
 

 

 

  ב: קשר עמו ליצור ניתן .מיתווים מכון של המחקרים מנהל הוא קיבריק רועי ר"ד rkibrik@mitvim.org.il בטוויטר אחריו ולעקוב:@SergioKkibrik 
 לזכור יש ,כן כמו .השונים פרטיו על דיווח  כל של נכונותו את מלא באופן  לבדוק באפשרותנו ואין ם,גלויי ומקורות  פרסומים על נשען הדיפלומטי ח"הדו

. סייעה בהכנת חודשי ח"דו מאשר יותר רחבה פרספקטיבה דורשת משמעותם של מלאה והבנה ,להתפתח ממשיכים והאירועים מהתהליכים רבים כי
 .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט. נעה רקנטיהדו"ח החודשי, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 2022 מאי, 61מס'  גיליון

 
החוץ של ישראל, בדגש על יחסי ישראל  -התפתחויות החודש החולף במדיניות וקר אתס  הדו"ח הדיפלומטי

 והפלסטינים, יחסי ישראל עם האזורים סביב לה )המזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון(, ותפקוד מערך החוץ

לחתור לצמצום הסכסוך להמשיך לצד המלחמה בטרור יש  כי    אמרשר הביטחון גנץ   -  תהליך שלוםיש קשרים, עדיין אין   •
את ישראל    יצגעבור ישראל. השר לשיתוף פעולה אזורי פריג'    הם צורך אסטרטגיש  להסדרים מדינייםועם הפלסטינים  

לסטינית. ח"כ מואטי במפגש של ועידת המדינות התורמות בבריסל, והדגיש את האינטרס הישראלי בחיזוק הרשות הפ 
נשיא   פלסטיניים בתחום האקלים והסביבה.-חוץ בנושא שיתופי פעולה ישראלים-דיון בוועדת המשנה למדיניות  כינסה

רבים בזירה הבינלאומית גינו    . פיטר-יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן לרגל עיד אללברך את    התקשר המדינה הרצוג  
 המדינה בלינקן.   ומזכירהאו"ם וונסלנד,  שליחמאזן,  אבואת הפיגוע באלעד בו נרצחו שלושה ישראלים, ביניהם 

 

חברון -מדרום הרפלסטיניות  משפחות  שניתנו ל  פינויכי צווי    פסקבית המשפט העליון    -  נמשך תהליך הסיפוח הזוחל •
האיסור על העברה כפויה בדין הבינלאומי אינו מחייב את בית המשפט הישראלי. דיפלומטים זרים מסוכנויות   וכיחוקיים,  

צרפת,    24-מו  או"ם גרמניה,  בריטניה,  )בהן  נוספות  להתיר   וביקרתורכיה(  ומדינות  לישראל  קראו  חברון,  הר  בדרום 
ישר על  הפלסטינים  האזרחים  על  להגן  את האחריות  והטילו  במקום,  להישאר  לפסיקה    אל.לתושבים   החלהבהתאם 

דירות בגדה    4,320של    בנייה  קידום  אשרהכפוי של קהילות בדרום הר חברון. מועצת התכנון העליונה    בפינויישראל  
את החלטת ישראל    גינהיח האו"ם וונסלנד  בית מלון. של  הקמתושל שלושה מאחזים    הכשרה המערבית, בתוך כך גם  

על נחל אוג    הכריזהישראל    לבית נוסף בחברון לאחר שטענו כי נרכש על ידם.  נכנסולקדם בנייה בהתנחלויות. מתנחלים  
את  אשרההממשלה  כרבע מהם קרקע פרטית פלסטינית. אשראלף דונם  22משתרעת על השמורת טבע שליד יריחו כ 

 .עם קשיים לאשר את החוק בכנסת התמודדהביהודה ושומרון, אך    חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירוםהטיוטת  
 

פיטר עם יו"ר הרשות הפלסטינית -כי בשיחות שניהל הנשיא הרצוג לרגל עיד אל  דווח  -מאבק על הריבונות בירושלים   •
האמירו העצר של  ויורש  עיסא  בן  בחריין  מלך  מאזן,  וועדה משותפת אבו  לקדם הקמה של  הרצוג  הציע  זאיד,  בן  יות 

הר של  המרחב  לניהול  אחראית  תהיה  אשר  הנורמליזציה  ולמדינות  א-לישראל  בג"צ  -הבית/חראם  את   דחהשריף. 
כי יקדם את הפרויקט. לקראת מצעד הדגלים    אמר ה, וראש העיר ליאון  העתירות שהוגשו נגד הקמת הרכבל לעיר העתיק

