www.israelhayom.co.il/military-life/world-news-military-life/article/5755100
https://twitter.com/idf/status/1461420749223247881?s=24
https://twitter.com/CyprusPIO/status/1455848675830337540
https://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-557afaa34c30d71027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1348063072
https://www.i24news.tv/en/news/international/1635948788-israel-participates-in-cyprus-oil-rig-drills-amid-turkey-tensions
https://defenceredefined.com.cy/nemesis-2021-exercise-interoperability-at-its-best-photos/
https://twitter.com/ofirwinter/status/1463792378754523141
https://t.co/BAYn0myETb?amp=1
https://ufmsecretariat.org/6th-ufm-regional-forum-2021/
https://twitter.com/NoaHakim/status/1465257951887826944
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/News/Pages/pr_161121.aspx
https://www.gov.il/he/departments/news/the_desertech_initiative_is_progressing
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001391240
https://www.gov.il/he/departments/news/green_environmental_standard_mark_to_israeli_missions_around_the_world
https://twitter.com/Strike4FutureIL/status/1460337007209635851
https://twitter.com/Israel/status/1463162045302554627
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/11/commerce-adds-nso-group-and-other-foreign-companies-entity-list
https://www.ynet.co.il/news/article/skphofuvt
https://twitter.com/BarakRavid/status/1455906056165634050
https://news.walla.co.il/item/3470714
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לקוחות שלה בכל העולם שהודבקו   ויידעהאותה כחברה הנתמכת על ידי המדינה,    הגדירה,  NSOנגד    תביעה  הגישהאפל  
-טכנולוגיה מ  את מספר המדינות שחברות הסייבר יכולות למכור להן קיצץיטחון משרד הב .על ידי תוכנת הריגול פגסוס

,  הרשימה העדכנית לא כוללת מדינות כמו מרוקו, מקסיקו, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות  בלבד.  מדינות  37-ל  102
 אדם. להפרה של זכויות  למכור למשטרים טוטליטריים או כאלו בהם יש חשדקשה על חברות הסייבר ות

 

את ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לסקירה   ארח  משרד החוץ  -  בסוגיות מדיניות אסטרטגיותמשרד החוץ    מעורבות •
לעסוק בתחומי   המשרד  את יכולות  הדגיש  . המנכ"ל אושפיזהבינלאומיתשל עבודת המשרד ומצבה של ישראל בזירה  

 . ההתמודדות עם האיום האיראני, חיזוק הסכמי אברהם והנושא הפלסטינישל ישראל ובהם הליבה 
 

הראשון שנפתח לאחר    ,את קורס הצוערים למנהל  החלומועמדים    1,000-ך כצוערים מתו  11  -  מינויים במערך החוץ •
 כחבר  נבחרכשגרירה החדשה של ישראל בצרפת. ח"כ דיכטר    מינויה  את גרמן עם אישור  בירךשנים. שר החוץ לפיד    26

הבין האיגוד  של  בטרור  למלחמה  ישראל  פרלמנ-הוועדה  ממשלת  כשגריר    אשרהטרי.  מימון  אמיר  של  מינויים  את 
תושב למדינות -לאוסטרליה, דוד גוברין כשגריר למרוקו, אדווין נתן גלוסמן כשגריר לקזחסטאן, רועי רוזבנליט כשגריר לא

 . נסול כללי לצ'נגדו בסיןהפסיפיק, וגדי הרפז כקו
 

שר החוץ רול    סגן  החלטק בין קליפורניה וישראל,  -נוכח מחקר המצביע על הקשרים הענפים בהיי  -דיפלומטיה מודרנית   •
בקול קורא למתנדבים שיצטרפו ליוזמה לשמש    יצא. משרד החוץ  2022-שתתקיים בלקדם ועידת השקעות משותפת  

שר    הודיעסלימאן,  - ח"כ תומא  בראשותרים בתקשורת העולמית. בכינוס מיוחד של הוועדה לקידום מעמד האישה  כדוב
ישראל תב  כי  לפיד  ישראל  החוץ  נשים.  נגד  אלימות  למניעת  איסטנבול  לאמנת  להצטרף  אירופה  ממועצת   צפויה קש 

