גיליון מס'  ,60אפריל 2022
הדו"ח הדיפלומטי סוקר את התפתחויות החודש החולף במדיניות-החוץ של ישראל ,בדגש על יחסי ישראל
והפלסטינים ,יחסי ישראל עם האזורים סביב לה (המזרח התיכון ,אירופה ואגן הים התיכון) ,ותפקוד מערך החוץ

• תיאום ביטחוני ואזרחי ,ללא תהליך שלום  -שר הביטחון גנץ שוחח עם ראש הרשות אבו מאזן ,בירך אותו לרגל הרמדאן,
ואישר שורה של הקלות לפלסטינים לרגל חודש הרמדאן .פוליטיקאים ישראלים רבים ,ביניהם הנשיא הרצוג ושר החוץ
לפיד ,בירכו את המוסלמים לרגל הרמדאן .גנץ שיבח את בחירתו של אבו מאזן לגנות את הפיגוע בתל אביב .בחריין,
איחוד האמירויות ותורכיה ,גינו אף הן את הפיגוע ,בעוד חמאס יצא נגד הגינויים של תורכיה ובחריין .סגנית הנשיא
האמריקאי האריס שוחחה עם הנשיא הרצוג ,גינתה את הפיגועים והביעה תמיכה בצעדים שנקטה ישראל לרגל הרמדאן.
בעקבות מספר שיגורי רקטות מהרצועה לישראל ,תקף צה"ל מהאוויר ,וסגר את מעבר ארז .ראש השב"כ בר נפגש
ברמאללה עם אבו מאזן ודן עמו בדרכים להרגעת השטח .פורסם כי הממשל האמריקאי פעל בחודשים האחרונים לקדם
פגישות בין ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית בוושינגטון .האמריקאים הציעו כי בראש המגעים יעמדו היועצים לביטחון
לאומי ,כך שיהיה קל יותר לממשלת ישראל להציג זאת כתיאום בין אנשי מקצוע ולא כתהליך מדיני.
• ביקורת אזורית ובינלאומית בגין העימותים האלימים בירושלים  -עימותים רבים התנהלו בירושלים בין כוחות הביטחון
הישראליים לבין פלסטינים במהלך חודש הרמדאן ותפילות יום השישי .קריאה לשמירה על הסטטוס קוו וגינויים חריפים
הופנו לישראל בגין העימותים בירושלים ,בין היתר מצד מרוקו ,בחריין ,איחוד האמירויות ,הליגה הערבית ,וירדן .שגרירי
ישראל ברוסיה ,ירדן ואיחוד האמירויות נקראו לשיחות גינוי .יורש העצר של בחריין בן חמד שוחח עם ראש הממשלה
בנט  ,בירך אותו לרגל חג הפסח ,והדגיש את חשיבות השמירה על השקט בירושלים וכיבוד הטקסים של כל הדתות.
מועצת הביטחון של האו"ם דנה בעימותים בירושלים וגינתה את האלימות משני הצדדים .שר החוץ לפיד שוחח עם עמיתו
האמריקאי בלינקן כדי להבהיר את עמדת ישראל ופעולותיה להבטחת חופש הפולחן בירושלים .כמו כן ,קיים לפיד תדרוך
לשגרירים זרים ,והדגיש את מאמצי ישראל לשמור על הסטטוס קוו .משרד החוץ האמריקאי קרא לצדדים להפגין ריסון,
להימנע מפרובוקציות ולשמור על הסטטוס קוו .שגריר ארה"ב בישראל ניידס נפגש בנושא עם מנכ"ל משרד החוץ אושפיז.
• נמשך תהליך הסיפוח הזוחל  -שר הביטחון גנץ אמר כי ישראל תמשיך לבנות בגדה המערבית גם לפלסטינים וגם
ליהודים .בית המשפט העליון דחה את הערעורים של "שלום עכשיו" ושל עיריית חברון ,ואישר להקים  31יחידות דיור
עבור המתנחלים בשטח התחנה המרכזית הישנה של חברון .בית משפט השלום קיבל את ערעורה של משפחת סאלם
נגד גירושה מביתה בשכנות שייח ג'ראח ,והחזיר את הדיון להוצאה לפועל .ממשלת ישראל הגדירה את האזורים
והישובים בעלי העדיפות הלאומית ,והחליטה להעניק עדיפות גם ליישובי יהודה ושומרון המאוימים מבחינה ביטחונית,
על אף שחוק ההתייעלות לא חל על השטחים.