לב והביע את דאגתו מהאלימות הצפויה להתעורר. משרד  -לביטחון פנים בר  השר   עםשגריר ארה"ב בישראל ניידס    שוחח
כי כוחות הביטחון עצרו התארגנות טרור של החמאס במזרח ירושלים, והדגיש כי ישראל תמשיך לשמור על    חשףהחוץ 

ממשלת ישראל שורה של החלטות הכוללות תכנית חומש לפיתוח כלכלי,   קיבלה קוו. לרגל יום ירושלים -הסדרי הסטטוס
בירושלים, והעירייה    מימון לפעילות של עמותת אלע"ד בעיר דוד. עם תום חודש הרמדאן חודשו הריסות בתים  המשךוגם  

סילוואן.  הרסה בשכונת  אקוודור  מבנה  ו  לאסו  נשיא  בירושלים,  אקוודור    על   הכריז ביקר  של  חדשנות  משרד  פתיחת 
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כי ארצו תשנה את דפוס ההצבעה שלה באו"ם כך שיתחשב יותר בישראל. שר החוץ לפיד    הודיע. הנשיא לאסו  בירושלים
סורינאם לפתוח שגרירות    כוונת  על בירושלים את שר החוץ של סורינאם רמידאן. עם תום הביקור הודיע משרד החוץ    אירח

תוח מחדש את הקונסוליה במזרח ירושלים,  את תכניתו לפ  גנזדווח כי נוכח התנגדות ישראל ממשל ביידן    בירושלים.
את   זאת  במקום  המיוחד ומינה  השליח  לתפקיד  עמר,  האדי  והפלסטינים  ישראל  לענייני  המדינה  מזכיר  עוזר  סגן 

 שירכז מוושינגטון את עבודת היחידה לענייני פלסטינים בשגרירות האמריקאית.  לפלסטינים
 

במחנה הפליטים   קלהא ג'זירה אבו ע-הריגתה של עיתונאית אל  -  הפכה לסוגייה מדינית  קלה א הריגתה של שירין אבו ע •
בישראל צער על  גורמי ממשל  הביעוודרישה לביצוע חקירה מעמיקה. בתחילה , רבים בישראל ובעולםגררה גינויים ג'נין 

ו  חזראבו עקלה נהרגה מאש חמושים פלסטינים, אך בהמשך  כי טענואת חשיבות ההגנה על עיתונאים, ו הדגישותה, מו
הביטחון של   צתמועהאירופי,  האיחוד, ביידן ממשל  אתלציין  ניתןמקביעה זו. בין המגנים והקוראים לחקירה בינלאומית 

  האמריקאי   הנבחריםיו"ר בית  ו  ירדן  ומלכת  מלך,  קטר וונסלנד,    האו"ם  שליחלשיתוף פעולה אזורי פריג',    השרהאו"ם,  
  ותקפו ביצוע חקירה משותפת,  הפלסטינית  ו כי ישראל הציעה לרשות  אמרשר החוץ לפיד וראש הממשלה בנט  .  פלוסי

נכונות לשיתוף גורמים   גילוישראל, אך    עם  פעולה  לשתף  סירבוברשות    נכונותה לשתף פעולה עם ישראל.  חוסר  את
רבים  גינויים    גררהקלה,  א משטרתית במהלך מסע ההלוויה של אבו ע  אלימותבינלאומיים אחרים, ובראשם קטר וארה"ב.  

האלימות מההלוויה   ותמונות  בישראל    הופיעונוספים,  בעולם.  העיתונים החשובים  הראשיים של    את   תקפובעמודים 
 . קלה על ישראלא אשר הטיל את האשמה על הרג אבו ע CNNממצאי התחקיר שערכו ברשת התקשורת 

 

לשר הביטחון בקריאה    פנוחברי הכנסת ממרצ רז, רוזין ולסקי    -ישראל, מצרים וקטר משתפות פעולה בסיוע לעזה   •
ו הביטחון גנץ פתח מחדש את המעבר  סגור מזה שבועיים. שר  את חזרתם של    אפשרלפתוח את מעבר ארז שהיה 

כי המודיעין המצרי פעל למנוע ירי רקטות    דווחהחלטה זו.    תקףהפועלים מעזה לעבודה בישראל. שר המשפטים סער  
 .עמאדי הגיע לביקור נוסף ברצועה-שריף. השליח הקטרי אל-הבית/חראם א-מעזה לישראל בגין כניסת יהודים להר

 

לאחר שראש חמאס בעזה סינוואר  -ם לחץ חיצוני בגין שותפותה בקואליציה החברה הערבית בישראל מתמודדת ע •
יו"ר רע"מ עבאס בבגידה,   סינוואר וקראו לו לא להתערב בענייניו הפנימיים של הציבור   את  ברע"מ   תקפו האשים את 

והצטרפו לקריאה לסינוואר לחזור בו מדבריו  ת  הביעו הערבי בישראל. ראשי רשויות מקומיות ערביות   מיכה בעבאס, 
כי נוכח ההסלמה הביטחונית של החודשיים האחרונים הצטמצמה בחצי   דווח  ולהמנע מלהתערב בפוליטיקה המקומית.