בניין משרד   .חסרות מעמד הסובלות מאלימותנשים יק תושבות ללהסתייג מסעיף המחייב את המדינות החתומות להענ 
 בכתום לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. הוארהחוץ 

 

לרומניה מחוללי חמצן להתמודדות עם הקורונה, שלחה משלחת רופאים, ואירחה    העבירהישראל    -דיפלומטיית קורונה   •
רול   החוץ  שר  סגן  מטעמה.  רופאים  הבינלאומית  בפגיש  השתתףמשלחת  הווירטואלית  המדינה   בהובלתה  מזכיר 

עם שגריר יפן בישראל מיזושימה   נפגששר הבריאות הורוביץ  האמריקאי בלינקן לתיאום ההתמודדות עם נגיף הקורונה.  
 .ודן עמו במשבר הקורונה

 

כי ישראל, איחוד האמירויות ארה"ב והודו ימשיכו במגעים שהחלו ביניהם,    אמרשר החוץ ההודי    -חיזוק קשרים עם אסיה   •
על הסכם חדשנות הדדי לפיתוח טכנולוגיה משותפת   חתמודו  ויפגשו קרוב לוודאי בדובאי בשבועות הקרובים. ישראל והו

והביטחון. הנשיא   נושא הגרעין האיראני. ראש    שוחח  הרצוגבתחומי ההגנה  והעלה בפניו את  ג'ינפינג,  סין  עם נשיא 
 נוכה.בעברית לרגל חג הח בירך הממשלה ההודי מודי 
 

באתיופיה   • מלחמת האזרחים  עם  החוץ    -התמודדות  האזרחים   התקיים במשרד  החשש שמלחמת  נוכח  פנימי  דיון 
עשרות אתיופים הובאו על ידי הממשלה הקודמת במבצע   כי  נחשףהממתינים להגר לישראל.  תקשה על אלו  באתיופיה  

עם בנט, וקבל על העובדה כי    שוחח אף שלחלקם אין קשר ליהדות. ראש ממשלת אתיופיה אחמד    חשאי לישראל, על
בישראל   בארצו.  בטבח  שהשתתפו  אתיופיים  קצינים  ברחו  המבצע  ו  הבטיחובחסות  לאתיופיה  לבדוק  פושעי  להשיב 

לפנות חלק ממשפחות הדיפלומטים הישראלים באתיופיה מחשש   החל. משרד החוץ  בקרבםאם ימצאו כאלו  מלחמה  
 .להסלמה במלחמת האזרחים

 

באופן רשמי את תפקידו. משלחת   והחלבוושינגטון    נחתשגריר ישראל החדש הרצוג    -ת הקשרים עם ארה"ב  תחזוק •
לב, פריג' וזנדברג.  -סטריט ונפגשה עם השרים לפיד, מיכאלי, בר-לארץ ביוזמת ג'יי  הגיעהשל חברי קונגרס דמוקרטיים  

מלהזמין את חברי השדולה לפגישה. סגן שר החוץ    נמנעאת חברי הקונגרס הדמוקרטים אך    נפגשראש הממשלה בנט  
 ש עם חברי קונגרס משתי המפלגות.ביקור בוושינגטון, ונפג ערךרול 

 

