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בהמשך לפגישת שר   -  הממשלה מקדמת דיאלוג עם הרשות הפלסטינית אך מצהירה שלא תקדם תהליך מדיני •
ראש הממשלה בנט כי מטרת הפגישה היתה קידום הביטחון והיציבות ולא נושאים   אמרהביטחון גנץ עם אבו מאזן,  

שבגין ההסכמים הקואליציוניים הממשלה הנוכחית   הצהיר פגש עם אבו מאזן. שר החוץ לפיד  י מדיניים, וכי הוא עצמו לא י 
לא תקדם תהליך מדיני עם הפלסטינים גם כאשר הוא יהיה ראש הממשלה, אך יפעל לשכנע את שותפותיו לקואליציה 

בביתו את השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים,    אירחנלאומי שצפוי לגבור. לפיד  לשוב למשא ומתן מדיני, נוכח הלחץ הבי
את הנחיצות    בפניו   הדגיש שייח', אשר  -א  ,ומי שמונה למחליפו של עריקאת כאחראי על הובלת המשא ומתן עם ישראל

כי גנץ נאות בפגישתו   דווחכי לא יקדם תהליך מדיני ללא הסכמת שותפיו הקואליציוניים.    והצהירבאופק מדיני. לפיד שב  
 . עם אבו מאזן לבחון את בקשתו מישראל לביצוע מחווה כלפי הרשות הפלסטינית בדמות שחרור אסירים ותיקים וחולים

 

עם ראש שירותי המודיעין הפלסטיני    נפגששר החוץ לפיד    -  עם הרשות הפלסטינית  ויחסים אזרחייםום ביטחוני  תיא •
נגד דבריו של שגריר ישראל   יצאההשרה להגנת הסביבה זנדברג  .  פרג', וקידם עמו תיאום בנושאים ביטחוניים וכלכליים 

באו"ם ארדן אשר אמר כי שיתופי הפעולה בתחום הסביבה מתעכבים בגלל הפלסטינים, והדגישה כי שיתופי הפעולה בין  
וחיובית תוך הבנה שלסביבה אין גב ונעשים באווירה טובה   הביע ולות. שר הביטחון גנץ  משרדי הסביבה כבר החלו, 

 .תנחומיו למשפחות הפלסטיניות שאבדו את בני משפחתם בתאונת דרכים קטלנית בבקעה בה נהרגו שמונה אנשים
 

בירושלים • ריבונות  על  ג'ראח.    אתבכוח    פינתה ישראל    -  מאבק  הפלסטיניתבית משפחת סאלחייה בשייח  , הרשות 
ביקורת חריפה בדיון במועצת הביטחון של האו"ם על המשך הפינויים    הביעוהאיחוד האירופי, רוסיה, ארה"ב ואחרים  

 את  הציגובשכונות במזרח ירושלים והסכנה של צעדים אלו ליציבות האזורית ולמתווה פתרון שתי המדינות. בישראל  
רצון של העירייה להקים בית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים.  כתוצאה מהפינוי של משפחת סאלחייה כסכסוך עירוני ו

במהלך  יתקייםכי פינויה של משפחת סאלם משייח ג'ראח שנדחה בדצמבר לבקשת המשטרה,  הודיעהההוצאה לפועל 
 .לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערביחדשה תוכנית חומש  אישרהממשלת ישראל  חודש מרץ.

 

 בתגובה בראשית החודש נורו מעזה רקטות לעבר גוש דן, ו  -  עזהבישראל, מצרים וקטר מיישמות מנגנון סיוע אזורי   •
ידי האו"ם.   100-דולר לכ  100שראל ברצועה. המענק הקטרי החודשי בסך  י  תקפה נזקקות חולק על  אלף משפחות 

ברצועה ובחן את מנגנון החלוקה החדש, ולאחר מכן נפגש עם מתאם פעולות הממשלה    ביקרעמדי  -ליח הקטרי אלהש
 חתמה עם עמיתיה בארץ לקידום תהליך ההסדרה והשיקום בעזה. קטר    נפגשהבשטחים עליאן. משלחת קצינים מצריים  

שבון נאמנות שיממן את עלויות אספקת הגז לתחנת החשמל ברצועה הסכם עם חברת החשמל בעזה על פתיחת ח  על
לגז.   חמור    דווחלאחר שתעבור הסבה  בעורות  העולמי  חלק מהסחר  ועזה, שמהווה  ישראל  בין  בחמורים  על הסחר 

 . שמגיעים לסין
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החטיבה לארגונים בינלאומיים במשרד החוץ בראשות ויסברוד   -  דיפלומטי בהגדרת ישראל כמדינת אפרטהיידמאבק   •
של האו"ם    זכויות האדם את שגרירויות ישראל בעולם להציב את המאבק בוועדת החקירה שהקימה מועצת    הנחתה

לגיטימציה שלה, -לחקירת סבב האלימות האחרון בעזה ואת הסכסוך בישראל בראש סדר העדיפויות שלהם, לקדם דה
עלתה כי דו"ח הוועדה הצפוי לצאת ביוני יציג את ישראל כמדינת   דאגה את עבודתה.  של חבריה ושל תוצריה, ולמנוע  

כי הפעילות המשפטית נגד ישראל בזירה הבינלאומית צפויה להתעצם, לרבות הניסיון   הזהיראפרטהייד. שר החוץ לפיד  
בחריפות דו"ח שארגון אמנסטי תכנן להוציא    פותק לפיד ומשרד החוץ    החוץשר  להגדיר את ישראל כמדינת אפרטהייד.  