 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 לאומי במוסדות הבינלאומיים  -צוות מומחים חיצוני שהקימה נציבות האו"ם לזכויות אדם קבע כי ישראל לא
הציגה ראיות המגבות את החלטתה להגדיר ששה ארגוני זכו יות אדם פלסטינים כארגוני טרור ,וקרא למדינות לשוב
ולתמוך באותם ארגונים ואף לחזק אותם.

• מתיחות עם ירדן בגין האירועים בירושלים  -ראש הממשלה בנט שוחח עם מלך ירדן עבדאללה ,בירך אותו לרגל
הרמדאן והודה לו על גינוי פיגועי הטרור .עבדאללה הדגיש בדבריו כי על ישראל להמנע מפעולות שיערערו את היציבות
בשטחים ,ולאפשר ככל הניתן למתפללים המוסלמים להגיע למתחם אל-אקצא .על אף הניסיונות לתיאום מוקדם גברה
המתיחות בין ישראל וירדן כאשר משרד החוץ הירדני הוציא הודעות גינוי לפעולות ישראל בשטחים וסביב מסגד אל -
אקצא שהביאו לדבריו להסלמה .משרד החוץ הישראלי הגיב בהודעה משלו וקרא לירדן להצטרף למאמצים להשכין שקט
בירושלים .עבדאללה שוחח בנושא זה עם יורש העצר של האמירויות בן זאיד ,יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ,נשיא
מצרים א-סיסי ואמיר קטר בן חאמד אאל-ת'אני ,ובהמשך נפגש במצרים עם א-סיסי ובן זאיד .בישיבת פרלמנט שיבח
ראש ממשלת ירדן אל-ח'סאוונה את מיידי האבנים באל-אקצא ,ו 87-חברי פרלמנט הגישו לממשלה הירדנית דרישה
לגרש את השגריר הישראלי .משרד החוץ הירדני העביר לישראל אגרת מחאה נגד פעולות ישראל בירושלים ,ויצא נגד
ההגבלות הישראליות על מתפללים נוצרים ב"שבת האור" .ראש הממשלה בנט ,השר לשיתוף פעולה אזורי פריג' ומשרד
החוץ הביעו אכזבה מהעמדות שהביעה ירדן .שליחים אמריקאים ניסו להביא להפגת המתיחות בין המדינות ,ודווח כי
עם תום הרמדאן תתכנס הוועדה המשותפת לענייני ירושלים והר-הבית על מנת להיטיב את הפעולה המשותפת למניעת
הסלמה במקום .יו"ר רע"ם עבאס נפגש בעמאן עם עבדאללה ,וחיזק בדבריו את תפקידו של עבדאללה כשומר המקומות
הקדושים לאסלאם בירושלים.
• מתיחות עם איחוד האמירויות בגין האירועים בירושלים  -שר החוץ האמירתי בן זיאד שוחח עם שר החוץ לפיד ,הבהיר
את חשיבות הרגעת הרוחות בירושלים ,וכיבוד הסטטוס קוו ואת תפקידה של ירדן כשומרת המקומות הקדושים .כמו כן
שיבח את החלטתה של הממשלה למנוע כניסה של לא-מוסלמים להר הבית/חראם א-שריף בתקופה הרגישה של
הרמדאן .שרת המדינה לענייני שיתוף פעולה בינלאומי באיחוד האמירויות אל-האשמי זימנה את שגריר ישראל חייק
לשיחת נזיפה וגינוי בגין האירועים בירושלים ומסגד אל-אקצא .לאחר שפורסם כי שתי חברות תעופה אמירתיות ישתתפו
במטס יום העצמאות הישראלי ,הודיעה אחת החברות ,וויז אבו דאבי ,כי תבטל את השתתפותה בגין המהומות בירושלים.
המטה לביטחון לאומי פרסם את אזהרות המסע שלו לקראת עונת התיירות ,הגדיר את איחוד האמירויות ברמת איום
בינונית ,והמליץ להימנע מנסיעות שאינן נחוצות למדינה.
