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 2021 דצמבר , 56מס'   גיליון

את הדו"ח הרבעוני למועצת הביטחון,    הגיששליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון וונסלנד    -  תהליך שלום   עוד אין •
הרוחות. בנאום תיאר את מקרי האלימות, הביע את חששו מהדרדרות המצב הביטחוני וקרא לצדדים לפעול להרגעת  

דחלאן כי נוכח פעילות ישראל להחרבת פתרון שתי המדינות, הוא מאמץ את פתרון המדינה האחת.    הצהירלתומכיו בעזה  
את אופייה המדיני של פגישה בין שר הביטחון גנץ ויו"ר הרשות אבו   להדגיש  ביקשוברשות הפלסטינית, בשמאל ובימין  

 .הדגישו כי מדובר על פגישת תיאום בלבד ובנט  לפיד עצמו, שר החוץ גנץמאזן, אך 
 

על פגישה צפויה בין שר הביטחון גנץ ויו"ר הרשות הפלסטינית אבו    דיווחיםלאחר    -יישום מדיניות "צמצום הסכסוך"   •
בכלכלה  לתמיכהצעדים בוני אמון  מספר על סיכמואת אבו מאזן בביתו בראש העין. השניים   גנץ אירחמאזן ברמאללה, 

תושבים נוספים במרשם האוכלוסין הפלסטיני, הקדמת תשלומי    10,000-וביציבות ברשות, הכוללים בין היתר עדכון של כ
מיסים של כמאה מיליון ש"ח, העלאת מכסת העובדים בישראל, והענקת תו תקן ישראלי למפעלים פלסטינים. בפגישה 

וראש המודיעין הכללי  - לנושאים אזרחיים ברשות א  לקחו חלק מתאם פעולות הממשלה בשטחים עליאן, השר שייח' 
ה.  לפעול לחיזוק  קראהזהיר כי הרשות הפלסטינית נמצאת במצב כלכלי ושלטוני קשה ו  ראש השב׳׳כ ברהפלסטיני פרג'.  

ולגורמים בצה"ל. שוטרים פלסטיניים   פריג',  שני    בשלום  חילצובכך הצטרף לקריאתו של השר לשיתוף פעולה אזורי 
 שלהלרשות הפלסטינית שני פלסטינים שהשליכו מטען על מנגנוני הביטחון    הסגירהישראל  ישראלים שנקלעו לרמאללה.  

 . , ונתפסו בישראלבאזור בית לחם
 

צדדיים שיגבירו  -מראש הממשלה בנט שלא לקדם צעדים חד  ביקשמזכיר המדינה בלינקן    -  יבונות בירושליםמאבק על ר •
הוועדה המחוזית לדון בתכנית    התכנסהאת המתיחות ובכללם את תכנית הבנייה בעטרות. על אף פנייתו של בלינקן  

ה  יכי ממשלת ישראל תקבע את מדיניותה בנושא הבנייה בעטרות, ותדאג שהסוגי אמרהבנייה בעטרות. שר החוץ לפיד 
שיש לבצע תסקיר סביבתי בטרם התקדמות נוספת. עיריית    חליטההלא תהפוך לעימות מדיני עם האמריקאים. הוועדה  

לקדם בנייה של שכונה חדשה "גבעת שקד" עבור יהודים מעבר לקו הירוק בצמוד לבית צפאפא, וזאת   החלהירושלים  
לתכניות נוספות שמקדמת יחידת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לבניית שכונות יהודיות במזרח ירושלים.    בנוסף

זרות   מדינות  דובר משרד החוץ  אג'ר  ' ייחהזדהות בש  ביקור   ערכונציגים של  לגירוש המשפחה.  והביעו התנגדותם  ח 
כי פינוי משפחת סאלם שנועד לסוף החודש, נדחה מסיבות   נמסר.  זהאת התנגדות ארה"ב לפינוי    הביעהאמריקאי פרייס  

וח מחדש את הקונסוליה האמריקאית בירושלים, כאשר בנט האמריקאית לפת  הכוונהטכניות לינואר. נמשך הדיון סביב  
כי   ראמשל בנט. שגריר אוקראינה בישראל    התנגדותועל התנגדותו למהלך. ברשות הפלסטינית גינו את    והצהירשב  

  יצאו הוא מעריך ששלוחה של שגרירות ארצו תיפתח בירושלים בחודשים הקרובים. ראשי הקהילות הנוצריות בירושלים  
נגד הפרסומים, והדגישו את   יצאו בקמפיין חריף נגד ישראל בטענה שהיא פועלת לעקור אותן מהעיר. במשרד החוץ  