https://twitter.com/kann_news/status/1463208644917481474
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/26/amoral-21st-century-mercenaries-problems-mount-nso-group
https://twitter.com/yuvadm/status/1463214389121765392/photo/1
https://twitter.com/amitaiz/status/1463490572690370563
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/sjnu1zhof
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1462511853586759682
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/News/Pages/pr_211121.aspx
https://twitter.com/yairlapid/status/1454880480436891650
https://twitter.com/yairlapid/status/1462366416179503111
https://www.srugim.co.il/620274-%D7%9C%D7%A6%D7%93-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%93%D7%99
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1463037876443258883
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec622_2021
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001391086
https://twitter.com/idanroll/status/1460946833497370633
https://twitter.com/idanroll/status/1459858745702428673
https://twitter.com/AidaTuma/status/1463059072433934342
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-879629
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.10413460?utm_source=Web_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaign=Share
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1463913942661701641
https://www.ynet.co.il/health/article/h16mdt1dy
https://twitter.com/idanroll/status/1458457631849340928
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-remarks-at-a-virtual-covid-19-ministerial/
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1458421179925028866
https://www.wionews.com/india-news/india-uae-us-and-israel-west-asian-quad-meet-in-next-few-weeks-eam-jaishankar-429130
https://www.jpost.com/israel-news/israel-india-agree-to-develop-bilateral-defence-technology-684692
https://www.zman.co.il/268596/
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/5736998
https://twitter.com/narendramodi/status/1464998910452121605
https://www.ynet.co.il/news/article/rjjfusepy
https://twitter.com/ravivdrucker/status/1457672046691995648?s=24
https://13tv.co.il/item/news/politics/state-policy/ethiopian-immigrants-1406730-902669348/
https://www.inn.co.il/news/531011
https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/ethiopia-officers-1409745/
https://twitter.com/BarakRavid/status/1457061834427703297
https://www.bhol.co.il/news/1300565
https://twitter.com/simonarann/status/1460370363188195328
https://www.inn.co.il/news/531093
https://twitter.com/naftalibennett/status/1458345521991585792
https://www.inn.co.il/news/531169
https://twitter.com/idanroll/status/1458482366079512576
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 ? קרה מה תאריך 