   .אותו כמוטה, שיקרי ואנטישמי  ובראשית פברואר הקובע כי מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, ותיאר

ספינת המשא שהפליגה תחת דגל איחוד    חטיפתאת    גינהמשרד החוץ    -  עם איחוד האמירויותהמדיניים  יזוק היחסים  ח •
באיגרת    והציעאת התקפת המל"טים של החות'ים על אבו דאבי,    גינההאמירויות על ידי החות'ים. ראש הממשלה בנט  

עם    שוחחליורש העצר בן זאיד את הסיוע המודיעיני והביטחוני הישראלי. בכירים נוספים בהם נשיא המדינה הרצוג אשר  
-לגינויים ולהצעת הסיוע. שגריר איחוד האמירויות בארה"ב אל הצטרפועם עמיתו,  שוחחבן זאיד, ושר החוץ לפיד אשר 

לישראל על גינוי המתקפה, והדגיש כי שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל וארה"ב רק ילך ויתחזק. הרצוג    הודה עוטייבה  
וכהן,    ח"כיםה  יוויבלהאמירויות    ודבאיח  ביקר ו  עם  נפגשבן ארי  בפניו את תפיסת האיום   הדגישיורש העצר בן זאיד 

האמירויות,   איחוד  של  הביטחון  בדרישות  ישראל  של  ותמיכתה  המדינות.   וקראהמשותפת  בין  ההסכמים  את  לחזק 
השניים בהעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והאזרחיים. במהלך ביקורו של   התמקדובפגישתו עם שליט דובאי בן ראשד  

כי ככל שהאמירתים ירצו    אמרהחות'ים טיל לעבר איחוד האמירויות אשר ייורט בהצלחה. שר הביטחון גנץ    שיגרוהנשיא  
. ח"כ והערביתבהרחבה בעיתונות המקומית    סוקרבכך ישראל תשתף עמם פעולה בהגנה האווירית. ביקורו של הרצוג  

 . לראשי הממשלה ושר הביטחון כדי שיקדמו הכרה בחות'ים כארגון טרור פנההאוזר 
 

האמירויות  • איחוד  עם  ואזרחיים  כלכליים  יחסים  ופיתוח    מחקר  קרן  הקמת  על  הודיעווהאמירויות    ישראל  -  רקימת 
מיליון ש"ח בכל שנה בעשור הקרוב לטובת תמיכה בשיתופי פעולה של חברות    15-כל מדינה כ  תשקיעמשותפת, בה  

.  בדבר שיתוף פעולה בחקר ובניצול של החלל החיצון למטרות שלום  מזכר ההבנותאת    ואשררהטק משתי המדינות,  -היי
עם    נועדחאג'ה  -בדובאי תערוכה קבוע לזכר השואה. השגריר האמירתי בישראל אל   נפתחהלרגל יום השואה הבינלאומי  

  השתתפה יו"ר המרכז לשלטון מקומי ביבס, וציין את ציפייתו לבנות שיתופי פעולה ברמה המוניציפלית. משלחת ישראלית  
הנשיא הרצוג בתערוכת    ביקר, אשר התקיימה בדובאי. במהלך ביקורו במדינה,  th 2022Arab Healבתערוכה הבריאות  

במסגרת תערוכת האקספו בדובאי,    עם נציגי הקהילה היהודית במדינה.  נפגשאת "יום ישראל", ו  ופתחאקספו בדובאי  
 אמירתיד"ר וינטר מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ואוניברסיטת תל אביב על קידום שלום באמצעות בולי דואר.    הרצה

שבוע החלל ב  השתתף אל מנסורי האסטרונאוט האמירתי הראשון. ים קרא לגמל שלו "תל אביב" במירוץ גמל השתתףש
, הקומיקאית הישראלית נועם שוסטר־אליאסי  שבצעהשיר    .סוכנות החלל הישראליתנערך בהובלת  ש  הישראלי העשירי

נרחבת בעולם הערבי, ונעשה בו שימוש על ידי   לתהודההמותח ביקורת על נרמול היחסים בין ישראל והאמירויות, זכה  
 המתנגדים לנורמליזציה.

 

את מחויבותו להמשך חיזוק הקשרים    הביע עם מלך ירדן עבדאללה,    נפגש שר הביטחון גנץ    -  חיזוק היחסים עם ירדן •
  חיזק . השר לשיתוף פעולה אזורי פריג'  תמונה מהפגישה על ידי בית המלוכה הירדני  פורסמהבין המדינות, ובאופן חריג  

את דבריו של המלך שנאמרו לגנץ בדבר החשיבות של הצבת אופק מדיני בסוגיה הפלסטינית. על הקריאה להצבת אופק 
 . ספאדי בכנס של מכון ברוקינגס-דינות, חזר גם שר החוץ הירדני  מדיני, והצורך לחזור למשא ומתן לקידום פתרון שתי המ

 