 נין. כניסתם של ערביי ישראל לקניות בג'

 הסכםעל זאיודי  -אלמקבילה האמירתי    עם   חתמה ברביבאישרת הכלכלה   -  יחסים עם איחוד האמירויות חיזוק ה נמשך   •
פיטר. שר  -את יורש העצר בן זאיד לרגל עיד אל  בירךראש הממשלה בנט  סחר חופשי בין ישראל ואיחוד האמירויות.  

הורוביץ   אל  אירחהבריאות  האמירתי  עמיתו  את  בתחום  -בישראל  הפעולה  שיתופי  הידוק  על  סיכמו  והשניים  חמד, 
על מותו של נשיא איחוד האמירויות  צערם  אתכנסת, הביעו    וחברי  שריםהחוץ לפיד,   שרבנט,    הממשלה  ראש הבריאות.  

ל בהלוויתו של  ישרא את יצגו מטעם צה"ל משלחתו דל והנ פריג'  השרים הרצוג הנשיאהשייח' ח'ליפה בן זאיד אל נהיאן. 
אקצא באבטחת -מתנחלים למתחם מסגד אלשל    םתכניסבחריפות את    גינה  האמירתימשרד החוץ  הח'ליפה בן זאיד.  

הסרט הישראלי ״הנשים שהחזיקו   איפוק. , וקרא לישראל לצמצם את ההסלמה ולשמור על  כוחות הביטחון הישראליים
דובאי  זכהפרחים״   ישראלים  בפרס בפסטיבל הסרטים העצמאי של  וספרים של חוקרים  באבו   הוצגו,  ביריד הספרים 

( מאיחוד האמירויות לאספקת Al Fattanל חתימת מזכר הבנות עם קבוצת אל פאתאן )ע  הודיעה דאבי. חברה ישראלית 

 .מימיות-מערכות סונר תת
 

גם   • מצרים,  עם  מתחזקים  והאזרחיים  יחסים  הכלכליים  ישראל    -במישורים  וק  לחיז  התוכניותאת    אשרהממשלת 
הכוללות   מצרים  עם  הכלכליים  ממשלתיותהקשרים  המחקר  השקעות  בתחומי  פעולה  ושיתופי  ניצנה  מעבר  פיתוח   ,

  כי   אמרולתא  . היועץ לביטחון לאומי חQIZ-כנס לחיזוק וקידום מנגנון הסחר המשותף במסגרת ה  נערך והפיתוח. בקהיר  
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עלא  גר לוויתן  על מדינות המערב להפסיק ללחוץ על מצרים בנושא זכויות האדם. יו"ר החברה המצרית המייבאת גז ממא
להגדיל את    רצון המצריםבוועידת האנרגיה הלאומית של המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, והביע את    השתתףערפה  
אנרג'י  ה הגז מישראל לטובת צרכיה  רכישת ניומד  לאירופה. מנכ"ל חברת  וייצוא  ולטובת הנזלה  פנימיים של מצרים, 

למצרים. תזמורת   ההולכהגז ולהרחיב את יכולת  ה  להגביר את הפקת  חברתו תפעל אבו הודיע כי  יוסי  מבעלי מאגר לוויתן  
ביקורת    ועוררהבמצרים לרגל יום העצמאות בשגרירות ישראל בקהיר, הצטלמה על רקע הפירמידות    הופיעהישראלית  

 . לרדיו הישראלי בגין יציאת ספרו בתרגום עברי  התראייןאסואני  -ציבורית ברשתות החברתיות במצרים. הסופר המצרי אל
 

אנשי עסקים ישראלים לריאד ולעיר ניום הגיעו  כי בחודשים האחרונים    דווח  -קידום נורמליזציה עם ערב הסעודית?   •
לאחר שהשלטונות העניקו להם אשרה מיוחדת, וקידמו עסקאות במיליוני דולרים בעיקר בתחומי הסייבר והחקלאות. עוד  

