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• הממשלה מקדמת דיאלוג עם הרשות הפלסטינית אך מצהירה שלא תקדם תהליך מדיני  -בהמשך לפגישת שר
הביטחון גנץ עם אבו מאזן ,אמר ראש הממשלה בנט כי מטרת הפגישה היתה קידום הביטחון והיציבות ולא נושאים
מדיניים ,וכי הוא עצמו לא ייפגש עם אבו מאזן .שר החוץ לפיד הצהיר שבגין ההסכמים הקואליציוניים הממשלה הנוכחית
לא תקדם תהליך מדיני עם הפלסטינים גם כאשר הוא יהיה ראש הממשלה ,אך יפעל לשכנע את שותפותיו לקואליציה
לשוב למשא ומתן מדיני ,נוכח הלחץ הבינלאומי שצפוי לגבור .לפיד אירח בביתו את השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים,
ומי שמונה למחליפו של עריקאת כאחראי על הובלת המשא ומתן עם ישראל ,א-שייח' ,אשר הדגיש בפניו את הנחיצות
באופק מדיני .לפיד שב והצהיר כי לא יקדם תהליך מדיני ללא הסכמת שותפיו הקואליציוניים .דווח כי גנץ נאות בפגישתו
עם אבו מאזן לבחון את בקשתו מישראל לביצוע מחווה כלפי הרשות הפלסטינית בדמות שחרור אסירים ותיקים וחולים.
• תיאום ביטחוני ויחסים אזרחיים עם הרשות הפלסטינית  -שר החוץ לפיד נפגש עם ראש שירותי המודיעין הפלסטיני
פרג' ,וקידם עמו תיאום בנושאים ביטחוניים וכלכליים .השרה להגנת הסביבה זנדברג יצאה נגד דבריו של שגריר ישראל
באו"ם ארדן אשר אמר כי שיתופי הפעולה בתחום הסביבה מתעכבים בגלל הפלסטינים ,והדגישה כי שיתופי הפעולה בין
משרדי הסביבה כבר החלו ,ונעשים באווירה טובה וחיובית תוך הבנה שלסביבה אין גבולות .שר הביטחון גנץ הביע
תנחומיו למשפחות הפלסטיניות שאבדו את בני משפחתם בתאונת דרכים קטלנית בבקעה בה נהרגו שמונה אנשים.
• מאבק על ריבונות בירושלים  -ישראל פינתה בכוח את בית משפחת סאלחייה בשייח ג'ראח .הרשות הפלסטינית,
האיחוד האירופי ,רוסיה ,ארה"ב ואחרים הביעו ביקורת חריפה בדיון במועצת הביטחון של האו"ם על המשך הפינויים
בשכונות במזרח ירושלים והסכנה של צעדים אלו ליציבות האזורית ולמתווה פתרון שתי המדינות .בישראל הציגו את
הפינוי של משפחת סאלחייה כסכסוך עירוני וכתוצאה מ רצון של העירייה להקים בית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
ההוצאה לפועל הודיעה כי פינויה של משפחת סאלם משייח ג'ראח שנדחה בדצמבר לבקשת המשטרה ,יתקיים במהלך
חודש מרץ .ממשלת ישראל אישרה תוכנית חומש חדשה לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי.
• ישראל ,מצרים וקטר מיישמות מנגנון סיוע אזורי בעזה  -בראשית החודש נורו מעזה רקטות לעבר גוש דן ,ובתגובה
תקפה ישראל ברצועה .המענק הקטרי החודשי בסך  100דולר לכ 100-אלף משפחות נזקקות חולק על ידי האו"ם.
השליח הקטרי אל-עמדי ביקר ברצועה ובחן את מנגנון החלוקה החדש ,ולאחר מכן נפגש עם מתאם פעולות הממשלה
בשטחים עליאן .משלחת קצינים מצריים נפגשה עם עמיתיה בארץ לקידום תהליך ההסדרה והשיקום בעזה .קטר חתמה
על הסכם עם חברת החשמל בעזה על פתיחת חשבון נאמנות שיממן את עלויות אספקת הגז לתחנת החשמל ברצועה
לאחר שתעבור הסבה לגז .דווח על הסחר בחמורים בין ישראל ועזה ,שמהווה חלק מהסחר העולמי בעורות חמור
שמגיעים לסין.