כי ישראל מקיימת מגעים לכינון יחסים דיפלומטיים עם    דווח  -קשרים עם מדינות ערביות מחוץ למעגל הנורמליזציה   •
החבר קומורו  ואיי  המלדיביים  דוהאיים  מחוקקים  קבוצת  האסלאם.  מדינות  ובוועידת  הערבית  בליגה  מפלגתית -ה 

חיל האוויר של קטר שדולה לקידום הסכמי אברהם והרחבתם למדינות נוספות.    השיקהמהקונגרס והסנאט האמריקאי  

https://www.axios.com/israel-discredit-un-human-rights-probe-gaza-palestinians-951e3799-2f2b-4c1f-ad3c-5a8a15aa7ac9.html?utm_campaign=organic&utm_medium=socialshare&utm_source=twitter
https://news.walla.co.il/item/3485223
https://twitter.com/GLZRadio/status/1477959487831130114
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1126865-0/
https://twitter.com/kann_news/status/1488230904002715651
https://twitter.com/kann_news/status/1488230904002715651
https://twitter.com/kann_news/status/1488230904002715651
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1479171440435941377
https://www.wam.ae/he/details/1395303008002
https://www.makorrishon.co.il/news/447665/
https://twitter.com/BarakRavid/status/1483431985808818184
https://twitter.com/kaisos1987/status/1483523784179134466
https://twitter.com/liadosmo/status/1483825977797062657
https://twitter.com/liadosmo/status/1483519501748555779
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1483869874854281222
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1483869874854281222
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1483869874854281222
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1486007015453384709
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1487698981371224065
https://twitter.com/yanircozin/status/1488134100212985858
https://twitter.com/yanircozin/status/1488134100212985858
https://twitter.com/yanircozin/status/1488134100212985858
https://twitter.com/Meravbenari/status/1487797447544000512?t=5Ijv7L7q7kw-ex1uoBlcxw&s=08
https://www.ynet.co.il/news/article/r1eciaqcf
https://twitter.com/kaisos1987/status/1487737514236563456
https://news.walla.co.il/item/3485941?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10576015?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1488127378329157636
https://twitter.com/kaisos1987/status/1487902864412401668
https://twitter.com/talshalev1/status/1488138437215539204
https://twitter.com/liadosmo/status/1488057297926561794
https://twitter.com/kaisos1987/status/1486662950089805826
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1021_2022
https://twitter.com/michaldivon/status/1484051844355690498
https://twitter.com/FarkashOrit/status/1485282930742210561
https://www.ynet.co.il/economy/article/sjgrvylpf
https://twitter.com/yairlapid/status/1485295529768755203
https://twitter.com/yairlapid/status/1485295528132886528
https://twitter.com/naftalibennett/status/1485288902961287170
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1024_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1024_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1024_2022
https://twitter.com/michaldivon/status/1401903469515075587
https://twitter.com/AmbAlKhaja/status/1483811196147052547
https://twitter.com/HayekAmir/status/1485522565422784514
https://twitter.com/IsraelExpoDubai/status/1488031523102208002
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1488104949028372486
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1487865275269668872
https://twitter.com/NewNormal_INSS/status/1485217279973462022
https://twitter.com/kaisos1987/status/1481720954761977864
https://www.israeldefense.co.il/node/53392
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/.premium.HIGHLIGHT-1.10543082?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
http://www.facebook.com/watch/?v=672763250743021
https://www.ynet.co.il/news/article/hjr11vgqht
https://twitter.com/gantzbe/status/1478712129763086343
https://twitter.com/sefiova/status/1478713789000429573/photo/1
https://twitter.com/EsawiFr/status/1478759440224555012
https://www.ynet.co.il/news/article/s1vfn9x3y
https://www.timesofisrael.com/us-lawmakers-launch-bipartisan-caucus-to-promote-abraham-accords/
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ישראל וקטר, תוך שימוש ב"עצירות דיפלומטיות"    בין   דרכם   עשורכש קסדות תוצרת אלביט מערכות. מטוסי מנהלים  
בליבו בבית החולים שניידר. העיתון הסעודי המתפרסם בשפה האנגלית   נותחשייח'. נער עיראקי  -בקפריסין ובשארם א

Arab News  ק בתרגיל ימי בהובלת הצי האמריקאי  חל לקחאת הרב שנאייר ככותב טור קבוע. חיל הים הישראלי    מינה
 .  מדינות נוספות במרחב הימי סביב חצי האי ערב 60ובהשתתפות 

 

כי ישראל אינה מתנגדת לכל הסכם עם איראן בנושא   אמרשר החוץ לפיד    -  האיראניתגרעין  דיפלומטיה נגד תכנית ה •
הגרעין, וכי ישראל מקיימת מגעים עם ארה"ב ושאר המעצמות על מנת להשפיע על נוסח ההסכם המתגבש. שר החוץ  

ממשל האמריקאי לביטחונה של ישראל,  את מחויבות ה  והדגיש  שבמזכיר המדינה בלינקן, אשר    עםבנושא    שוחחלפיד  
פוטין. ראש   רוסיהנשיא    ועםבעניין עם עמיתו הבריטי ג'ונסון,    שוחחהנשיא הצרפתי מקרון. ראש הממשלה בנט    ועם