העברת האיים טיראן    מהלך של  להשליםומצרים בניסיון    ערב הסעודיתמשל ביידן מתווך בחשאי בין ישראל,  כי מ  דווח
על ידי   הובהר בהקשר זה,  קידום צעדי נורמליזציה בין ישראל וערב הסעודית.   בתוכו גםהכולל    ,וסנפיר לריבונות סעודית 

  הדגישו גורמים בישראל, ארה"ב וערב הסעודית כי לא מדובר בנורמליזציה מלאה, אלא בצעדים מדודים. בערב הסעודית  
לנורמליזציה   תהיה התקדמות  לא  אויב,  בישראל  רואים  לא  אף שבממלכה  על  בזירה    ללא כי  התקדמות משמעותית 

 . בסוף החודש ישירות מישראל לריאד טסמישראל לריאד, ומטוס אחר  בדרכוהפלסטינית. מטוס מנהלים עצר בעמאן 
 

המתיחות בין המדינות גברה סביב האלימות בירושלים ובהר הבית/חראם   -  מתיחות עם ירדן בגין ירושליםמתמשכת ה •
על המצב בירושלים עם    דןך עבדאללה  את צעדי ישראל, והמל  תקפו ספאדי  -הירדני ושר החוץ א  הווקףשריף, כאשר  -א

ם דבר קיו  הובלטפיטר. בתקשורת בירדן לא  -את מלך ירדן עבדאללה לרגל עיד אל  בירך הנשיא הרצוג  הנשיא ביידן.  
  .  מפגש נוסף של צעירים ישראלים, ירדנים ופלסטינים בעמאן בנושא דיפלומטיה ומים קייםארגון אקופיס  . השיחה

 

כי איראן מתקדמת בתכנית הגרעין שלה, וכדי    אמרשר הביטחון גנץ    -זירתי בתכנית הגרעין האיראנית  -מאבק רב •
כי ישראל   אמר תא להתמודד עם האיום נכון להפעיל מערכת לחצים של העולם כולו על איראן. היועץ לביטחון לאומי חול

את   להוציא  שלאאת החלטתו של הנשיא ביידן    ציירובישראל  אינה מחפשת פתרון צבאי לתכנית הגרעין האיראנית.  
משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור כהישג מדיני של בנט וממשלתו. בעוד ראש האגף האסטרטגי במשרד החוץ 

בפגישותיו בוושינגטון את עמדת הממשלה המתנגדת לחזרה אמריקאית להסכם הגרעין עם איראן, תיאר    ביטאזרקא  
ביטחוני במשרד הביטחון שלום את היציאה מהסכם הגרעין כטעות. הפורום האסטרטגי  -ראש האגף המדיניבוושינגטון  

וארה"ב בנושא איראן   נוספת. צה"ל    נפגשהמשותף לישראל  גדול אשר כלל    ערךפעם  יכולות העשויות   הפגנת אימון 
 זו שאחראית לחיסולו של בכיר במשמרות המהפכה.   היא ישראלכי  דווחלשמש לתקיפה באיראן. בתקשורת העולמית 

 

עם מרוקו   • פרקש  -יחסים מתחממים  המרוקאי-שרת המדע  והחדשנות  הגבוהה  ושר ההשכלה   חתמומירוואי    הכהן 
על   לפיד    לשיתופי  הסכםבמרוקו  החוץ  שר  המדינות.  בין  והטכנולוגיה  המדע  תחומי  במגוון  עמיתו   שוחחפעולה  עם 

אפ ניישן ובהשתתפות עשרות  -כנס גדול בהובלת עמותת סטארט  .המרוקאי בוריטה על המשך קידום היחסים בין העמים
 בקזבלנקה.  נערך וגורמי ממשל מישראל וממרוקו יזמים 

 

על עמדת מדינתו התומכת בקידום שלום עם    חזר בוסאידי  -שר החוץ העומאני אל  -  ס המורכב לישראל במפרץ היח •
הסוגי ופתרון  הישראלי  יישראל,  החוץ  משרד  המדינות.  שתי  פתרון  במסגרת  הפלסטינית  ש   תקףה  החוק    קיבל את 

את ישראל על הריגתה של שירין אבו   תקפועל כל צעד של נרמול יחסים עם ישראל. בקטר    האוסר הפרלמנט העיראקי  
 מטוס מנהלים מישראל לקטר, עם עצירה דיפלומטית קצרה בעמאן. דרכו   עשה  , ולאחר מכןקלהאע
 