 ד"ר רועי קיבריק הוא מנהל המחקרים של מכון מיתווים .ניתן ליצור עמו קשר ב rkibrik@mitvim.org.il :ולעקוב אחריו בטוויטר@SergioKkibrik :
הדו"ח הדיפלומטי נשען על פרסומים ומקורות גלויים ,ואין באפשרותנו לבדוק באופן מלא את נכונותו של כל דיווח על פרטיו השונים .כמו כן ,יש לזכור
כי רבים מהתהליכים והאירועים ממשיכים להתפתח ,והבנה מלאה של משמעותם דורשת פרספקטיבה רחבה יותר מאשר דו"ח חודשי .סייעה בהכנת
הדו"ח החודשי ,נעה רקנטי .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט.
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• מאבק דיפלומטי בהגדרת ישראל כמדינת אפרטהייד  -החטיבה לארגונים בינלאומיים במשרד החוץ בראשות ויסברוד
הנחתה את שגרירויות ישראל בעולם להציב את המאבק בוועדת החקירה שהקימה מועצת זכויות האדם של האו"ם
לחקירת סבב האלימות האחרון בעזה ואת הסכסוך בישראל בראש סדר העדיפויות שלהם ,לקדם דה-לגיטימציה שלה,
של חבריה ושל תוצריה ,ולמנוע את עבודתה .דאגה עלתה כי דו"ח הוועדה הצפוי לצאת ביוני יציג את ישראל כמדינת
אפרטהייד .שר החוץ לפיד הזהיר כי הפעילות המשפטית נגד ישראל בזירה הבינלאומית צפויה להתעצם ,לרבות הניסיון
להגדיר את ישראל כמדינת אפרטהייד .שר החוץ לפיד ומשרד החוץ תקפו בחריפות דו"ח שארגון אמנסטי תכנן להוציא
בראשית פברואר הקובע כי מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד ,ותיארו אותו כמוטה ,שיקרי ואנטישמי.