בטלפון עם השליח האמריקני לשיחות עם איראן מאלי. היועץ האמריקאי   שוחחהאגף האסטרטגי במשרד החוץ זרקא  
רך הטובה  עם עמיתו הישראלי חולתא, והבהיר לו כי אמנם ארה"ב מחויבת לדיפלומטיה כד  שוחח לביטחון לאומי סליבן  

ביותר למנוע מאיראן נשק גרעיני, אך היא גם מכינה חלופות אפשריות למקרה של כשלון הדיפלומטיה. בישיבת הקבינט 
יעדר הסכם. ראש אמ"ן חליווה כי הגעה להסכם בווינה עדיפה לישראל, מאשר כשלון השיחות וה  טען ביטחוני  -המדיני

 . הכחשת שואה המגנהלהחלטת עצרת האו"ם שהובילה ישראל   שהתנגדהאיראן היתה המדינה היחידה 
 

ר ההומניטרי לתרום את חלקה לניהול המרחב העזתי ולטיפול במשב  המשיכהמצרים    -מצרים  קשרים מתהדקים עם   •
יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן שהתקיימה בשארם א-במהלך פגישתו של נשיא מצרים אבעזה.   שייח',  -סיסי עם 

  קיימה שגרירות ארה"ב במצרים    הדגיש הנשיא את תמיכת מצרים בסוגייה הפלסטינית וקריאתו לחידוש התהליך המדיני.
 ת ישראל אורון לקחת בו חלק.  את שגריר והזמינהיוצא דופן לציון יום השואה הבינלאומי,  ארוע

 

אנרגיה בהקשר הלבנוני •  לתרומה  דיווחים  הכחישוומשרד האנרגיה הלבנוני    האמריקאימשרד החוץ    -  דיפלומטיית 
ומעורבות ישראלית במתווה אספקת גז ממצרים, דרך ירדן וסוריה ללבנון. השליח האמריקאי לנושא האנרגיה הוכשטיין  

עם שרת האנרגיה אלהרר, במסגרת המשך מאמצי התיווך בין ישראל ולבנון בנושא שרטוט הגבול   ונפגשלישראל    הגיע
  n Rights WatchHumaבטלפון של עובדת בכירה בארגון    נמצאה  NSOהימי ביניהן. תוכנת הריגול פגסוס של חברת  

 .בלבנון
 

ומשחק בהצלחה בקבוצת הכדורסל    חתםשחקן הכדורסל מוחמד אבו ערישה מישראל    -  חיזוק הקשרים עם מרוקו  •
ובמרוקו    מישליפין איפראן וכוונתם    הודיעוממרוקו. איגודי הכדורסל בישראל  ביניהם  גיבוש הסכם לשיתוף פעולה  על 

 .לחתום על הסכם במהלך חודש מרץ
 

עם פוטין בנוגע למצב בסוריה ומנגנון    שוחחראש הממשלה בנט    -מתיחות עם רוסיה סביב המשך התקיפות בסוריה   •
הרוסים גם שיבשו את .  סיור משותף בקרבת הגבול עם ישראל  קיימו התיאום בין המדינות. חיל האוויר הרוסי והסורי  

במרחב האווירי הישראלי וסיכנו בכך את פעילות המטוסים בנתב"ג. ישראל העבירה לרוסיה דרישה   GPS-מערכות ה

 . מטרות בסוריה לתקוף המשיכהשתחדל מכך. ישראל 

מיליון    657של    הקצאה אישרהאיחוד האירופי    -  , לצד ביקורת פוליטית על הכיבוש האירופיחיזוק היחסים עם האיחוד   •
מדינות אירופיות   16-. שגרירים ודיפלומטים מאסיה-אירוהחשמל אירו עבור חיבורן של יוון, קפריסין וישראל למיזם כבל  

בריטניה עם ראש אגף אירופה במשרד החוץ בן נון, והגישו מחאה רשמית על אלימות המתנחלים בגדה  תבהובל נפגשו
. הפגישה גלשה לטונים חריפים ולצעקות  C, והמצב בשטחי  1Eהמערבית, קידום תכניות הבנייה במזרח ירושלים ובשטח  

 . של נשיא הפרלמנט האירופי ססולי פטירתוהשתתפות בצער על  הביעוהתפוצצה. משרד החוץ 
 

ניצולי שואה באירוע שארגנה   האירחמשלחת האיחוד האירופי    -  מציינות יחד את יום השואה הבינלאומיאירופה וישראל   •
יו"ר הכנסת  מאמר משותף בנושא.    פרסמולציון יום השואה הבינלאומי, ושגריר האיחוד צחנב ושגריר צרפת בישראל דנון  