 . פעילותה של ישראל לשמירה על חופש הפולחן 
 

https://unsco.unmissions.org/security-council-briefing-situation-middle-east-reporting-unscr-2334-delivered-un-special-5
https://twitter.com/JackyHugi/status/1471369896986660865
https://news.walla.co.il/item/3479647
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10500393
https://twitter.com/gantzbe/status/1475954579263086592
https://twitter.com/yairlapid/status/1476202602446860294
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6689180
https://www.mako.co.il/news-military/2021_q4/Article-edd4384c5df9d71026.htm?Partner=rss
https://www.ynet.co.il/news/article/bykxclfik
https://twitter.com/hadasgrinberg/status/1475941893133553667
https://twitter.com/attilus/status/1475939317096886278
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1476085156645683206
https://twitter.com/yoavzitun/status/1476085673606139904
https://twitter.com/gantzbe/status/1475954579263086592
https://news.walla.co.il/item/3476050?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3474528
https://twitter.com/galberger/status/1466472431384731650
https://twitter.com/galberger/status/1473723937460789259
https://twitter.com/BarakRavid/status/1466483344187834374
https://twitter.com/nirhasson/status/1467837637167878148
https://twitter.com/GLZRadio/status/1467840028827176963
https://twitter.com/BarakRavid/status/1467858016150200321
https://twitter.com/BarakRavid/status/1467858016150200321
https://twitter.com/BarakRavid/status/1467858016150200321
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10442109
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.10460213
https://www.mekomit.co.il/%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%97-%D7%92%D7%A8%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A0/
https://twitter.com/hagitofran/status/1472860064448974852
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-december-20-2021/
https://twitter.com/yuval_abraham/status/1472922799752761344
https://twitter.com/gilicohen10/status/1473891547720691716
https://www.93fm.co.il/radio/754176/
https://www.makorrishon.co.il/news/434983/
https://www.makorrishon.co.il/news/434983/
https://www.makorrishon.co.il/news/434983/
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.10482774
https://www.gov.il/he/departments/news/response_to_statement_by_churh_leaders_in_jerusalem
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  במאמצי השיקום   לשלב השני  התקדמותהוועדה המצרית לשיקום עזה הודיעה על    -  מצרים מתווכת בין ישראל ועזה •
אשר יכלול שישה פרויקטים גדולים בצפון הרצועה. משלחת הנדסית מצרית ביקרה ברצועה לקידום הפרויקטים. משלחת 

ות עם גורמי  ביטחונית מצרית בראשות עבד אלח'אלק המשיכה לתווך בין ישראל והחמאס במגוון נושאים ולאחר פגיש
כי נמשכו המאמצים לביצוע עסקת חילופי שבויים עם החמאס.   דווחביטחון ישראליים נכנסה לסבב שיחות נוסף ברצועה.  

 את בניית המכשול הפיסי סביב רצועת עזה. השלימהישראל 
 

לב -עם המשנה למזכיר המדינה האמריקאי נולנד התייחס השר לביטחון פנים בר  פגישתובמהלך    -  תהליכי סיפוח זוחל •
לחיוב את ההכרה של השר בתופעה, וקרא למפלגות השמאל והמרכז   ציין לאלימות המתנחלים. משרד החוץ הפלסטיני  

של עקרונות לפעילות תחנות כח בגז בשטחי הגדה המערבית,   אסדרה  מקדמתבישראל לצאת כנגדה. רשות החשמל  
בפגישתו הצפויה עם היועץ    כי יציג  אמראשר יפעלו ברישיון ישראלי ובהתאם לתקן המקובל בתוך ישראל. הנשיא הרצוג  

ישראל   לפנות את המאחז בחומש. ממשלת  לאומי האמריקאי סאליבן את בקשת המתנחלים שלא   התנגדהלביטחון 
 העבירהביהודה ושומרון. הממשלה  להצעת החוק של ח"כ אמסלם להחיל את המשפט הישראלי על הישובים היהודיים  

   .מיליון ₪ לתגבור תחנות הזנקה של עזרה ראשונה ביהודה ושומרון  5.5

  נפגש האמירויות. במהלך ביקורו    באיחוד  רשמיראש הממשלה בנט ערך ביקור    -  יזוק היחסים עם איחוד האמירויותח •
ראיונות לתקשורת    והעניקהקשרים בין המדינות,    ובהעמקתבסוגייה האיראנית    עמו  דןבנט עם יורש העצר האמירתי,  

ראשון של ראש ממשלת ישראל באיחוד האמירויות לאחר החתימה על הסכמי הנורמליזציה.    המקומית. היה זה ביקור
אביב -. מבנה עיריית תלעם איחוד האמירויות  את הסכם מניעת כפל מס והתחמקות ממיסים  אשררהממשלת ישראל  

ה   הואר לרגל  האמירויות  איחוד  בישראל  בדגל  האמירויות  שגריר  המפרצית.  המדינה  של  הלאומי  בעברית    הודהיום 
יומה הלאומי. בטורניר   השתתפה  בכדורגל  נבחרת הנוער הלאומית של איחוד האמירויות  למברכים את מדינתו לרגל 