• חיזוק היחסים המדיניים עם איחוד האמירויות  -משרד החוץ גינה את חטיפת ספינת המשא שהפליגה תחת דגל איחוד
האמירויות על ידי החות'ים .ראש הממשלה בנט גינה את התקפת המל"טים של החות'ים על אבו דאבי ,והציע באיגרת
ליורש העצר בן זאיד את הסיוע המודיעיני והביטחוני הישראלי .בכירים נוספים בהם נשיא המדינה הרצוג אשר שוחח עם
בן זאיד ,ושר החוץ לפיד אשר שוחח עם עמיתו ,הצטרפו לגינויים ולהצעת הסיוע .שגריר איחוד האמירויות בארה"ב אל-
עוטייבה הודה לישראל על גינוי המתקפה ,והדגיש כי שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל וארה"ב רק ילך ויתחזק .הרצוג
ביקר באיחוד האמירויות בליווי הח"כים בן ארי וכהן ,נפגש עם יורש העצר בן זאיד והדגיש בפניו את תפיסת האיום
המשותפת ותמיכתה של ישראל בדרישות הביטחון של איחוד האמירויות ,וקרא לחזק את ההסכמים בין המדינות.
בפגישתו עם שליט דובאי בן ראשד התמקדו השניים בהעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והאזרחיים .במהלך ביקורו של
הנשיא שיגרו החות'ים טיל לעבר איחוד האמירויות אשר ייורט בהצלחה .שר הביטחון גנץ אמר כי ככל שהאמירתים ירצו
בכך ישראל תשתף עמם פעולה בהגנה האווירית .ביקורו של הרצוג סוקר בהרחבה בעיתונות המקומית והערבית .ח"כ
האוזר פנה לראשי הממשלה ושר הביטחון כדי שיקדמו הכרה בחות'ים כארגון טרור.
• רקימת יחסים כלכליים ואזרחיים עם איחוד האמירויות  -ישראל והאמירויות הודיעו על הקמת קרן מחקר ופיתוח
משותפת ,בה תשקיע כל מדינה כ 15-מיליון ש"ח בכל שנה בעשור הקרוב לטובת תמיכה בשיתופי פעולה של חברות
היי-טק משתי המדינות ,ואשררה את מזכר ההבנות בדבר שיתוף פעולה בחקר ובניצול של החלל החיצון למטרות שלום.
לרגל יום השואה הבינלאומי נפתחה בדובאי תערוכה קבוע לזכר השואה .השגריר האמירתי בישראל אל-חאג'ה נועד עם
יו"ר המרכז לשלטון מקומי ביבס ,וציין את ציפייתו לבנות שיתופי פעולה ברמה המוניציפלית .משלחת ישראלית השתתפה
בתערוכה הבריאות  ,Arab Health 2022אשר התקיימה בדובאי .במהלך ביקורו במדינה ,ביקר הנשיא הרצוג בתערוכת
אקספו בדובאי ופתח את "יום ישראל" ,ונפגש עם נציגי הקהילה היהודית במדינה .במסגרת תערוכת האקספו בדובאי,
הרצה ד"ר וינטר מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ואוניברסיטת תל אביב על קידום שלום באמצעות בולי דואר .אמירתי
שהשתתף במירוץ גמלים קרא לגמל שלו "תל אביב" .האסטרונאוט האמירתי הראשון אל מנסורי השתתף בשבוע החלל
הישראלי העשירי שנערך בהובלת סוכנות החלל הישראלית .שיר שבצעה הקומיקאית הישראלית נועם שוסטר־אליאסי,
המותח ביקורת על נרמול היחסים בין ישראל והאמירויות ,זכה לתהודה נרחבת בעולם הערבי ,ונעשה בו שימוש על ידי
המתנגדים לנורמליזציה.
• חיזוק היחסים עם ירדן  -שר הביטחון גנץ נפגש עם מלך ירדן עבדאללה ,הביע את מחויבותו להמשך חיזוק הקשרים
בין המדינות ,ובאופן חריג פורסמה תמונה מהפגישה על ידי בית המלוכה הירדני .השר לשיתוף פעולה אזורי פריג' חיזק
את דבריו של המלך שנאמרו לגנץ בדבר החשיבות של הצבת אופק מדיני בסוגיה הפלסטינית .על הקריאה להצבת אופק
מדיני ,והצורך לחזור למשא ומתן לקידום פתרון שתי המדינות ,חזר גם שר החוץ הירדני -ספאדי בכנס של מכון ברוקינגס.
• קשרים עם מדינות ערביות מחוץ למעגל הנורמליזציה  -דווח כי ישראל מקיימת מגעים לכינון יחסים דיפלומטיים עם