ביקור באוסטריה, נפגש עם הקנצלר החדש   ערך. שר החוץ לפיד  נאום בפרלמנט בברלין   נשאביקר בגרמניה ו  מיקי לוי

https://twitter.com/ItayBlumental/status/1485589461207560193
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1486790080811388931
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1487680729853145089
https://twitter.com/kaisos1987/status/1483136385502613507
https://www.ynet.co.il/judaism/article/skjmbyk2f
https://rotter.net/forum/scoops1/728936.shtml
https://twitter.com/BarakRavid/status/1477958714292379648
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/6799654
https://twitter.com/yairlapid/status/1478988176979120133
https://twitter.com/talschneider/status/1478981069277913089
https://twitter.com/yairlapid/status/1479890895612821506
https://twitter.com/BarakRavid/status/1478372805922242560
https://twitter.com/BarakRavid/status/1481603777643823104
https://twitter.com/BarakRavid/status/1481603275476643842
https://twitter.com/BarakRavid/status/1477958836149526540
https://twitter.com/BarakRavid/status/1486430543235461132
https://twitter.com/BarakRavid/status/1486430543235461132
https://twitter.com/BarakRavid/status/1486430543235461132
https://news.walla.co.il/item/3481000
https://irangov.ir/detail/378577
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1484916160248360967
https://twitter.com/itayblumental/status/1483431580878131205?s=28
https://twitter.com/kaisos1987/status/1485879135029370886
https://www.zman.co.il/286063/
https://twitter.com/kann_news/status/1486296854912704516
https://twitter.com/StateDept_NEA/status/1482801883009982469
https://www.makorrishon.co.il/news/447339/
https://www.mako.co.il/news-military/2022_q1/Article-0f1fae632fe5e71026.htm&utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-signs-secret-deal-to-transfer-natural-gas-to-lebanon-tv/
https://twitter.com/BarakRavid/status/1486309941912739843
https://twitter.com/amoshochstein/status/1487903974883835912
https://www.ynetnews.com/business/article/ryq0ctrak
https://twitter.com/kaisos1987/status/1484422699652988928
https://www.facebook.com/einat.levi.9/posts/10158571343863106
https://www.makorrishon.co.il/news/446415/
https://twitter.com/kann_news/status/1488212353602752523
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10578156?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/kann_news/status/1479187970662055944
https://twitter.com/Levitt_Matt/status/1488191992811200512?t=ozJ5rAS_nFLWo1rwTEYgXA&s=08
https://abcnews.go.com/International/wireStory/israel-cyprus-greece-electricity-cable-link-eu-money-82505178
https://news.walla.co.il/item/3481415?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3481415?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3481415?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1480899094625370117
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1480899094625370117
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1480899094625370117
https://www.europeantimes.news/iw/2022/01/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%2C-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93-%D7%A1%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9C%2C-%D7%A2%D7%96%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-65/
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1485880026063163393
https://www.israelhayom.co.il/judaism/judaism-news/article/7379681
https://www.inn.co.il/news/539286
https://twitter.com/talschneider/status/1485957725720879105
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סקר נה הריכוז מאוטהאוזן. על פי  בטקס יום השואה הבינלאומי במח  והשתתףנהמאר ושרי החוץ והפנים האוסטריים,  
צרפת ופולין נתפסות בעיני   ,"פורום אירופה" של האוניברסיטה העברית לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה  שערך

 . הישראלים כמדינות האנטישמיות ביותר באירופה
 

לאפשרות של    להיערך  החלמשרד החוץ הישראלי    -  על שתי הסעיפים סביב המשבר באוקראינהלפסוח  ישראל מנסה   •
לאוקראינה   רוסית  באוקראינה  ואסףפלישה  השוהים  ישראל  אזרחי  של  קשר  בעמדה   ישראל  בעוד.  פרטי  תומכת 

כי    דווחהמערבית המתנגדת למהלכים הרוסיים באוקראינה, היא מנמיכה פרופיל ושומרת על יחסים תקינים עם רוסיה.  
פגישתו   פוטין במהלך  הציע    2021  באוקטובר  עם  רוסיה  לו  בסוצ'י  בין  פסגה  בירושלים  לארח  בנט  הממשלה  ראש 

 . ואוקראינה, בהמשך להצעה דומה שהעביר חודשים קודם לכן נתניהו ביוזמת האוקראינים
 

עם עמיתו ההונגרי אורבן לבקשתם של ההונגרים,   שוחחראש הממשלה בנט    -חיזוק קשרים הדדיים עם מדינות אירופה   •
דשה, את הממשלה ההולנדית הח  בירךשר החוץ לפיד  יים.  לו על תמיכת הונגריה בישראל במוסדות הבינלאומ  והודה

לו על תמיכת ארצו בהחלטת   והודהוהדגיש את ציפיותיו לעבודה משותפת. לפיד שוחח עם עמיתו הליטאי לנדסברגיס,  
 .האו"ם נגד הכחשת השואה 

הזמין את הנשיא הרצוג לביקור בתורכיה, וכי    כי  אמרהנשיא ארדואן    -  מתקדמים לאט לחימום היחסים עם תורכיה •
המועד המתאים.  ולקביעתמגעים לביקור שכזה  מתקיימים כי הדגישוביקור שכזה יצא לפועל במהלך פברואר. בישראל 

השר התורכי צ'בושולו לדרוש בשלומו של השר לפיד אשר חלה   התקשרשנים בין שרי החוץ,    13בשיחה ראשונה זה  
המועצה    משרד החוץ,  על החלטה של ארדואן לגרש מספר פעילי חמאס מתורכיה.  דווח בקורונה. בתקשורת התורכית  

סדרה של פגישות לבחינת המדיניות הרצויה מול האיתותים התורכיים שמבקשים לחמם   קיימולביטחון לאומי והמוסד  
כי הנשיא ארדואן מקבל    דווחכי יש להתקדם לאט ולהבטיח לא לפגוע ביחסים עם יוון וקפריסין.    הדגשהסים, תוך  את היח