• חיזוק היחסים עם איחוד האמירויות  -ישראל ואיחוד האמירויות חתמו על הסכם סחר חופשי בין המדינות ,אשר ייכנס
לתוקפו לאחר אשרורו בממשלה .שרת התחבורה מיכאלי ושר האנרגיה האמירתי אל-מזרוי חתמו על מזכר הבנות
לשיתוף פעולה בתחום התחבורה הימית .הממשלה אשררה את מזכר ההבנות לשיתופי פעולה בתחום החינוך בין
המדינות .כחמישה מטוסי תובלה של חיל האוויר האמירתי עשו דרכם מאיחוד האמירויות לבסיס נבטים בישראל ובחזרה.
בית המשפט הפדרלי באיחוד האמירויות גזר עונש מוות על אזרחית ישראלית בגין סחר בסמים .השר לשיתוף פעולה
אזורי פריג' אמר כי ייסע לאמירויות כדי לבקרה.
• חיזוק היחסים עם בחריין  -ראש הממשלה בנט התקשר לברך את יורש העצר אל ח'ליפה לכבוד הרמדאן ,בעוד שגריר
ישראל בבחריין נאה לקח חלק בקבלת פנים שערך המלך לדיפלומטים זרים לכבוד הרמדאן .שר התיירות הבחרייני א-
זיאני ביקר בישראל .גם בחריין הוגדרה על יד י המטה לביטחון לאומי כיעד בדרגת סיכון בינונית .חבר הפרלמנט הבחרייני
לשעבר אברהם נונו נשא תפילה לשלום בשם הקהילה היהודית בטקס משותף לנציגי כל הדתות למען השלום שהתקיים
בנוכחות יורש העצר.

3

הדו"ח הדיפלומטי ,גיליון מס'  ,60אפריל 2022

• יחסים מתחממים עם מרוקו  -שגריר ישראל במרוקו גוברין הודיע על החלטת המדינות לפטור דיפלומטים ועובדי מדינה
מהצורך לבקש ויזה כדי לנסוע למדינה השנייה .נציגות מרוקו בישראל ,המשרד לשיתוף פעולה אזורי וקרן דרהי ערכו
חגיגת מימונה משותפת בה נכחו בין היתר השר לקידום יחסי מרוקו-ישראל עלאלי ,השרים פריג' והורוביץ ,סגן שר החוץ
רול ,ושגריר איחוד האמירויות אל-חאג'ה.
• נורמליזציה עם השלטון הצבאי בסודאן  -משלחת ביטחונית ישראלית ביקרה בחשאי בח'רטום .עוד דווח כי משלחת
צבאית סודאנית ביקרה בישראל לדון בשיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני בין הצדדים.
• ישראל פועלת נגד איראן במסדרונות וושינגטון  -ישראל פעלה נגד הוצאת משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור;
ראש הממשלה בנט שוחח עם הנשיא ביידן ואף הזמינו לביקור בארץ ,שר החוץ לפיד שוחח עם עמיתו בלינקן ,היועצת
המדינית לראש הממשלה מאיר נפגשה בוושינגטון עם היועץ לביטחון לאומי סאליבן ,ושגריר ישראל בארה"ב הרצוג פעל
בנושא במשותף עם עמיתיו מבחריין ואיחוד האמירויות .גורמים בישראל הביעו שביעות רצון מעמדת הנשיא האמריקני
ביידן והרמטכ"ל מילי כי אין להסיר את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור ,ומהדיווחים כי ארה"ב מתכוונת להמנע
מצעד זה .ישראל המשיכה לפעול צבאית נגד פעילות איראן בסוריה וחיל האוויר הישראלי תקף מרכז לפיתוח ודיוק
טילים.
• זיכרון השואה במזרח התיכון  -משלחת של מוסלמים ממדינות במזרח התיכון ,שכללה בין השאר אזרחים מלבנון ,ערב
הסעודית ,סוריה ותורכיה ,לקחה חלק במצעד החיים בפולין .שגרירויות ישראל וגרמניה במצרים הקרינו בקהיר סרט על
חסיד אומות העולם המצרי מוחמד חלמי ,ואירועי יום השואה בישראל זכו להתייחסות בתקשורת המצרית .שגריר ישראל
לאמירויות חייק נפגש לרגל יום השואה עם השר האמירתי לסובלנות אל נהיאן.