דאבי   באליפות העולם בבריכות קצרות באבו  השתתפההחורף הבינלאומי שנערך בנתניה. השחיינית הישראלי גורבנקו  
 . וזכתה בשתי מדליות זהב

 

נמשכה ההתנגדות להסכם בין   -תקנות המשרד להגנת הסביבה   באמצעות  של קצא"א  הסכם העברת הנפטהגבלת   •
שרת הסביבה זנדברג,   ,ארגוני סביבה,  מחקר   מכוניכנסת,    חברי  ,להסכם  בין המתנגדים  קצא"א לחברה האמירתית.

אך טען שיש לפעול ברגישות כדי לא   את התנגדותו להסכם  שהביעלשיתוף פעולה אזורי פריג', ושר החוץ לפיד    השר
כי הפגיעה המדינית האפשרית שבביטול הסכם   אמר. מנהל מחלקת המפרץ במשרד החוץ דביר  ביחסים המדינייםלפגוע  

להכלה.   ניתנת  גנץ  קצא"א  הביטחון  סדורה.    טען שר  ממשלתית  מטה  עבודת  לביצוע  עד  ההסכם  את  להקפיא  שיש 
לבג"צ   לעתירה  כי    טענהבתשובה  יישומו    איןהמדינה  את  יגביל  הסביבה  להגנת  והמשרד  בהסכם,  להתערב  צורך 

  .באמצעות תקנות
 

סיסי, ראש  -עם הנשיא המצרי א   ונפגשבקהיר    מדיני  ביקור  קייםשר החוץ לפיד    -מצרים  שיתוף פעולה מתרחב עם   •
בקידום היחסים בין המדינות.  המשתתפים בסוגיה האיראנית, עזה והפלסטינים, ו  דנו המודיעין ושר החוץ שכרי. בשיחות  

  בהרחבה   פורסםבמחווה סמלית השיב לפיד למצרים פריטים ארכיאולוגיים גנובים שנתפסו בישראל. ביקורו של לפיד  
במצרים.   המרכזיים  התקשורת  ישראל    דווחבאמצעי  כוח    משתפתכי  תחנות  של  הקמתן  בקידום  מצרים  עם  פעולה 

כי בקרוב יפורסם תרגום בעברית לפירוש הקוראן. הספרייה    הודיעסולאריות על אדמת מצרים. שר ההקדשים המצרי  
  .םאאהר-ארכיון דיגיטלי של העיתון המצרי הוותיק אל השיקההלאומית בירושלים 

 

ב • עם אתגרים  מגנומטרים    -  ירדן   יחסים  הצבת  על  המתחדש  והשיח  בירושלים  הגוברת  הביטחונית  המתיחות  נוכח 
  סערו ירדן מסרים לישראל המזהירים מפני צעדים שכאלו. בפרלמנט הירדני    העבירהשריף,  -הבית/חראם א- בכניסות להר

https://twitter.com/galberger/status/1475897608400949249
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10446352?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://twitter.com/omerbarlev/status/1470440095450869760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1470440095450869760%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.srugim.co.il%2F627349-D79BD79ED794-D7A8D793D799D793D795D7AA-D7A1D7A2D7A8D794-D791D7A2D7A7D791D795D7AA-D7A6D799D795D7A5-D7A9D79C-D7A2D79ED7A8-D791D7A8-D79C
https://twitter.com/michael_mils/status/1471078700804411393
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shim_ekronot_genin/he/Files_Shimuah_shim_genin_malle.pdf
https://twitter.com/homelandguards/status/1466492026237734917
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10484481
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_811_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_893_2021
https://twitter.com/naftalibennett/status/1470039720289841155
https://twitter.com/UAEVoiceHebrew/status/1469970501967945728
https://twitter.com/BarakRavid/status/1469945045180719106
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10460689
https://www.ynet.co.il/news/article/hjc3ytmck
https://twitter.com/naftalibennett/status/1470411768577019916
https://twitter.com/liadosmo/status/1470267964062674948
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_738_2021
https://twitter.com/MayorOfTelAviv/status/1466477174232428546
https://twitter.com/AmbAlKhaja/status/1466434489236828163
https://twitter.com/UAEinIsrael/status/1469284787571601410
https://twitter.com/simonarann/status/1471900574283141134
https://twitter.com/gaby_lasky/status/1468220872964157445
https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.10453130
https://twitter.com/eilateilot/status/1471103763654103049
https://twitter.com/ShaniAshkenazi/status/1470845789509459979
https://twitter.com/ilanacuriel/status/1468201638712291329
https://twitter.com/lee_yaron/status/1468926516474097668
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/rjcciebck
https://twitter.com/ShaniAshkenazi/status/1471550654124539905
https://news.walla.co.il/item/3475907
https://twitter.com/yairlapid/status/1468997978400690183
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6181778
https://twitter.com/yairlapid/status/1468867719227486211
https://twitter.com/kaisos1987/status/1468913817354739719
https://twitter.com/kaisos1987/status/1468933174931726338
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1469311918481494016/photo/1
https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/israel-eyes-solar-opportunities-egypt#ixzz7DpRkQrcg
https://twitter.com/ofirwinter/status/1466142863692021772
https://twitter.com/kaisos1987/status/1466141768609669143
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. ראש לפלסטיניםהרוחות בדיון על העסקה בין ישראל, ירדן והאמירויות בנושא חילופי המים והחשמל, בגין המחויבות  
 .טראוונה שנפטר-לעמיתו וראש הממשלה הירדני לשעבר א  ספדהצוות הישראלי במשא ומתן לשלום עם ירדן רובינשטיין  