אביב שפירא. משרד החוץ התורכי גינה את פינוי משפחת  -מסמנכ"ל בית החולים איכילוב בתל  זה תקופה ייעוץ רפואי 
 . ה משכונת שייח ג'ראח אשר מנוגד לחוק הבינלאומי וחותר תחת פתרון שתי המדינותיסאלחי

 

לישראל ונועד עם שר הביטחון גנץ,    הגיעשר ההגנה היווני פנגיוטופולוס    -  ברית עם קפריסין ויוון ממשיכה להתחזקה •
את קסולידס, על מינויו לשר   בירךאשר הדגיש את מחויבות ישראל לשיתוף הפעולה הביטחוני עם יוון. שר החוץ לפיד  

  והדגישו אסיה,  -החוץ החדש של קפריסין. בקפריסין בירכו על החלטות האיחוד האירופי להשקיע בבניית קו החשמל אירו
וקפריסין. הממשל האמריקאי   יוון  ישראל,  בין  את תמיכתו   מסירכי הוא    ע הודיכי הוא מבטא את החיבור האסטרטגי 

, ומעביר את תמיכתו לחיבורים של מזרח אגן הים התיכון ואירופה המתבססים על רשת  EastMedמפרויקט צינור הגז  
  .החשמל שהולמת את חיזוק המעבר לאנרגיות מתחדשות

כי ישראל השתמשה בתוכנת הריגול פגסוס של חברת    דווח  -ליברלית  -ראל כמדינה דמוקרטית יש ת  אתגרים לתפיס •
NSO    ככלי לקידום היחסים עם שורת מדינות בעולם, ובייחוד לקידום הסכמי אברהם. האגודה לזכויות האזרח בהונגריה

מיליון ש"ח לארבע שנים,   100תקציב של    אשרהליכים משפטיים נגד החברה. ממשלת ישראל  תפתח בהכי    הודיעה
מחודשת של   הפעלהמתוך עודפי התקציב של המשרד לעניינים אסטרטגיים ותקציב הפעולות של משרד החוץ, לטובת  

 עברה בעולם בכלים של שינוי תודעת המונים. כתבת הגרדיאן בירושלים מקרנן    BDSעם פעילות    ותמיזם להתמודד
במדד השחיתות העולמי לשנת   59ציון של    קיבלהעלייתה למטוס אל על בחזרה לארץ. ישראל    הונמנעתשאול חודרני  

במינויה של שופטת ערבייה   השתמש, והמשיכה בכך את ההתדרדרות במדד זה בשנים האחרונות. משרד החוץ  2021
  בערבית.  " ברוכים הבאים" כיתוב    הוסיפובנמל התעופה בן גוריון    ליברלית.-כדי לקדם את התדמית של ישראל כדמוקרטית

 

https://twitter.com/yairlapid/status/1486703163344363521
https://www.ynet.co.il/news/article/syd6fnv6y
https://www.makorrishon.co.il/international/451535/
https://twitter.com/talschneider/status/1485627448305795085
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/7332487
https://www.ynet.co.il/news/article/hyzkvocat?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://news.walla.co.il/item/3483811?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10528364
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1480609721522532357
https://twitter.com/yairlapid/status/1480575377516990466
https://twitter.com/yairlapid/status/1484975466347905024
https://twitter.com/hayeytan/status/1486442739004846080
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1483483139041337348
https://www.axios.com/israeli-president-herzog-invitation-turkey-erdogan-237c4572-cb03-4b73-8d3f-dc3a4f6cffe1.html?utm_campaign=organic&utm_medium=socialshare&utm_source=twitter
https://twitter.com/gilicohen10/status/1486442117840920579
https://www.ynet.co.il/news/article/hyiixnj0k
https://twitter.com/kann_news/status/1483526250190848007
https://twitter.com/talschneider/status/1484228245889372160
https://www.ynet.co.il/news/article/hyiixnj0k
https://www.ynet.co.il/news/article/hyiixnj0k
https://www.ynet.co.il/news/article/hyiixnj0k
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10575984?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/BarakRavid/status/1483512027549155331
https://www.ynet.co.il/news/article/sjqutxway
https://www.israeldefense.co.il/node/53401
https://twitter.com/yairlapid/status/1481666290616045575
https://abcnews.go.com/International/wireStory/israel-cyprus-greece-electricity-cable-link-eu-money-82505178
https://www.davar1.co.il/355237/
https://www.davar1.co.il/355237/
https://www.davar1.co.il/355237/
https://www.themarker.com/dynamo/.premium-1.10533518
https://www.nytimes.com/2022/01/28/magazine/nso-group-israel-spyware.html
https://www.haaretz.co.il/news/world/.premium-1.10573548?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1017_2022
https://www.the7eye.org.il/443586
https://twitter.com/mck_beth/status/1477621878823038976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1477621878823038976%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fopinions%2F.premium-1.10511446
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10511446?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.ynet.co.il/news/article/ryywvxhak
https://twitter.com/Israel/status/1488121957254111233
https://twitter.com/noa_landau/status/1478270495401328641
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באיחוד האמירויות, נפגש עם מנהיגי המדינה, והביע את    ביקרהנשיא הרצוג,    -  החוץ- נשיא הרצוג ככלי במדיניותה •
דתי בבחריין לציון יום השואה הבינלאומי,  -ביןבאופן וירטואלי בארוע    השתתףמחויבות ישראל לשותפות המתפתחת. הוא  