האיים המלדיביים ואיי קומורו החברה בליגה הערבית ובוועידת מדינות האסלאם .קבוצת מחוקקים דו-מפלגתית
מהקונגרס והסנאט האמריקאי השיקה שדולה לקידום הסכמי אברהם והרחבתם למדינות נוספות .חיל האוויר של קטר
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רכש קסדות תוצרת אלביט מערכות .מטוסי מנהלים עשו דרכם בין ישראל וקטר ,תוך שימוש ב"עצירות דיפלומטיות"
בקפריסין ובשארם א-שייח' .נער עיראקי נותח בליבו בבית החולים שניידר .העיתון הסעודי המתפרסם בשפה האנגלית
 Arab Newsמינה את הרב שנאייר ככותב טור קבוע .חיל הים הישראלי לקח חלק בתרגיל ימי בהובלת הצי האמריקאי
ובהשתתפות  60מדינות נוספות במרחב הימי סביב חצי האי ערב.
• דיפלומטיה נגד תכנית הגרעין האיראנית  -שר החוץ לפיד אמר כי ישראל אינה מתנגדת לכל הסכם עם איראן בנושא
הגרעין ,וכי ישראל מקיימת מגעים עם ארה"ב ושאר המעצמות על מנת להשפיע על נוסח ההסכם המתגבש .שר החוץ
לפיד שוחח בנושא עם מזכיר המדינה בלינקן ,אשר שב והדגיש את מחויבות הממשל האמריקאי לביטחונה של ישראל,
ועם הנשיא הצרפתי מקרון .ראש הממשלה בנט שוחח בעניין עם עמיתו הבריטי ג'ונסון ,ועם נשיא רוסיה פוטין .ראש
האגף האסטרטגי במשרד החוץ זרקא שוחח בטלפון עם השליח האמריקני לשיחות עם איראן מאלי .היועץ האמריקאי
לביטחון לאומי סליבן שוחח עם עמיתו הישראלי חולתא ,והבהיר לו כי אמנם ארה"ב מחויבת לדיפלומטיה כדרך הטובה
ביותר למנוע מאיראן נשק גרעיני ,אך היא גם מכינה חלופות אפשריות למקרה של כשלון הדיפלומטיה .בישיבת הקבינט
המדיני-ביטחוני טען ראש אמ"ן חליווה כי הגעה להסכם בווינה עדיפה לישראל ,מאשר כשלון השיחות והיעדר הסכם.
איראן היתה המדינה היחידה שהתנגדה להחלטת עצרת האו"ם שהובילה ישראל המגנה הכחשת שואה.
• קשרים מתהדקים עם מצרים  -מצרים המשיכה לתרום את חלקה לניהול המרחב העזתי ולטיפול במשבר ההומניטרי
בעזה .במהלך פגישתו של נשיא מצרים א-סיסי עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן שהתקיימה בשארם א-שייח',
הדגיש הנשיא את תמיכת מצרים בסוגייה הפלסטינית וקריאתו לחידוש התהליך המדיני .שגרירות ארה"ב במצרים קיימה
ארוע יוצא דופן לציון יום השואה הבינלאומי ,והזמינה את שגרירת ישראל אורון לקחת בו חלק.
• דיפלומטיית אנרגיה בהקשר הלבנוני  -משרד החוץ האמריקאי ומשרד האנרגיה הלבנוני הכחישו דיווחים לתרומה
ומעורבות ישראלית במתווה אספקת גז ממצרים ,דרך ירדן וסוריה ללבנון .השליח האמריקאי לנושא האנרגיה הוכשטיין
הגיע לישראל ונפגש עם שרת האנרגיה אלהרר ,במסגרת המשך מאמצי התיווך בין ישראל ולבנון בנושא שרטוט הגבול
הימי ביניהן .תוכנת הריגול פגסוס של חברת  NSOנמצאה בטלפון של עובדת בכירה בארגון Human Rights Watch
בלבנון.
• חיזוק הקשרים עם מרוקו  -שחקן הכדורסל מוחמד אבו ערישה מישראל חתם ומשחק בהצלחה בקבוצת הכדורסל
מישליפין איפראן ממרוקו .איגודי הכדורסל בישראל ובמרוקו הודיעו על גיבוש הסכם לשיתוף פעולה ביניהם וכוונתם
לחתום על הסכם במהלך חודש מרץ.
• מתיחות עם רוסיה סביב המשך התקיפות בסוריה  -ראש הממשלה בנט שוחח עם פוטין בנוגע למצב בסוריה ומנגנון
התיאום בין המדינות .חיל האוויר הרוסי והסורי קיימו סיור משותף בקרבת הגבול עם ישראל .הרוסים גם שיבשו את
מערכות ה GPS-במרחב האווירי הישראלי וסיכנו בכך את פעילות המטוסים בנתב"ג .ישראל העבירה לרוסיה דרישה
שתחדל מכך .ישראל המשיכה לתקוף מטרות בסוריה.