 

היום   לרגלעם מלך בחריין בן עיסא אאל ח'ליפה ובירך אותו  שוחחהנשיא הרצוג  - חוגגים עם בחריין את יומה הלאומי •
את בניינה בצבעי הדגל    האירהאת בחריין לרגל יומה הלאומי, ועיריית תל אביב    בירךהלאומי של הממלכה. שר החוץ  

 .של הממלכה
 

של מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן    פנייתוראש הממשלה בנט ניצל את    -  התנגדות לחזרה להסכם הגרעין עם איראן •
המשא ומתן עם איראן ואימוץ צעדים קשים יותר מצד המעצמות. הפסקה מיידית של    לבקשלעצירת הבנייה בעטרות, כדי  

ואמר כי השליחים בווינה לא יקבלו הנחיות   הגיבעם בלינקן באותו נושא. דובר שר החוץ האיראני    שוחחשר החוץ לפיד  
 המוסדבין היתר ראש    ביטאולהסרת הסנקציות מעל איראן בתמורה להסכם שאינו מספק    התנגדות דומהמישראל.  

בוושינגטון בניסיון    ביקרוהמוסד ברנע    . שר הביטחון גנץ וראשארדןסער ושגריר ישראל באו"ם    המשפטים, שר  ברנע
בסדרה של ראיונות    לפיד  יצאאת האמריקאים להמשך הפעלת לחץ על איראן. לקראת חידוש השיחות בווינה    לרתום

נגד פעילותה של איראן באזור. צה"ל    יצאברחבי העולם בניסיון לגייס תמיכה נוספת בעמדה הישראלית. שר הביטחון גנץ  
בדיון בוועדת החוץ והביטחון    השתתףחיל האוויר תרגיל גדול המדמה תקיפה באיראן. לפיד    יקייםכי בעוד חצי שנה    הודיע

 .שם התמקד בעיקר באתגר מניעת הגרעין האיראנישל הכנסת 
 

התקיים ארוע מקוון בהשתתפות שר בין המדינות  לרגל חגיגות ציון השנה לחידוש היחסים    -  חיזוק הקשרים עם מרוקו •
  שגריר את הצדדים, ו  בירךביניהם, בלינקן    שוחחו  ובוריטההחוץ לפיד, שר החוץ בוריטה ומזכיר המדינה בלינקן. לפיד  

 הודיעהעל רקע עליית גלי התחלואה בקורונה    הנסיכה ג'ומלה.קו לארה"ב  שגרירת מרועם    נפגשישראל לארה"ב הרצוג  
 חתמהחברת התעופה של מרוקו על דחיית השקת קו הטיסות הישיר שאמור היה להיפתח החודש. ההתאחדות לכדורגל  

על הסכם שיתוף פעולה עם ההתאחדות המרוקאית בחסות ותמיכת פיפ"א וההתאחדות האפריקאית. ההסכם נחתם 
ברבאט בין המשלחת ישראלית בהובלת יו"ר ההתאחדות חסון לבין עמיתו המרוקאי לקג'אה המשמש גם כשר האוצר  

את חסותו על שורה של פרויקטים    פרשבנוכחות שגריר ישראל במרוקו גוברין. מלך מרוקו מוחמד השישי  בממלכה, ו
בתחרות מיס יוניברס שנערכה   השתתפהתרבותיים ותיירותיים לחיזוק המורשת היהודית של מרוקו. מיס מרוקו בן חלימה  

 . במשרדה את שגריר מרוקו בישראל ביוד אירחהלתקשורת הישראלית. שרת הפנים שקד  והתראיינההשנה באילת, 
 

ממשלת אינדונזיה   עם  דןמזכיר המדינה האמריקאי בלינקן    -מעגל הנורמליזציה  קשרים עם מדינות ערביות מחוץ ל •
שלום וסובלנות תרבותית בחינוך העוקב אחר קידום    IMPACT-seמכון המחקר    .באפשרות קידום נורמליזציה עם ישראל