• ישראל מנסה להמנע מנקיטת עמדה נחרצת נגד רוסיה ,ונאלצת ליישר קו עם עמדת המערב  -שר החוץ לפיד ושגריר
ישראל באוקראינה ברודסקי גינו בתחילת החודש את הטבח בבוצ'ה וכינו את הפגיעה המכוונת באזרחים כפשע מלחמה,
אך נמנעו מלציין במפורש את רוסיה כאחראית לכך .בהמשך האשים לפיד במפורש את רוסיה בפשעי מלחמה ,וראש
הממשלה בנט נמנע מלעשות זאת בעודו משבח את פעילות בית החולים הישראלי .שר הבריאות הורוביץ הדגיש כי
ישראל הינה חלק מהעולם הדמוקרטי ולכן תמשיך להושיט יד לאוקראינה נגד המתקפה הרוסית .ישראל התלבטה כיצד
להצביע בעצרת האו"ם בהצעת ההחלטה להשעות את רוסיה ממועצת זכויות האדם .לבסוף ,תמכה ישראל בהחלטה.
בתגובה לגינויים הישראלים שהחריפו ולהצבעתה בעצרת האו"ם ,זומן שגריר ישראל ברוסיה בן צבי לשיחת הבהרה
במשרד החוץ במוסקבה  ,רוסיה תקפה את ישראל על הכיבוש המתמשך של הפלסטינים ,ואף חשפה את תקיפת חיל
האוויר הישראלי בסוריה .דוברת משרד החוץ הרוסי זכרובה תקפה את שגריר ישראל באוקראינה ברודסקי לאחר שזה
הציע לראש העיר קייב שפועל להחליף את שמות הרחובות המתייחסים לרוסיה לקרוא לרחובות בעיר על שם חסידי
אומות עולם אוקראיניים .לאחר שיחה עם מקבילו האוקראיני רזניקוב אישר שר הביטחון גנץ כי ישראל תספק קסדות
ואפודי מגן לכוחות ההצלחה וארגונים אזרחיים באוקראינה .בנט אמר כי ישראל עומדת לצד זלנסקי .ראש האגף המדיני-
ביטחוני במשרד הביטחון דרור שלום ייצג את ישראל בדיון שיזמה ארה"ב שהתקיים בגרמניה בהשתתפות יותר מ40-
מדינות והתמקד בדרכים לחימושה של אוקראינה .בתשובה לשאילתא של ח"כ ארבל בנוגע לסיפוק מערכת כיפת ברזל
לאוקראינה ,הפנה לפיד את ארבל לגנץ לבקשת תשובה .צוות הסנקציות הבינמשרדי שהוקם להתמודדות עם השלכות
המלחמה באוקראינה הנחה את השגרירויות בעולם שלא לקבל תרומות מאוליגרכים רוסים הנמצאים תחת סנקציות.
רוסיה המשיכה ללחוץ על ישראל לקבל לידיה את הבעלות על חצר אלכסנדר בירושלים ,ופוטין שלח מכתב אישי לבנט
בנושא.
• סיוע הומניטרי לאוקראינה  -שר הבריאות הורוביץ נסע לאוקראינה לבקר בבית חולים השדה שהקימה ישראל ,ונפגש
עם סגן שר הבריאות האוקראיני .בהמשך הגיעה לאוקראינה גם שרת העלייה והקליטה תמנו שטה ,ביקרה בבית החולים
הישראלי ,ובחנה דרכים להאיץ את העלייה של פליטים יהודים לישראל .ממשלת ישראל החליטה להעניק מענק חודשי
לעולים מאוקראינה ,רוסיה ובלארוס שעלו בעקבות הלחימה .בית החולים סיים את פעילותו בסוף החודש ,והמשלחת
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שבה לארץ .ישראל הטיסה מזון ,ציוד ותרופות לאוקראינה .סגן שר החוץ רול נפגש עם אסנת לוברני ,מתאמת האו״ם
לסיוע ההומניטרי לאוקראינה .משרד החוץ קרא לכל האזרחים הישראלים השוהים בחבל טרנסניסטריה במזרח מולדובה
לעזוב אותו מיד בשל ההדרדרות במצב הביטחוני .ד״ר דורית ניצן מונתה להוביל את הסיוע ההומניטרי לאוקראינה מטעם
ארגון הבריאות העולמי.