• חיזוק היחסים עם האיחוד האירופי ,לצד ביקורת פוליטית על הכיבוש  -האיחוד האירופי אישר הקצאה של  657מיליון
אירו עבור חיבורן של יוון ,קפריסין וישראל למיזם כבל החשמל אירו-אסיה .שגרירים ודיפלומטים מ 16-מדינות אירופיות
נפגשו בהובלת בריטניה עם ראש אגף אירופה במשרד החוץ בן נון ,והגישו מחאה רשמית על אלימות המתנחלים בגדה
המערבית ,קידום תכניות הבנייה במזרח ירושלים ובשטח  ,E1והמצב בשטחי  .Cהפגישה גלשה לטונים חריפים ולצעקות
והתפוצצה .משרד החוץ הביע השתתפות בצער על פטירתו של נשיא הפרלמנט האירופי ססולי.
• אירופה וישראל מציינות יחד את יום השואה הבינלאומי  -משלחת האיחוד האירופי אירחה ניצולי שואה באירוע שארגנה
לציון יום השואה הבינלאומי ,ושגריר האיחוד צחנב ושגריר צרפת בישראל דנון פרסמו מאמר משותף בנושא .יו"ר הכנסת
מיקי לוי ביקר בגרמניה ונשא נאום בפרלמנט בברלין .שר החוץ לפיד ערך ביקור באוסטריה ,נפגש עם הקנצלר החדש
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נהמאר ושרי החוץ והפנים האוסטריים ,והשתתף בטקס יום השואה הבינלאומי במחנה הריכוז מאוטהאוזן .על פי סקר
שערך "פורום אירופה" של האוניברסיטה העברית לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ,צרפת ופולין נתפסות בעיני
הישראלים כמדינות האנטישמיות ביותר באירופה.
• ישראל מנסה לפסוח על שתי הסעיפים סביב המשבר באוקראינה  -משרד החוץ הישראלי החל להיערך לאפשרות של
פלישה רוסית לאוקראינה ואסף פרטי קשר של אזרחי ישראל השוהים באוקראינה .בעוד ישראל תומכת בעמדה
המערבית המתנגדת למהלכים הרוסיים באוקראינה ,היא מנמיכה פרופיל ושומרת על יחסים תקינים עם רוסיה .דווח כי
במהלך פגישתו עם פוטין באוקטובר  2021בסוצ'י הציע לו ראש הממשלה בנט לארח בירושלים פסגה בין רוסיה
ואוקראינה ,בהמשך להצעה דומה שהעביר חודשים קודם לכן נתניהו ביוזמת האוקראינים.
• חיזוק קשרים הדדיים עם מדינות אירופה  -ראש הממשלה בנט שוחח עם עמיתו ההונגרי אורבן לבקשתם של ההונגרים,
והודה לו על תמיכת הונגריה בישראל במוסדות הבינלאומיים .שר החוץ לפיד בירך את הממשלה ההולנדית החדשה,
והדגיש את ציפיותיו לעבודה משותפת .לפיד שוחח עם עמיתו הליטאי לנדסברגיס ,והודה לו על תמיכת ארצו בהחלטת
האו"ם נגד הכחשת השואה.