את קטר על שינויים שביצעה בספרי הלימוד והורדת תכנים אנטישמיים, וציין שעדיין דרוש שיפור בתחום    שיבח  בית ספרי
נערך בין כוכבי העבר של מדינות ערב לבין אגדות עבר במשחק ראווה ש  השתתףזה. המאמן הישראלי אברהם גרנט  

 עשהע עקב השתתפותו. מטוס מנהלים פרטי  את הארו  החרימו  ערבשהתקיים בדוחה. מספר שחקנים ממדינות   מהעולם
לישראל מג'דה בערב הסעודית, גם כן עם עצירה   הגיע דרכו מישראל לדוחה, עם עצירת ביניים קצרה בירדן. מטוס אחר 

 בנתיב טיסה מעל ישראל.  עברבירדן. מטוס תובלה שעשה דרכו מבלגרד לבסיס חיל האוויר הסעודי,  
 

של משלחת שגרירים מהאו"ם בגבול   ביקור  הובילשגריר ישראל באו"ם ארדן    -  פעילות דיפלומטית נגד חיזבאללה •
לה על החלטת אוסטרליה להכיר  והודההצפון ובמנהרות חיזבאללה. שר החוץ לפיד שוחח עם עמיתתו האוסטרלין פיין,  

 . רובחיזבאללה בכללותו כארגון טר
 

 לתקוף ישראל המשיכה    -  וחיזוק הריבונות הישראלית על רמת הגולן  המשך תקיפות בסוריה בתיאום עם רוסיה •
ביקור של שר   תוכנןוחומס. בצל התקיפות הישראליות בסוריה    באזור דמשק  ומטרותלטקיה,    נמל  את  פעמייםבסוריה,  

  שוחח של לברוב למועד עתידי. שר החוץ לפיד    ביקורו   נדחההחוץ הרוסי לברוב בישראל וברשות הפלסטינית. לבסוף  
לחזק את    והחליטהישיבה ברמת הגולן,    קיימהעמו בטלפון, והשניים קבעו להיפגש בהקדם האפשרי. ממשלת ישראל  
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להדיח משורותיו את שחקן   החליטהוועד האולימפי הסורי    זאת בחריפות.  גינהההתיישבות ברמה. משרד החוץ הסורי  
 הישראלי גרנט.ח'טיב שהשתתף במשחק בקטר בו נכח המאמן -הכדורגל אל

והפיתוח הגדולה בעולם של האיחוד האירופי    המחקר  לתוכנית  הצטרפהישראל    -  האירופיחיזוק היחסים עם האיחוד   •
Horizon Europe  בדומה לשאר שיתופי הפעולה בין ישראל והאיחוד, גם תכנית זו אינה חלה על ההתנחלויות. האיחוד .

 .אסיה המחבר בין אירופה לישראל דרך קפריסין בתוכניות האנרגיה שלו-את קו החשמל אירו כללהאירופי 
 

יחסים הדדיים עם מדינות אירופה • על גרמניה  מעמיתיהם    את  ברכובממשלתו    ושרים  בנטראש הממשלה    -  חיזוק 
ויו"ר    ,את הסכם מניעת כפל המס עם אלבניה  אשררהממשלה חדשה בראשות הקנצלר שולץ. ממשלת ישראל    הקמת

עם השגריר האלבני בישראל. שר החוץ לפיד    נפגשקבוצת הידידות הפרלמנטרית של ישראל ואלבניה ח"כ סלאלחה  
בדרכים לחיזוק היחסים עם מדינות אירופה.    ELNETעם מנכ"ל    דןם עמיתתו האלבנית קסקה. סגן שר החוץ רול  ע  שוחח

 .מפגש של הוועדה הכלכלית המשותפת לישראל ואוקראינה אירחמשרד החוץ 
 

תקנות המחייבות חוקרים    הוציא משרד המדע הפולני    -  המקייימים קשר עם ישראל  לחץ על מדענים  מפעילהפולין   •
 . פולנים לבקש אישור לפני יצירת כל קשר עם עמיתיהם הישראלים או השגרירות הישראלית בפולין

את הפסגה השמינית המשותפת עם יוון וקפריסין. ראש   אירחהישראל    -  ברית עם קפריסין ויוון ממשיכה להתחזקה •
יוון מיצוטאקיס. המנהיגים    עםנפגש בירושלים    בנטהממשלה   וראש ממשלת  על    הצהירו נשיא קפריסין אנסטידיאדס 