לאחסון טילים,   תעשייתי  מרכז עיראק,  -שיירת נשק איראני בגבול סוריה  תקפהישראל    -  ישראל ממשיכה לתקוף בסוריה  •
סוללת  נוספות.    ומטרות הישראלי  ירתה רוסית    S-300לראשונה  האוויר  חיל  מטוסי  באזור    הפציצהישראל  .  לעבר 

 קונייטרה, ולאחר מכן פזרה עלונים המזהירים את משטר אסד משיתוף פעולה עם החיזבאללה.  
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 ואחריםשר החוץ לפיד, יו"ר יד ושם דיין    -היבט היהודי והשיח האנטישמי מעוררים את ישראל לצאת נגד רוסיה  ה 
של שר החוץ הרוסי לברוב שהצהיר שעובדת היותו של זלנסקי יהודי אינה מונעת ממנו להיות אנטישמי,    דבריו  את  תקפו

  ודרישת הבהרה    לשיחת את שגריר רוסיה בישראל ויקטורוב    זימן  החוץמשרד  .  וכי האנטישמים הכי גדולים היו יהודים
נאצי באוקראינה. בהמשך  -את הביקורת של לפיד וטענה שישראל תומכת במשטר הנאו  גינתההתנצלות. ממשלת רוסיה  

יו"ר ההסתדרות הציונית .  לרגל חג העצמאות  וברכואמירתו של לברוב    על  התנצלשוחח נשיא רוסיה פוטין עם בנט,  
עם שגריר רוסיה בישראל ויקטורוב ומסר לידיו דו"ח מיוחד הנוגע למיקומים של אתרי מורשת    נפגש העולמית חגואל  

באוקראינה רוסיות  יהודיים  לחברות  אפשרה  ישראל  בהם.  מפגיעה  להמנע  מאמץ  שייעשה  בבקשה  חלק    להעביר , 
 . מהעובדים והפעילות שלהן לישראל 

 

עם הנשיא זלנסקי אשר עדכן    שוחחראש הממשלה בנט    -סיוע הומניטרי  שמירה על הקשרים עם אוקראינה והענקת   •
את שגרירה    בהשיוהמחדש את השגרירות בקייב    פתחהאותו על המתרחש במלחמה ואיחל לו חג עצמאות שמח. ישראל  

חולים עם שגריר אוקראינה בישראל קוניצ'וק, אשר הודה לו על הפעלת בית ה   נפגש שר הבריאות הורוביץ  ברודסקי.  
מיליוני שקלים נוספים לתרופות    ם עמו על הקצאה של וסיכ  עם שר הבריאות האוקראיני  שוחחהורוביץ   שדה באוקראינה. 

בית המשפט  לאפשר גם הטסת פצועים אוקראינים לטיפול בישראל, כולל חיילים.    החליט הורוביץ    . שיועברו לאוקראינה
המונעת העניק להם היתרי עבודה, תוך הטחת ביקורת על מדיניות משרד הפנים את ערעורם של שני אוקראינים ו קיבל

ולהתקיים  מהפליטים לכך  בישראל  לעבוד  אוקראינים שהגיעו   החליטה. בהמשך  לפליטים  לאפשר  הפנים שקד  שרת 
עם אשתו של נשיא ישראל מיכל    שוחחהאשתו של נשיא אוקראינה אולנה זלנסקי  .  מתחילת המלחמה לעבוד בישראל 

 . עם פוסט טראומהבהתמודדות הודתה לה בשם העם האוקראיני על הסיוע ו הרצוג
 

את הצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול למאבק    אשרה מועצת אירופה    -  ישראל מחזקת את קשריה עם האיחוד האירופי  •
ל הסתייגויות  הכניסה  ישראל  נשים.  נגד  נוספותסעיפים  באלימות  אך  והבהרות  גו ,  מצד  פוליטיים  בימין לחצים  רמים 

את הדיונים והאישור הנחוץ בממשלה ובכנסת.   לדחותאת שר המשפטים סער    והביאשביקשו להכניס הסתייגויות נוספות  
הערים שישתתפו בפרויקט של האיחוד האירופי לערים ירוקות, חכמות ומאופסות פחמן עד   100-לאחת מ  נבחרהאילת 
״יום אירופה״    השתתף. שר הבריאות הורוביץ  2030 , אביבבתל    אנצ'בטזשאירח שגריר האיחוד  בקבלת הפנים של 

נשיאת עם סגנית    נפגשהשר לשיתוף איזורי פריג׳  כי ממשלת ישראל רואה באיחוד האירופי בעל ברית אסטרטגי.    והדגיש
נפגשה עם שר החוץ ובישראל,    ביקרה נשיאת הפרלמנט של האיחוד האירופי מצולה  .  בנק ההשקעות האירופי ויגליוטי