• ממשלת ישראל עומדת לצד אירופה הליברלית  -שר החוץ לפיד ושר הבריאות הורוביץ בירכו את מקרון על ניצחונו על
לה-פן .לפיד שוחח עם מקבילו הצרפתי לה-דריאן ודן עמו בסוגיה האיראנית .יו"ר הכנסת לוי אירח במשכן את עמיתתו
נשיאת הבונדסטאג באס אשר השתתפה באירועים לציון יום השואה ,ונפגשה בין היתר עם ח"כ עבאס ועם הרב הראשי
לישראל לשעבר לאו .השר לשיתוף פעולה אזורי פריג׳ נפגש עם ראש ממשלת קוסובו קורטי שביקר בארץ .מנגד ,ראש
האופוזיציה נתניהו בירך את מנהיגי הימין הלא -ליברלים אורבן ההונגרי וויצ'יץ הסרבי על ניצחונם בבחירות במדינותיהם.

• ישראל ותורכיה ממשיכות בתהליך חימום היחסים ,על אף אתגר האלימות בירושלים  -נשיא תורכיה ארדואן התקשר
לנשיא הרצוג ,גינה בחריפות את גל הטרור ,ושלח תנחומיו למשפחות השכולות .כך עשתה גם שגרירות תורכיה בישראל.
נוכח האירועים האלימים בירושלים הדגיש ארדואן כי תורכיה תשמור על יחסיה עם ישראל שמהווה שחקן אזורי חשוב,
וכי זו גם הדרך המיטבית לשרת את הסוגייה הפלסטינית .שר החוץ לפיד ציין את תגובתו המתונה של ארדואן לאירועים,
והחמיא לנשיא הרצוג על תרומתו לתהליך חימום היחסים .שר החוץ התורכי צ'אבושולו התראיין לתקשורת הישראלית,
הדגיש את הרצון לחזק את היחסים בין המדינות ,ואת העובדה שהמשברים בין המדינות נולדו סביב הנושא הפלסטיני,
וציין את הקמת המנגנון לפתרון מחלוקות עליו סיכמו ארדואן והנשיא הרצוג בעת ביקורו בתורכיה .דווח כי צ'אבושולו
יבקר בישראל ,יחד עם שר האנרגיה התורכי דונמז במהלך חודש מאי .המטה לביטחון לאומי עדכן את רשימת אזהרות
המסע שלו וקרא לנקוט במשנה זהירות בעת ביקורים בתורכיה .קבוצות שחקני ושחקניות נוער של מועדון כדורגל תורכי
הגיעו לישראל לשחק נגד קבוצות ישראליות.
• הברית עם קפריסין ויוון ממשיכה להתחזק  -שר החוץ לפיד נפגש באתונה עם ראש המשלה היווני ,וקיים מפגש משולש
עם שרי החוץ של יוון וקפריסין דנדיאס וקסולידס .אל המפגש הצטרפה גם תת-מזכיר המדינה האמריקאי נולנד ,שהביעה
את תמיכתה של ארה"ב ביחסים המשולשים ובמסגרת של  .3+1שרת האנרגיה אלהרר אירחה בירושלים את עמיתתה
הקפריסאית פילידס ועמיתה היווני קריקס לפגישה משולשת ראשונה בין שרי האנרגיה של המדינות .אלהרר ופילידס
הסכימו למנות מומחה חיצוני לסיוע בפתרון המחלוקת סביב מאגר ישי/אפרודיטה .חברה ישראלית לאנרגיות מתחדשות
תשתף פעולה עם חברה יוונית בפיתוח שני מתקנים סולאריים ביוון.

• מאמצי הסברה  -שרי החוץ והביטחון לפיד וגנץ ערכו תדרוך דיפלומטי-ביטחוני ל 80-שגרירים זרים המשרתים בישראל.
משרד החוץ סיים הכשרה של דוברים שיקדמו את מאמצי ההסברה הישראליים .שגריר ישראל באו"ם ארדן אירח לסדר
פסח שגרירים ממדינות זרות .שר החוץ יאיר לפיד מינה את השחקנית נועה תשבי ,המתגוררת בארה"ב ,לשליחה
המיוחדת למאבק באנטישמיות .היא תפעל ללא תקציב ושכר ,אך בתיאום ומטעם משרד החוץ.