רונה ובטרור, האנרגיה, משבר האקלים ומצבי חירום. עוד  קידום שיתופי הפעולה בתחומי היציבות האזורית, המאבק בקו
הדגישו את רצונם להמשיך ולחזק את שיתוף הפעולה בין שלוש המדינות לבין איחוד האמירויות וארה"ב. במהלך הפסגה 

בתחומ  נחתם פעולה  לשיתוף  ועמיתה  הסכם  הכהן  פרקש  והטכנולוגיה  המדע  החדשנות,  שרת  בין  והמדע  המחקר  י 
יוון הכולל התייחסות ישירה   אישרהקפריסאי קוקינוס. הקונגרס האמריקאי   חוק להגדלת התמיכה האמריקאית בצבא 

  .(3+1לקידום השותפות בין ישראל, יוון, קפריסין וארה"ב )
 

ארדואן  הדגישבמסגרת הוועידה הפרלמנטרית של ארגון המדינות האסלאמיות  -  ארדואן מבקר את ישראל ומושיט יד •
את מחויבותו לסוגייה הפלסטינית, תקף את מדיניות ישראל בירושלים, והביע את תמיכתו בהקמת מדינה פלסטינית 

ארדואן כי תורכיה יכולה לחמם את יחסיה מחדש עם ישראל כפי שעשתה עם איחוד    אמר'. בראיון לעיתון  67בגבולות  
לתורכיה   פנתהכי ישראל    דווחשהמדינות יודעות מה הן הרגישויות של הצדדים, ושיימצא לכך פתרון.    והדגישהאמירויות,  

בפניהם כי הוא   וצייןעם נציגי הקהילה היהודית בתורכיה,    נפגשבבקשה שתסגור את משרדי חמאס באיסטנבול. ארדואן  
שמח על חידוש הדיאלוג עם הנשיא הרצוג וראש הממשלה בנט, ועל העמקת קשרי המסחר והתיירות, וכי הוא רואה 

   .הזדמנויות רבות לקידום נורמליזציה בין המדינות

הבינלאומי לחלוקת חיסונים   המנגנוןכמיליון חיסוני אסטרהזניקה לאפריקה דרך    העבירהישראל    -  דיפלומטיית קורונה •
ושר   ישראל כמשקיפה באיחוד האפריקני. שר החוץ לפיד  וזאת על רקע החלטת מדינות היבשת לקבל את  שוויונית, 

הורוביץ   לפיד    הדגישוהבריאות  החוץ  שר  העולמי.  למאבק  לתרום  ישראל  של  מחויבותה    בהיוועדות   חלק  לקחאת 
בינלאומית מקוונת שכינס מזכיר המדינה בלינקן בנושא ההתמודדות עם זן האומיקרון, בהשתתפות שרי החוץ של יפן, 

מדינות רבות לרשימת    הוכנסוהעלייה העולמית בגל התחלואה,  גרמניה, אוסטריה, מקסיקו, הודו ומדינות נוספות. נוכח  
החוץ לקרואטיה כדי לשתף    משרד ידי    על  הוטסהמדינות האדומות. ראש מערך הקורונה בקופת החולים מכבי ד"ר שחר  

עם שגריר הודו בישראל סינגלה בחיזוק שיתופי    דןץ  את המומחים במדינה בידע הישראלי שנצבר. שר הבריאות הורובי
 .  הפעולה בין המדינות בנושא הקורונה והחדשנות הרפואית
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https://twitter.com/IsraelMFA/status/1467956583606980616
https://twitter.com/OrenAnolik/status/1467967276787945475
https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=24649#flat
https://www.gov.il/he/departments/news/event_summit071221
https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/congress-approves-menendez-legislation-to-bolster-us-defense-partnership-with-greece-as-part-of-national-defense-bill-
https://t.me/N12Updates/113678
https://www.jpost.com/middle-east/erdogan-better-turkey-israel-ties-depend-on-palestinian-issue-688184
https://twitter.com/hayeytan/status/1468545213979365380
https://twitter.com/GLindenstrauss/status/1470302021366472704
https://www.jpost.com/middle-east/is-turkey-pretending-it-wants-reconciliation-with-israel-again-analysis-687894
https://twitter.com/RabbisAlliance/status/1473713466200449031
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1473750296874602503
https://twitter.com/yairlapid/status/1471204459497897990
https://twitter.com/RinaBassist/status/1471208966222974978
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1471214526695677956
https://twitter.com/yairlapid/status/1473353348304850944
https://twitter.com/yairlapid/status/1473344059536285701
https://www.gov.il/he/departments/news/foreign_ministers_zoom_on_the_omicron
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1472481803994861571
https://twitter.com/AmbMeron/status/1466349948904091655
https://twitter.com/AmbassadorMor/status/1466112140108963848
https://twitter.com/YaelRaviaZadok/status/1466513966277042177
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1467910498847014917
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להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת   קראמנהיג האופוזיציה בפולין טוסק    -   החוץ-המרכיב הנורמטיבי במדיניות •
אוגנדה עשה שימוש בתכנת פגסוס של   שליטכי    פורסםנגד פעילי אופוזיציה.    NSOשימוש בתכנת ריגול ישראלית של  