• מתקדמים לאט לחימום היחסים עם תורכיה  -הנשיא ארדואן אמר כי הזמין את הנשיא הרצוג לביקור בתורכיה ,וכי
ביקור שכזה יצא לפועל במהלך פברואר .בישראל הדגישו כי מתקיימים מגעים לביקור שכזה ולקביעת המועד המתאים.
בשיחה ראשונה זה  13שנים בין שרי החוץ ,התקשר השר התורכי צ'בושולו לדרוש בשלומו של השר לפיד אשר חלה
בקורונה .בתקשורת התורכית דווח על החלטה של ארדואן לגרש מספר פעילי חמאס מתורכיה .משרד החוץ ,המועצה
לביטחון לאומי והמוסד קיימו סדרה של פגישות לבחינת המדיניות הרצויה מול האיתותים התורכיים שמבקשים לחמם
את היחסים ,תוך הדגשה כי יש להתקדם לאט ולהבטיח לא לפגוע ביחסים עם יוון וקפריסין .דווח כי הנשיא ארדואן מקבל
זה תקופה ייעוץ רפואי מסמנכ"ל בית החולים איכילוב בתל-אביב שפירא .משרד החוץ התורכי גינה את פינוי משפחת
סאלחייה משכונת שייח ג'ראח אשר מנוגד לחוק הבינלאומי וחותר תחת פתרון שתי המדינות.
• הברית עם קפריסין ויוון ממשיכה להתחזק  -שר ההגנה היווני פנגיוטופולוס הגיע לישראל ונועד עם שר הביטחון גנץ,
אשר הדגיש את מחויבות ישראל לשיתוף הפעולה הביטחוני עם יוון .שר החוץ לפיד בירך את קסולידס ,על מינויו לשר
החוץ החדש של קפריסין .בקפריסין בירכו על החלטות האיחוד האירופי להשקיע בבניית קו החשמל אירו-אסיה ,והדגישו
כי הוא מבטא את החיבור האסטרטגי בין ישראל ,יוון וקפריסין .הממשל האמריקאי הודיע כי הוא מסיר את תמיכתו
מפרויקט צינור הגז  , EastMedומעביר את תמיכתו לחיבורים של מזרח אגן הים התיכון ואירופה המתבססים על רשת
החשמל שהולמת את חיזוק המעבר לאנרגיות מתחדשות.