  והדגיש בכנס המיוחד של הכנסת לכבוד הסכמי אברהם,    השתתף  טזאנצ'ב  לפיד, הנשיא הרצוג, וראש הממשלה בנט. 
  קידום חשיבות  את  , חשיבותה של ישראל לאיחוד ותמיכת האיחוד בהסכמי הנורמליזציה ושיתוף הפעולה האזוריאת  

את ההקצנה בספרי הלימוד הפלסטינים ברשות, ודרש להסיר חומרי   גינההפרלמנט האירופי    .השלום עם הפלסטינים
ל בעקבות העימותים במסע הלוויה של  את ישראבחריפות  גינהבורל,  שר החוץ של האיחוד האירופי הסתה נגד יהודים.

  , וחזר על דרישת האיחוד לביצוע חקירה יסודית ועצמאית לנסיבות מותה.קלהעאהעיתונאית אבו 
 

כי ישראל מקיימת מגעים עם ממשלת גרמניה   אמרשר הביטחון גנץ    -חיזוק קשרים בילטרליים עם מדינות אירופה   •
בירושלים עם לפיד. שר    שה נפגבנוגע לעסקאות מכירה של מערכות הגנה אוויריות. סגנית ראש ממשלת קוסובו שוורץ  

לרומניה לסייע    נסעהעם חבר הפרלמנט הבריטי סטריטינג. משלחת מומחים לחדשנות  בארץ    נפגשהבריאות הורוביץ  
המודל הישראלי. בנאפולי   טק משותפת -אגרי  עידתו  התקיימהבבניית סביבת עבודה מעודדת חדשנות בהתבסס על 

ברמאללה    נפגשהוקסטרה  שבארץ ונפגש עם שר החוץ לפיד. לאחר    ביקר  הוקסטרה  שר החוץ ההולנדי  לישראל ואיטליה.
שגריר הולנד   זומןחאק שישראל הגדירה כארגון טרור,  -עם נציגי הרשות ונציגי ארגוני חברה אזרחית, בהם גם ארגון אל

 ל דוקטר לשיחת הבהרה במשרד החוץ. בישרא

על אף   • היחסים,   התורכישר החוץ    -פלסטיני  -אתגר הסכסוך הישראליישראל ותורכיה ממשיכות בתהליך חימום 
עם בכירי הרשות    ברמאללה  נפגשצ'בושולו  .  תורכיבהן לא הגיע שר חוץ    שנים  15-בישראל לאחר כ  לביקור  הגיעצ׳בושולו  

והרשות. לאחר מכן   וקידם הסכמים לשיתופי פעולה בין תורכיה  על    עמו  סיכםעם שר החוץ לפיד,    נפגשהפלסטינית 

https://twitter.com/MKmeircohen/status/1521007985278992384
https://twitter.com/yairlapid/status/1521012779360165889
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1521401787495981058
https://www.ynet.co.il/news/article/r1mcddnhq
https://www.ynet.co.il/news/article/b1nn7hcbq
https://www.ynet.co.il/news/article/sjrjodar5
https://www.ynet.co.il/news/article/b1nn7hcbq
https://www.inn.co.il/news/548433
https://twitter.com/Nadav_Eyal/status/1521402211393327104
https://www.ynet.co.il/news/article/b10053vbl9
https://twitter.com/BarakRavid/status/1522260665238532096
https://twitter.com/KseniaSvetlova/status/1522200727564730369
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-920575
https://twitter.com/KseniaSvetlova/status/1526180300904087553
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1521959595354345472
https://news.walla.co.il/item/3506326
https://twitter.com/michael_brodsk/status/1526247793181990916/photo/1
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1521112827448201216
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1526894439205154818
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1526904907445551107
https://twitter.com/bar_peleg/status/1526088692712017920
https://twitter.com/bar_peleg/status/1528668142532186112
https://twitter.com/NTarnopolsky/status/1526655794275549184
https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-04-23/ty-article/.premium/00000180-655f-d824-ad9e-e77f0cd20000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-05-26/ty-article/.premium/00000180-fe65-d1e6-afbb-ff7d9d440000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-05-26/ty-article/.premium/00000180-fe65-d1e6-afbb-ff7d9d440000
https://twitter.com/KElharrar/status/1521142080239714306
https://twitter.com/DTzantchev/status/1524808548160520193
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1524813918933237760
https://twitter.com/EsawiFr/status/1524760409865084931
https://twitter.com/naftalibennett/status/1529057740525543426
https://twitter.com/DTzantchev/status/1526159017487257602
https://twitter.com/Mitvim/status/1526213839225774082
https://www.ynet.co.il/news/article/sy6dtczuc
https://www.ynet.co.il/news/article/s1y3f7hlq?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://twitter.com/talschneider/status/1531251628229242881
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1523700869451362304
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1524436391270178818
https://twitter.com/DavidSaranga/status/1527510298499981324
https://twitter.com/IsraelinItaly/status/1526479194993172481
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1526553251566522368
https://twitter.com/kann_news/status/1527151215829782529
https://www.kan.org.il/item/?itemid=127492
https://twitter.com/gilicohen10/status/1527234835064012802
https://twitter.com/BarakRavid/status/1529037030772072449
https://twitter.com/gilicohen10/status/1528756774609858560
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-05-25/ty-article/.premium/00000180-fa39-ddf2-a383-ff796ca80000
https://twitter.com/MFATurkiye/status/1528746606085939202
https://twitter.com/yairlapid/status/1529424161860362246
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1529528356332519424
https://www.ifat.com/InfoBuzzerItemPage/?resourceId=11446639&appUser=0&infoTypeID=2