האוצר האמריקאי   ממשרד  דרשוהישראלית כדי לעקוב אחר דיפלומטים אמריקנים. מחוקקים אמריקנים    NSOחברת  
מבקשי   2,445-ליישם את פסיקת בג"צ ולהעניק מעמד ארעי ל  החלה  ישראל   .להטיל סנקציות על החברות הישראליות

לממן תכנית חדשה לבריאות הנפש של עובדים במדים    התחייבהישראל    .2017מקלט מסודן שהגישו בקשה לפני יוני  
 .של כוחות השלום של האו"ם

 

בניין משרד החוץ בצבע    הואר לרגל ציון היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות    -  ומכלילה  חוץ מודרנית-דיניותמ •
פרויקט בו משפיעני רשת ישראלים בולטים יסייעו לחיזוק    חנךתערוכת צילומים "הפוך". משרד החוץ    ונחנכההסגול,  

על היעדר קריטריונים ונוהל תקין בבחירת מקבלי האות החדש   נמתחהבית של ישראל בעולם. ביקורת  התדמית החיו
משפטנים לצאת לקורסי הקיץ של   עודדשחילק משרד החוץ "האור של ישראל". אגף הייעוץ המשפטי במשרד החוץ  

גמלאי משרד פרויקט להעצמת נשים מהמשרד בתפקיד הדוברות.    חנךהאקדמיה למשפט בינלאומי בהאג. משרד החוץ  
 . את שר החוץ והמנכ"ל על כך שלא הגיעו לברך בכנס השנתי שלהם ביקרוהחוץ 

 

כשגרירים את   מינתהועדת המינויים של משרד החוץ  לכהן כשגריר בברלין.    נבחררון פרושאור    -  מינויים במערך החוץ •
בו רוזנצוויג לבריסל, גלי דגן לבוגוטה, תמר זיו לקוסובו, ירון מאיר להאנוי,  אבי ניר לאוסלו, ראובן עזר לבוקרשט, עידית א

של    מינויהתושב לצ'אד, ואת  -את מינויו של בן בורגל כשגריר לא  אשרהואת לירון זסלנסקי כקונסולית לדובאי. הממשלה  
 תושבת למונקו. -יעל גרמן לשגרירה לא

 

במאבקם נגד הפגיעה בזכויותיהם ולהשגת הסכם שכר חדש, יצאו    המשיכועובדי משרד החוץ    - מאבק על תנאי עבודה •
ון הלועג לשר החוץ לפיד, ואיימו כי לא  בקמפיין ציבורי בשם "הפקרתם אותנו בחוץ", פרסמו ברשתות החברתיות סרט

משרד   יצאאת העובדים שלא לטפל בפניות מחוץ לשעות העבודה. בתוך כך,   הנחהיסייעו באירוח בכירים מחו"ל. הוועד 
 . 2022החוץ בקמפיין לגיוס צוערים לקורס של 

 

את כתב אמנתו לנשיא המדינה הרצוג,    הגיששגריר ארה"ב הנכנס ניידס    -  דיאלוג מתמשך עם הממשל האמריקאי •
ישראל    והתארח לפיד.  לקידום הדמוקרטיה    לקחהבביתו של שר החוץ  ביידן  חלק במפגש הבינלאומי שכינס הנשיא 

עמם בסוגיה האיראנית ובאתגרים   ודן המדינה בלינקן,    ומזכירבוושינגטון עם עמיתו אוסטין    נפגשן גנץ  בעולם. שר הביטחו
 בישראל  ביקרתנחומיו לנפגעים מאסון הטורנדו בקנטקי. היועץ לביטחון לאומי סליבן    הביעאזוריים. ראש הממשלה בנט  