• אתגרים לתפיסת ישראל כמדינה דמוקרטית-ליברלית  -דווח כי ישראל השתמשה בתוכנת הריגול פגסוס של חברת
 NSOככלי לקידום היחסים עם שורת מדינות בעולם ,ובייחוד לקידום הסכמי אברהם .האגודה לזכויות האזרח בהונגריה
הודיעה כי תפתח בהליכים משפטיים נגד החברה .ממשלת ישראל אשרה תקציב של  100מיליון ש"ח לארבע שנים,
מתוך עודפי התקציב של המשרד לעניינים אסטרטגיים ותקציב הפעולות של משרד החוץ ,לטובת הפעלה מחודשת של
מיזם להתמודדות עם פעילות  BDSבעולם בכלים של שינוי תודעת המונים .כתבת הגרדיאן בירושלים מקרנן עברה
תשאול חודרני ונמנעה עלייתה למטוס אל על בחזרה לארץ .ישראל קיבלה ציון של  59במדד השחיתות העולמי לשנת
 , 2021והמשיכה בכך את ההתדרדרות במדד זה בשנים האחרונות .משרד החוץ השתמש במינויה של שופטת ערבייה
כדי לקדם את התדמית של ישראל כדמוקרטית-ליברלית .בנמל התעופה בן גוריון הוסיפו כיתוב "ברוכים הבאים" בערבית.
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• הנשיא הרצוג ככלי במדיניות-החוץ  -הנשיא הרצוג ,ביקר באיחוד האמירויות ,נפגש עם מנהיגי המדינה ,והביע את
מחויבות ישראל לשותפות המתפתחת .הוא השתתף באופן וירטואלי בארוע בין-דתי בבחריין לציון יום השואה הבינלאומי,
שלח אגרת תנחומים ליו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן בעקבות תאונת דרכים טרגית ,טיפח את ערוץ הקשר עם נשיא
תורכיה ארדואן ,ונפגש עם שליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון וונסלנד .לרגל חגיגות  30שנים של יחסים
דיפלומטיים בירך הרצוג את העם הסיני ,ושוחח עם נשיא סין ג'ינפינג .מנהיגים רבים מהעולם ,בהם יורש העצר האמירתי
בן זאיד  ,ביידן ,פוטין ,מקרון ,מלך בחריין בן ח'ליפה ,מלך ספרד פליפה השישי ונשיאת יוון סקלאופולו ,ניחמו את הרצוג
על מות אמו .אבו מאזן ונשיא תורכיה ארדואן אף התקשרו לנחמו.
• יום השואה הבינלאומי ככלי ליחסי חוץ  -העצרת הכללית של האו"ם אישרה בקונצנזוס וללא הצבעה החלטה שיזמו
ישראל וגרמניה נגד הכחשת השואה ,כאשר רק איראן התנגדה לה .לרגל יום השואה הבינלאומי האיר משרד החוץ את
קירותיו עם הסיסמה  #WeRememberשליוותה את היום הזה ברחבי העולם ,וקיים טקס מקוון בהשתתפות סגן שר
החוץ רול וכמאה שגרירים זרים .יו׳׳ר מוזיאון יד ושם דיין ומזכ"לית אונסק"ו אזולאי התראיינו יחד לרגל יום השואה
הבינלאומי.
• דיפלומטיה מודרנית  -משרד החוץ חשף את נתוני הפעילות הדיגיטלית שלו בשנה האחרונה ,שמסתכמים בכ2.5-
מיליארד חשיפות 800 ,חשבונות ב 50-שפות ,וכ 10-מיליון עוקבים .סגן שר החוץ רול קידם פרויקט חדש עם קונסול
ישראל בניו יורק זמיר ,לסיפוק מידע על ישראל עבור יוצרי תוכן בארה"ב .שר החוץ לפיד התגאה בסקר ציבורי בו הצביעו
האזרחים על שיפור במעמדה הבינלאומי של ישראל .סגנית היועץ המשפטי של משרד החוץ שחר הדגישה את הצורך
הגובר לקדם את הטיפול בדיני החלל .בתשובה לשאילתה של ח"כ לוין ,דווח כי מאז הקמתה ערכו שרי הממשלה 46
טיסות ונסיעות ,לא כולל טיסותיו של ראש הממשלה.
• השתלבות בעולם  -ממשלת ישראל אשרה את הצטרפות סוכנות החלל הישראלית להסכמי ארטמיס שיזמה נאס"א
לשיתוף פעולה בינלאומי בחקר החלל .ביוזמת המשרד להגנת הסביבה נפגש השליח המיוחד לאו"ם לנושאי אקלים
ופיננסיים ,עם הרגולטורים הפיננסיים בישראל ונציגי המשרד להגנת הסביבה ,והציג את תפקידה של המערכת הפיננסית
במעבר לכלכלה מאופסת פחמן .משרד החוץ חשף וקידם בציבור את התכנית היוקרתית של תעסוקת צעירים באו"ם.
• מאבק על תנאי עבודה  -עובדי משרד החוץ המשיכו במאבקם נגד הפגיעה בזכויותיהם ולהשגת הסכם שכר חדש ,יצאו
בקמפיין ציבורי בשם "הפקרתם אותנו בחוץ" ,פרסמו ברשתות החברתיות סרטון הלועג לשר החוץ לפיד ,ואיימו כי לא
יסייעו באירוח בכירים מחו"ל .הוועד הנחה את העובדים שלא לטפל בפניות מחוץ לשעות העבודה .בתוך כך ,יצא משרד
החוץ בקמפיין לגיוס צוערים לקורס של .2022
• סיוע חוץ  -ישראל תרמה לדרום סודן כחמישים אלף מנות חיסונים ,שיועברו דרך תוכנית  covaxשל האו׳׳ם .משלחת
רשמית מאינדונזיה הגיעה בחשאי לישראל כדי ללמוד מההתמודדות הישראלית עם הקורונה .האינדונזים נפגשו עם
בכירים מתחום הרפואה וממשרד החוץ .משרד החוץ הודיע על תרומה של כחצי מיליון דולר לטובת הסיוע הבינלאומי
שמגיש ארגון הפליטים של האו"ם לפליטים האפגניים שנמלטו לטג'יקיסטן .ארגוני החברה האזרחית בקרב החברה
הערבית בישראל ,יצאו במסע גיוס המונים רחב בו הצליחו לגייס מעל  7מיליון ש"ח לטובת בניית בתים במחנות הפליטים
בסוריה ,ואספו והעבירו בנוסף ג ם תרומות של מזון וציוד לחורף .שגרירות ישראל בניו זילנד שלחה מזון לילדים באי
טונגה בעקבות התפרצות הר געש במקום.
• מינויים חדשים  -הממשלה אשרה את מינוים של השגרירים אבי ניר לנורבגיה ,ראובן עזר לרומניה ,גלי דגן לקולומביה,
עידית רוזנצויג-אבו לבלגיה ,ירון מאיר לווייאטנם ,תמר זיו לקוסובו ואמיר מימון לאוסטרליה ,ושל הקונסולית לירון
זסלנסקי-חורסנדי לדובאי .ועדת המינויים העליונה של משרד החוץ מינתה בכפוף לאישור הממשלה את השגרירים נעם
כץ ליוון ,גרי קורן לקרואטיה ,גלית פלג לאלבניה ,הדס מיצד לגיאורגיה וערן יובן לפרו.
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•  30שנים ליחסים עם סין  -במסגרת האירועים לציון  30שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסין החליפו הנשיא
הרצוג וראש הממשלה בנט אגרות ברכה עם עמיתיהם בסין ,והתכנסה באופן מקוון ובפעם החמישית ועדת החדשנות
ישראל-סין בראשות שר החוץ לפיד וסגן נשיא סין קישאן .במסגרת המפגש חתמו שרת הכלכלה אלהרר ועמיתה הסיני
זיגאנג על הסכם לשיתוף פעולה בקידום פתרונות אנרגיה נקייה וצמצום פליטות פחמן .מפגש הוועדה המשותפת נעשה
תוך תיאום ושקיפות כלפי הממשל האמריקאי .הקבינט המדיני-ביטחוני דן במדיניות הסחר עם סין כך שהיחסים עם
ארה"ב לא יפגעו ,והנזק לקשרים עם סין יהיו מינימליים.
• יחסים עם אפריקה  -שר החוץ לפיד שוחח עם שרי החוץ של טוגו ובורונדי והודה להם על התמיכה במעמד ישראל
כמשקיפה באיחוד האפריקאי .מטוסו הפרטי של הגנרל הלובי חפתר נחת בישראל לביקור קצר ,ומשלחת ישראלית נחתה
בחרטום בירת סודאן ,לאחר ביצוע "עצירה דיפלומטית" בשארם א -שייח'.
• קשר עם הקהילה היהודית בארה"ב  -ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד שוחחו עם חברי הנהלת שדולת איפא"ק,
והודו להם על עבודתם לחיזוק הקשרים בין המדינות .בנט ולפיד הודו לרשויות בארה"ב על הסיוע שהגישו לסיום ארוע
לקיחת בני הערובה בבית כנסת בקוליוויל שבטקסס ,והדגישו את מחויבות ישראל לקהילות היהודיות בעולם.
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תאריך