 2022 מאי, 61הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                              5

  

הוועדה הכלכלית המשותפת, הדגיש את מחויבות תורכיה לפתרון שתי המדינות, ואת האמונה כי שיפור    עבודתחידוש  
עם שר התיירות רזבוזוב  צ'בושולו  לסטינים. כמו כן נפגש  היחסים עם ישראל יכול לסייע לקידום תהליך השלום עם הפ

הטיסות הישירות של חברות תעופה ישראליות לתורכיה. צ'בשולו ביקר ביד ושם, ולאחר  השיחות על לקדם את  והוסכם
ישראל    העבירהשריף. נוכח תרגיל צבאי שערך צה"ל בקפריסין  -ובהר הבית/חראם אביקור פרטי במשרדי הווקף    ערךמכן  

ארדואן לקדם שיתוף פעולה אזורי בתחום משבר  עם  בשיחותיו  הרצוג הציע  כי הנשיא    דווח  מסרים מרגיעים לתורכיה. 
 ציין האקלים יחד עם המלך עבדאללה מירדן ויורש העצר האמירתי בן זאיד. בנאומו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס,  

אקדמי בין אוניברסיטת הפעולה  השיתוף    לחידוש  הסכםעל    דווחלחיוב הנשיא הרצוג את הדיאלוג שנבנה עם ארדואן.  
-לברך את נשיא תורכיה ארדואן לרגל עיד אל התקשרתל אביב לשלוש אוניברסיטאות מובילות בתורכיה. הנשיא הרצוג 

בסוף החודש אזהרת מסע חמורה   רסםפ פיטר, וארדואן שלח אגרת ברכה לרגל יום העצמאות. המטה לביטחון לאומי  
משמרות  קצין  של  הריגתו  על  בנקמה  תורכיה  אדמת  על  ישראליות  במטרות  איראנית  מפגיעה  חשש  בגין  לתורכיה 

   .באיראן המהפכה
 

בפגישה משולשת באתונה עם עמיתיו   השתתףמנכ"ל משרד החוץ אושפיז    -  ברית עם קפריסין ויוון ממשיכה להתחזק ה  •
 הגיעו דנדיאס. שר הביטחון גנץ והרמטכ"ל כוכבי    היווני  עמיתועם    שוחחשר החוץ לפיד  דמיריס היווני וקורנליו הקפריסאי.  

כנס הכלכלי  בקורינתס שביוון את ה  קייםעיתון כלכליסט  הבתרגיל הצבאי המשותף לישראל וקפריסין.    לצפותלקפריסין  
הראשון שלו לישראל ויוון בהשתתפות אנשי עסקים ונציגי ממשלה לקידום שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות. קבוצת 

בילה מהפרלמנט היווני בראשות חבר  בכנסת את קבוצת הידידות המק  אירחה יוון בראשות ח"כ ברק  -הידידות ישראל
   .הפרלמנט קאירידיס

 

על פתיחת הליך תחרותי חדש לקבלת זיכיון לחיפוש גז. אלהרר    הודיעהשרת האנרגיה אלהרר    -גז ואנרגיה בים התיכון   •
פתרון להולכה    הדגישה יסייע בייצוא הגז לאירופה, כל עוד אין  . מנכ"ל משרד  לאירופה   שלוכי פיתוח מאגרי הגז לא 