ועמיתו הישראלי חולתא עמו הוביל מפגש נוסף של   ולפיד  גנץ, השרים  בנטהרצוג, ראש הממשלה    הנשיאעם    ונפגש
 . פורום ההתייעצות האסטרטגי המשותף למדינות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apnews.com/article/technology-canada-europe-spyware-democracy-33585c709d79bfa22297e3b4aacf4372
https://www.ynet.co.il/news/article/s13udawkk
https://twitter.com/EdanRing/status/1467032809315393536
https://www.reuters.com/world/us/exclusive-us-lawmakers-call-sanctions-against-israels-nso-other-spyware-firms-2021-12-15/
https://twitter.com/eranetzion/status/1471017162739535878
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.10490580?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://twitter.com/UNPeacekeeping/status/1468306845467037699
https://twitter.com/yairlapid/status/1466460762570956806
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1467884994819510273
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1475193647356338184
https://shakuf.co.il/28799
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1475391435478339587
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1468977098559733765
https://twitter.com/itamareichner/status/1467940404653875204
https://twitter.com/yairlapid/status/1475862470371782659
https://twitter.com/yairlapid/status/1475855293519175685
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_745_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_849_2021
https://www.ynet.co.il/news/article/b1ovzqwit?fbclid=IwAR1lw1vjcVptaFcbn4gt0nfTEa0MUdeMgdtyFRWYJoU5gN5qRGnK6v9q2sg
https://www.ynet.co.il/news/article/bkzggnisf
https://www.gov.il/he/departments/news/cadet_2022
https://twitter.com/yairlapid/status/1467535559874822153
https://twitter.com/yairlapid/status/1468287784926519298
https://www.state.gov/schedule-the-summit-for-democracy/
https://twitter.com/gantzbe/status/1469022896798507008
https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1469122558352142336
https://twitter.com/BarakRavid/status/1470879663731920903
https://twitter.com/naftalibennett/status/1469992689038995464
https://news.walla.co.il/item/3478046
https://twitter.com/BarakRavid/status/1473064860854411271
https://www.gov.il/he/departments/news/event_nsa221221
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6428906
https://twitter.com/Nadav_Eyal/status/1473740022620827648
https://twitter.com/yanircozin/status/1473626205534494728
https://twitter.com/yairlapid/status/1473635679469019138
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https://www.ynet.co.il/news/article/sypitzity
https://www.kan.org.il/item/?itemid=118101
https://www.gov.il/he/departments/news/event_summit071221
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6181778
https://twitter.com/gantzbe/status/1469022896798507008
https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1469122558352142336
https://twitter.com/yairlapid/status/1469363852362096642
https://twitter.com/simonarann/status/1469949412751425537
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10462884
https://twitter.com/Ayelet__Shaked/status/1470729145541967879
https://www.ynet.co.il/news/article/bjpkjgfqt
https://twitter.com/yairlapid/status/1472310922463129616
https://twitter.com/yairlapid/status/1472312765490638848
https://www.gov.il/he/departments/news/event_nsa221221
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6438125
https://twitter.com/yairlapid/status/1473635679469019138
https://twitter.com/yanircozin/status/1473626205534494728
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6428906
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6428906
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6428906
https://twitter.com/yairlapid/status/1473733569558331392
https://twitter.com/itamareichner/status/1475548486007410689
https://www.ynet.co.il/news/article/bykxclfik
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 ומחקרים "חות וד

תמונת מצב,    –יחסי ישראל והאיחוד האירופי צדקיהו )עורכת(, " -ד"ר מאיה שיאון
 . 2021  דצמבר, אסופת פרסומים," אתגרים והזדמנויות

 " יכול המשרד לשיתוף פעולה אזורי לתרום לקידום שלום  ד"ר נמרוד גורן,  כיצד 
 . 2021," דצמבר פלסטיני?-ישראלי

   דעה מאמרי

איראן מהלכת על הסף הגרעיני, אך מתוך ביטחון  " אודי אבנטל, אל"מ )במיל.( 
 .  2021בדצמבר   1, הארץ " ,וכוח

גול עצמי בספקטקל   עיש מי שתוק " , וד"ר רועי קיבריק פרופ׳ פיקי איש שלום
 . 2021בדצמבר  8, הארץ " ,הציני של לוקאשנקו

אל הטיסות לאבו דאבי אסור לשכוח את " קסניה סבטלובה, ח׳׳כ לשעבר 
 . 2021בדצמבר   15, הארץ " ,המזוודה הפלסטינית

  " ,המחיר הלא צפוי של השתלבות ישראל במזרח התיכון" פרופ׳ אלי פודה, 
N12 ,15  2021בדצמבר . 

,  הארץ " ,במשרד לשיתוף פעולה אזורי נוצרה הזדמנות אדירה" ד׳׳ר נמרוד גורן, 
 .  2021בדצמבר  22

זמן  ," רנסנס אסטרטגי –הים השמח והים העצוב השגריר לשעבר מיכאל הררי, " 
 .2021בדצמבר  26, ישראל

 בתקשורת  איונותר
 בדצמבר 6, גל"צ" ,ביקור היועץ לביטחון לאומי האמירתי באיראן, " "ר מורן זגהד

2021 . 
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https://mitvim.org.il/publication/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%A8/?fbclid=IwAR0BBbWA_k3TAPiO2mGQQSrXPNE1SIJaX-QcYNX_c7m0xfPlWDuGsYHcUzI
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10431171
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10431171
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10448862
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10448862
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10465791
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10465791
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q4/Article-923d696ac29bd71026.htm
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10486700
https://www.zman.co.il/277815/
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/1077257959766826