מה קרה?

 4בינואר

ראש הממשלה בנט שוחח עם ראש ממשלת בריטניה ג׳ונסון.

 5בינואר

שר הביטחון גנץ נועד עם מלך ירדן עבדאללה בעמאן.

 6בינואר

שר החוץ לפיד שוחח עם מזכיר המדינה האמריקני בלינקן.

 7בינואר

לפיד שוחח עם מקבילו ההודי ג'אישנקאר.

 8בינואר

לפיד שוחח עם נשיא צרפת מקרון.

 10בינואר

בנט שוחח עם ראש ממשלת הונגריה אורבן.

 10בינואר

משלחת מאינדונזיה ביקרה בישראל ללמוד מהתמודדות ישראל עם הקורונה.

 12בינואר

בנט ולפיד שוחחו עם חברי ההנהלה של איפא"ק.

 13בינואר

הנשיא ארדואן התקשר לנשיא הרצוג.

 13בינואר

בנט שוחח עם נשיא רוסיה פוטין.

 14בינואר

לפיד שוחח עם מקבילו היפני היאשי.

 18בינואר

הרצוג שוחח עם יורש העצר של אבו דאבי בן זאיד.

 18בינואר

משלחת של קצינים מצריים ביקרה בישראל.

 19בינואר

משלחת מישראל נחתה בח'רטום בירת סודאן.

 19בינואר

השגריר האמירתי בישראל אל-חאג'ה נועד עם יו"ר השלטון המקומי ביבס.

 19בינואר

לפיד שוחח עם מקבילו האמירתי בן זאיד.

 20בינואר

שר ההגנה היווני פנגיוטופולוס נועד בישראל עם עמיתו גנץ.

 20בינואר

לפיד שוחח עם מקבילו התורכי צ'בושולו.

 22בינואר

לפיד שוחח עם מקבילו הליטאי לנדסברגיס.

 24בינואר

לפיד נועד עם השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים א-שייח'.

 24בינואר

הרצוג שוחח עם נשיא סין ג׳ינפינג.

 24בינואר

הרצוג נועד עם שליח האו׳׳ם למזרח התיכון וונסלנד.

 26בינואר

לפיד ביקר במחנה הריכוז מאוטהאוזן באוסטריה יחד עם הקנצלר ניהאמר.

 30בינואר

הנשיא הרצוג ערך ביקור ממלכתי באיחוד האמירויות.
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