אגרת תנחומים ליו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן בעקבות תאונת דרכים טרגית, טיפח את ערוץ הקשר עם נשיא    שלח
ארדואן,   חגיגות    ונפגשתורכיה  לרגל  וונסלנד.  התיכון  במזרח  לתהליך השלום  האו"ם  יחסים   30עם שליח  שנים של 

 האמירתי  העצררבים מהעולם, בהם יורש    מנהיגיםעם נשיא סין ג'ינפינג.    ושוחחהרצוג את העם הסיני,    בירךדיפלומטיים  
הרצוג את  ת יוון סקלאופולו, ניחמו  אשינו  , ביידן, פוטין, מקרון, מלך בחריין בן ח'ליפה, מלך ספרד פליפה השישיזאיד  בן

 .ארדואן אף התקשרו לנחמו תורכיהונשיא  מאזןעל מות אמו. אבו 
 

שיזמו    החלטהבקונצנזוס וללא הצבעה    אישרההעצרת הכללית של האו"ם    -חוץ    ליחסייום השואה הבינלאומי ככלי   •
משרד החוץ את   האירלרגל יום השואה הבינלאומי  ישראל וגרמניה נגד הכחשת השואה, כאשר רק איראן התנגדה לה.  

טקס מקוון בהשתתפות סגן שר    וקיים שליוותה את היום הזה ברחבי העולם,    WeRemember#קירותיו עם הסיסמה  
זרים.   וכמאה שגרירים  רול  ושםהחוץ  יד  מוזיאון  אונסק"ו  יו׳׳ר  ומזכ"לית  יום השואה   התראיינו  אזולאי  דיין  לרגל  יחד 

 .הבינלאומי
 

נתוני הפעילות הדיגיטלית שלו בשנה האחרונה  חשףמשרד החוץ    -דיפלומטיה מודרנית   •   2.5-כ, שמסתכמים באת 
פרויקט חדש עם קונסול    קידםסגן שר החוץ רול    מיליון עוקבים.  01-וכשפות,    50-ב  חשבונות  800ד חשיפות,  ארמילי

בסקר ציבורי בו הצביעו    התגאהישראל בניו יורק זמיר, לסיפוק מידע על ישראל עבור יוצרי תוכן בארה"ב. שר החוץ לפיד  
הצורך    את  הדגישה ר במעמדה הבינלאומי של ישראל. סגנית היועץ המשפטי של משרד החוץ שחר  האזרחים על שיפו

 46כי מאז הקמתה ערכו שרי הממשלה    דווחשל ח"כ לוין,    הל. בתשובה לשאילתהגובר לקדם את הטיפול בדיני החל
 . טיסות ונסיעות, לא כולל טיסותיו של ראש הממשלה

 

הצטרפות סוכנות החלל הישראלית להסכמי ארטמיס שיזמה נאס"א   את  אשרהממשלת ישראל    -  השתלבות בעולם •
ביוזמת המשרד להגנת בינלאומי בחקר החלל.  השליח המיוחד לאו"ם לנושאי אקלים   נפגשהסביבה    לשיתוף פעולה 

ופיננסיים, עם הרגולטורים הפיננסיים בישראל ונציגי המשרד להגנת הסביבה, והציג את תפקידה של המערכת הפיננסית 
 . וקידם בציבור את התכנית היוקרתית של תעסוקת צעירים באו"ם  חשףוץ במעבר לכלכלה מאופסת פחמן. משרד הח

 

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 

 

משלחת    של האו׳׳ם.  covaxלדרום סודן כחמישים אלף מנות חיסונים, שיועברו דרך תוכנית   תרמהישראל    -  סיוע חוץ •
עם    נפגשולישראל כדי ללמוד מההתמודדות הישראלית עם הקורונה. האינדונזים  בחשאי    הגיעהרשמית מאינדונזיה  

על תרומה של כחצי מיליון דולר לטובת הסיוע הבינלאומי   הודיעמשרד החוץ  משרד החוץ.  ומ   בכירים מתחום הרפואה
ארגוני החברה האזרחית בקרב החברה  לטג'יקיסטן.  לפליטים האפגניים שנמלטו  ארגון הפליטים של האו"ם  שמגיש 

מיליון ש"ח לטובת בניית בתים במחנות הפליטים    7בו הצליחו לגייס מעל    רחבגיוס המונים    במסע  יצאוהערבית בישראל,  
וציוד לחורף. שגרירות ישראל בניו זילנד  והעבירו בנוסף ג  אספובסוריה, ו מזון לילדים באי    שלחהם תרומות של מזון 

 .טונגה בעקבות התפרצות הר געש במקום
 

השגרירים אבי ניר לנורבגיה, ראובן עזר לרומניה, גלי דגן לקולומביה, מינוים של    את  אשרההממשלה    -מינויים חדשים    •
רוזנצויג מי-עידית  ואמיר  לקוסובו  זיו  תמר  לווייאטנם,  מאיר  ירון  לבלגיה,  לירון  אבו  הקונסולית  ושל  לאוסטרליה,  מון 

בכפוף לאישור הממשלה את השגרירים נעם   מינתהועדת המינויים העליונה של משרד החוץ  חורסנדי לדובאי.-זסלנסקי
 כץ ליוון, גרי קורן לקרואטיה, גלית פלג לאלבניה, הדס מיצד לגיאורגיה וערן יובן לפרו.  