• זיכרון השואה ומאבק באנטישמיות  -משרד החוץ אירח את הכנס החצי שנתי של השליחים המיוחדים למאבק
באנטישמיות בשיתוף הקונגרס היהודי העולמי ,והממונה על המאבק באנטישמיות באיחוד האירופי .מנכ"ל משרד החוץ
אושפיז השתתף בטקס זיכרון לדיפלומטים שהצילו יהודים בשואה ,והודיע על הגשת מועמדותה של ישראל לעמוד בראש
הברית הבינלאומית לשימור זיכרון השואה ( )IHRAבשנת  .2025ח"כ רז ממרצ השתתף באירועי הזכרון הרשמיים
בארמניה לזכר רצח העם הארמני .יו"ר אגודת הידידות בפרלמנט הארמני שלחה לח"כ רז אגרת תמיכה לרגל יום השואה.
הממשלה הטילה על משרד התפוצות לתכנן ולהוציא לפועל את המשך התכנית לחיזוק הקשר בין ישראל והתפוצות.
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• השתלבות בעולם  -שגרירת ישראל הראשונה לקוסובו תמי זיו הגישה את כתב אמנתה לנשיאת קוסובו .חמישה שגרירים
חדשים של מדינות זרות הגישו את כתב אמנתם לנשיא המדינה הרצוג .בהם גם שגריר קירגיסטן הראשון בישראל לאחר
 20שנות יחסים ,ושגריר סינגפור הראשון בישראל לאחר  50שנות יחסים .מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה סיכם את
נתוני הייצוא לשנת  2021שעמד על  143מיליארד דולר ,ופרסם כי מדובר בגידול חסר תקדים ,כאשר לראשונה ייצוא
השירותים עקף את ייצוא הסחורות.
• דיפלומטיה נשיאותית  -נשיא המדינה הרצוג אירח את שגרירי מצרים ,ירדן ,בחריין ,איחוד האמירויות ,מרוקו ,והממונה
על שגרירות תורכיה ,ונכבדים מהחברה הערבית לארוחת אפטר ,והבהיר במעמד זה כי ישראל שומרת על הסטטוס-קוו
בהר-הבית/חראם א-שריף.
• דיפלומטיית אקלים  -שר התיירות רזבוזוב נפגש עם נשיא אזרבייג'ן אלייב במסגרת פגישת עבודה של הוועדה
הבינממשלתית המשותפת למדינות .אלייב הדגיש את הפוטנציאל הגדול בשיתופי פעולה בתחום האנרגיה המתחדשת.
משלחת שרים מארגנטינה הגיעה לישר אל ללמוד מניסיונה בתחום ניהול המים ונפגשה עם הנשיא הרצוג ,שר החוץ
לפיד ,שרים נוספים ומומחים בתחום.
• מינויים במערך החוץ  -הממשלה אשרה את מינוי השגרירים גלית פלג לאלבניה ,רוני ידידיה קליין לחוף השנהב ,נעם
כץ ליוון ,גרי קורן לקרואטיה ,ערן יובן לפרו ובוליביה ,הדס מיצד לגיאורגיה ,אייל סלע לארגנטינה ,אלון בר לאיטליה,
יפתח קוריאל לגואטמלה ,הדס ויטנברג זילברשטיין לליטא ,גיל ארציאלי לצ'ילה ,יואל ליאון לארמניה ומולדובה ,את מינויו
של משה מרקו סרמונטה כקונסול כללי לסן פרנסיסקו ,ואת מינויו של נח הקר לציר הכלכלי בוושינגטון .משרד החוץ
העניק תעודות הוקרה לעובדי המשרד על פעילותם בזמן משבר המלחמה באוקראינה ומשבר הקורונה.
• ישראל מחזקת קשריה עם אסיה  -ראש הממשלה בנט שוחח עם עמיתו ההודי מודי לקראת ביקור צפוי במדינתו ,והודה
לו על גינוי הפיגועים בישראל .שר החוץ לפיד שוחח עם עמיתו הסיני על קידום שיתופי פעולה במסגרת ועדת החדשנות
ישראל-סין .ישראל ודרום קוריאה ציינו  60שנה ליחסים הדיפלומטים .משבר פרץ בין ישראל ושגרירות סין לאחר שפורסמו
חשדות שמתנה שהעניקה השגרירות לשרים כוללת רכיב למטרת ריגול .בבדיקה התגלה כי מדובר ברכיב תמים.
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