 בסודאן. ביקרהמשלחת ישראלית  בנובמבר 1

 שאמלי. -אלהירדני  עמיתהבירדן עם  נפגשהשרת הכלכלה והמסחר ברביבאי  בנובמבר 3

 ורמאללה.  ישראלב ביקר השליח האמריקני לנושא אנרגיה הוכשטיין  בנובמבר 6

 בישראל. ביקרנשיא קולומביה  בנובמבר 7

 שייח'.-בשארם א נפגשוחברי הוועדה הצבאית המשותפת לצה"ל וצבא מצרים  בנובמבר 7

 לרומניה. יצאהמשלחת של מומחי רפואה ישראלים  בנובמבר 7

 במוסדות האיחוד בבלגיה. ביקרמנכ׳׳ל משרד החוץ אושפיז  בנובמבר 8

 עם המלך עבדאללה בארמונו בעמאן. נפגשח"כ עבאס  בנובמבר 9

 עם שר החוץ הקפריסאי.   נפגשראש המל׳׳ל חולתא  בנובמבר 10

 עם ראש הממשלה בנט. נפגשוחברי קונגרס אמריקאים  בנובמבר 10

 עם עמיתיה בקהיר.  נפגשהישראלית -משלחת ביטחונית בנובמבר 14

 . בישראל ביקרהשליח האמריקני לענייני איראן מאלי  בנובמבר 14

 גרינפילד.-עם שליחת ארה"ב לאו׳׳ם תומאס נפגששר החוץ לפיד  בנובמבר 15

 עם אבו מאזן ברמאללה.  נפגשראש השב׳׳כ בר  בנובמבר 16

 עם נשיא סין.  שוחחהנשיא הרצוג  בנובמבר 17

 עם נשיא תורכיה ארדואן.   שוחחובנט והנשיא הרצוג  בנובמבר 18

 במנאמה עם יורש העצר וראש ממשלת בחריין הנסיך סלמאן. נפגשחולתא  בנובמבר 20

 טניה. ביקור ממלכתי בברי  ערכוהנשיא הרצוג ורעייתו   בנובמבר 21

 בדובאי. ביקרהשרת האנרגיה אלהרר  בנובמבר  22-23

 ביקור במרוקו.   קייםשר הביטחון גנץ  בנובמבר 24

 בכנס השישי של פורום הגז בקהיר. השתתפהאלהרר  בנובמבר 25

 בבחריין והחל את תפקידו כשגריר במדינה.  נחתשגריר ישראל נאה  בנובמבר 29

https://www.ynet.co.il/news/article/r14btaaut
https://www.inn.co.il/flashes/835871
https://www.ynet.co.il/news/article/hkicgmvpf
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1457036180512559104
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1457609105850392582
https://twitter.com/DavidSaranga/status/1457584861930311681
https://twitter.com/HaimRegev/status/1457670196215287811
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-876554
https://twitter.com/cyprusmfa/status/1458469759721299971?s=24
https://twitter.com/naftalibennett/status/1458345521991585792
https://news.walla.co.il/item/3471029
https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/middle-east/article/5630682
https://twitter.com/yairlapid/status/1460308518154739718
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1460535580144582659
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/5736998
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1461373141125677065
https://twitter.com/BarakRavid/status/1462040096186712066
https://twitter.com/yanircozin/status/1462130917485518855
https://twitter.com/KElharrar/status/1464159479952465920
https://www.ynet.co.il/news/article/bkm2d3jut
https://twitter.com/ofirwinter/status/1463792378754523141
https://twitter.com/AmbassadorNaeh/status/1465353248206901254
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 ומחקרים "חות וד
מסמך המלצות של מומחי מיתווים,  ,"  36-חוץ לממשלת ישראל ה-תכנית מדיניות" 

 . 2021נובמבר 

   דעה מאמרי

המלצות בנות יישום לעדכון   17חזרה לשולחן השרטוטים:  במכון מתווים, " 
 .  2021בנובמבר  3, הארץ," מדיניות החוץ

בנובמבר  N12 ,7," מדחי אל דחי: מכה נוספת נחתה על לבנוןפרופ׳ אלי פודה, " 
2021 . 

," שנה אחרי ועידת מדריד, המולטילטרליות שוב באופנה  30ד"ר נמרוד גורן, " 
 . 2021בנובמבר  10, הארץ

,"  קצא"א היא לא הדרך לשילוב ידיים אזורי מול משבר האקליםיצחק גל, " 
 . 2021בנובמבר  17, הארץ

ו"מדברת" על   -מצרים מנסה לקרוץ למערב , " ר בשמת יפת"אלי פודה וד 'פרופ
 .  2021בנובמבר  N12 ,21," זכויות אדם

, הארץ,"  זמן לשינוי כיוון: איך מחזקים את הרשות הפלסטינית?ד׳׳ר ליאור להרס, " 
 . 2021בנובמבר  24

האם פרשת ״זוג המרגלים״ יכולה לסייע בשיפור  השגריר לשעבר מיכאל הררי, " 
 . 2021בנובמבר  24 זמן ישראל,," היחסים בין ישראל לטורקיה?

,  זמן ישראל,"  המשימות המדיניות של ישראל באגן הים התיכוןד"ר נמרוד גורן, " 
 . 2021בנובמבר  28

 בתקשורת  איונותר

 . 2021בנובמבר   14, 20," ערוץ ההסתבכות בתורכיה, " ר נמרוד גורןד" 

 15, כאן-רק"ע," על פתרון 'משבר המרגלים' עם תורכיהד"ר נמרד גורן, " 

 . 2021בנובמבר 

 . 2021בנובמבר  18,  7ערוץ ״  טורקיהד׳׳ר נמרוד גורן, ״

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/11/Mitvims-Foreign-Policy-Plan-for-the-36th-Government-of-Israel-November-2021.pdf?fbclid=IwAR2VFJtXovs5NTom4DcW9rC5E5yTi0fdrimsqYfnFtZmeGucW7E5xkdEXaU
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/11/Mitvims-Foreign-Policy-Plan-for-the-36th-Government-of-Israel-November-2021.pdf?fbclid=IwAR2VFJtXovs5NTom4DcW9rC5E5yTi0fdrimsqYfnFtZmeGucW7E5xkdEXaU
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10350119
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10350119
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q4/Article-a436eb4a439fc71026.htm
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10371126
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10371126
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10371126
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10392758
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q4/Article-c1d3278f7482d71027.htm
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q4/Article-c1d3278f7482d71027.htm
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10412000
https://www.zman.co.il/270132/popup/
https://www.zman.co.il/270132/popup/
https://www.zman.co.il/271078/
https://storage-http.ch20-cdnwiz.com/content/entry/data/0/46/0_9di2ppoz_0_272anl23_2.mp4?fbclid=IwAR3FO3lLi32aV-U2CN3IfHyK35ib3ILfN_hm-JGcAUSKYlZDDG4BJGSt_Qw
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/185036900477581
https://www.inn.co.il/news/532024