 

https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1487698981371224065
https://www.jpost.com/middle-east/article-694716
https://twitter.com/yanircozin/status/1480062844112719874
https://twitter.com/TWennesland/status/1485629226283941898
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1485907789759328263
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1485907789759328263
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1485907789759328263
https://twitter.com/RamEliBrandts/status/1485522700105826311
https://twitter.com/GLZRadio/status/1481587482449920004
https://twitter.com/itamareichner/status/1480574306023358468
https://twitter.com/WAMNEWS_ENG/status/1481359919509028871
https://twitter.com/AmbAlKhaja/status/1480601649072721927
https://twitter.com/eliorlevy/status/1481326584963506177
https://twitter.com/GLZRadio/status/1481587482449920004
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110202
https://www.ynet.co.il/news/article/rk00hdmvat?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1486395684723081218
https://www.gov.il/he/departments/news/international-holocaust-remembrance-day
https://www.jpost.com/diaspora/article-694669
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1478704114351620108
https://twitter.com/idanroll/status/1486368896743624709
https://twitter.com/yairlapid/status/1478658923334930434
https://twitter.com/RahamimoffTamar/status/1481610732164812801
https://www.themarker.com/law/.premium-1.10529674
https://news.walla.co.il/item/3484693
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec990_2022
https://twitter.com/yairlapid/status/1482677529458757635
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001399419
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1485614570911764482
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1485614570911764482
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1485614570911764482
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/GonenYonatan/status/1481342896498528261
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/7105554
https://twitter.com/MoriahAsraf/status/1482962474005667841
https://www.ynet.co.il/news/article/r1vndbyhf?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://twitter.com/KhalilAsslan/status/1487119000647708678
https://twitter.com/KhalilAsslan/status/1486407363494092807
https://twitter.com/KhalilAsslan/status/1487491685336731648
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1488028992619917315
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec949_2022
https://twitter.com/yairlapid/status/1480128869810290688
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D/1126544-0/
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הנשיא    החליפו  יחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסיןהשנים לכינון    30במסגרת האירועים לציון    -עם סין    שנים ליחסים  30 •
מקוון ובפעם החמישית ועדת החדשנות   באופן  התכנסההרצוג וראש הממשלה בנט אגרות ברכה עם עמיתיהם בסין, ו

שרת הכלכלה אלהרר ועמיתה הסיני   חתמו  המפגשבמסגרת    .סין קישאן  וסגן נשיא  לפיד סין בראשות שר החוץ  -ישראל
 נעשה פתרונות אנרגיה נקייה וצמצום פליטות פחמן. מפגש הוועדה המשותפת זיגאנג על הסכם לשיתוף פעולה בקידום  

במדיניות הסחר עם סין כך שהיחסים עם    דןביטחוני  -ממשל האמריקאי. הקבינט המדיניתוך תיאום ושקיפות כלפי ה
 ארה"ב לא יפגעו, והנזק לקשרים עם סין יהיו מינימליים.

 

מעמד ישראל להם על התמיכה ב  והודהובורונדי    החוץ של טוגו  י ם שרע  שוחחשר החוץ לפיד    -יחסים עם אפריקה   •
 נחתה משלחת ישראלית  , ורלביקור קצבישראל    נחתמשקיפה באיחוד האפריקאי. מטוסו הפרטי של הגנרל הלובי חפתר  כ

 .שייח'  -"עצירה דיפלומטית" בשארם א ביצועבחרטום בירת סודאן, לאחר 
 

שוחחו עם חברי הנהלת שדולת איפא"ק,   לפיד ושר החוץ    בנטראש הממשלה    -ה היהודית בארה"ב  קשר עם הקהיל •
  ארוע הסיוע שהגישו לסיום    עלה"ב  לרשויות באר  הודווהודו להם על עבודתם לחיזוק הקשרים בין המדינות. בנט ולפיד  

 .את מחויבות ישראל לקהילות היהודיות בעולם  והדגישולקיחת בני הערובה בבית כנסת בקוליוויל שבטקסס, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202201/t20220124_10632483.html
https://www.gov.il/he/departments/news/the-china-israel-joint-committee-on-innovation-cooperation
https://twitter.com/BarakRavid/status/1485561261005983751
https://twitter.com/yairlapid/status/1485563897222418432
https://twitter.com/Energy_IL/status/1485555331056943104
https://news.walla.co.il/item/3484816?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.ynet.co.il/news/article/r1oun5xhk?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://twitter.com/yairlapid/status/1482032720201060361
https://twitter.com/yairlapid/status/1484977096652996608
https://twitter.com/avischarf/status/1482041331157549060
https://twitter.com/kann_news/status/1483752276422504452
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1483751681569562627
https://twitter.com/naftalibennett/status/1481363355101188098
https://twitter.com/yairlapid/status/1481342510228291588
https://twitter.com/yairlapid/status/1482594810745733127
https://twitter.com/yairlapid/status/1482452528780525569
https://www.ynet.co.il/news/article/r1hkfsett
https://www.ynet.co.il/news/article/skv600q11pf
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