על הסכם משולש שיאפשר העברה של יותר גז למצרים   פי עובדיםישראל, מצרים והאיחוד האירוכי    אמרהאנרגיה שילת  
ו נוזלי  ומתן לאירופה  העברתולצורך הפיכתו לגז  ויו"ר הפרלמנט ברי הביעו תמיכה בהמשך המשא  . נשיא לבנון עוון 

 .  למחלוקת בין ישראל ולבנון בנאומו בדאבוס כי אין  סיבה אמרל הימי. הנשיא הרצוג העקיף עם ישראל על הגבו

האג'נדה העיקרית  בראיון כי  סיפר נשיא המדינה הרצוג  - אקליםה   אזורית, בדגש על נושאחוץ -הנשיא מוביל מדיניות •
שלו היא "לפעול להנמכת החומות בין הקבוצות במדינה" ולהשתמש ב"עוצמה דיפלומטית רכה" כדי לקדם הבנות ודו־ 

את פורום האקלים הישראלי, וקרא להקמת ברית   השיקהרצוג   שיח גם בתוך מדינת ישראל וגם ברחבי המזרח התיכון.
שלחת של מוסלמים וסיקים מדרום מזרח אסיה, כולל נציג עם מ  נפגש  הנשיאאזורית להתמודדות עם שינויי האקלים.  

שנתית לפיתוח העיר אילת -תוכנית רבעל   החליטהיהודי מפקיסטן, שהגיעו לישראל בסיוע ארגון שרקה. ממשלת ישראל  
את טיוטת   אשרה. ממשלת ישראל  2026-2022י לייצור מזון מן הים ומהמדבר לשנים  לאומ-וחבל אילות כמוקד לאומי ובין

 .  חוק האקלים שיגיע להצבעה בכנסת
 

לשגריר   הפךאידריס דבי, ו הגיש את כתב אמנתו לנשיא צ'אד שגריר ישראל בסנגל בן בורגל - ישראל חוזרת לאפריקה  •
  מהחלטתה לחזור בה    שקד  לשרת הפנים  ה קרא. ועדת הפנים והגנת הסביבה  במדינהשנה    50הישראלי הראשון זה  

ה בהקמה של יחידות ותאי טראומה החלסוכנות הסיוע מש"ב    לבטל את ההגנה הקבוצתית על מבקשי המקלט מקונגו.
לפיד בנאום מוקלט את חזרתה של    הדגיששערכה השגרירות בפריז    2022ישראל  -בכנס אפריקה  בדרום סודן וצ'אד.

   .ישראל לאפריקה 
 

בישראל החלו הכנות לביקורו הצפוי של הנשיא האמריקאי ביידן באזור, והיועצים   -  מתכוננים לביקור של ביידןבישראל   •
כוונתו של ביידן לקיים בעת ביקורו    על  בירכולדון בפרטי הביקור. ארגוני שלום וח"כים    נפגשולביטחון לאומי של המדינות  

 היועץבוושינגטון עם עמיתו האמריקאי אוסטין, וכן עם    נפגשפגישות עם הפלסטינים במזרח ירושלים. שר הביטחון גנץ  
 האיראני.  הגרעיןובעיקר בנושא  באוקראינהפלסטיני, במלחמה -עמם בסכסוך הישראלי ודןלביטחון לאומי סאליבן, 

https://twitter.com/KhJacki/status/1529426015134662657
https://twitter.com/gilicohen10/status/1529524261030961154
https://twitter.com/lee_yaron/status/1526595834183241728
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-president-pleased-to-have-open-frank-dialogue-with-turkish-counterpart/2597584
https://www.jpost.com/israel-news/article-705598
https://twitter.com/talschneider/status/1521139829714599936
https://twitter.com/talschneider/status/1531141241060134912
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1524035704149450752?t=kDw7izdXI2vSZzGo8R9xEw&s=19
https://twitter.com/greecemfa/status/1531287621649022976?s=24&t=JudpvunlGbTGcQ1hlzFJAw
https://twitter.com/IntelliTimes/status/1531525475901886464
https://twitter.com/orheller/status/1531653170304262146?s=24&t=y57n2Cs1z7sHjDE9L2l18w
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/9uvjjnr5k
https://twitter.com/DimKairidis/status/1528062818234294274
https://www.makorrishon.co.il/news/493753/
https://www.calcalist.co.il/conferences/article/bktdf6ld5
https://news.walla.co.il/item/3509283
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-920569
https://www.zman.co.il/live/308116/
https://twitter.com/GorenNimrod/status/1526583989133254656
https://twitter.com/sharakango/status/1524122955390885890?s=24&t=kzdm7iEQL613f-sy0yz67g
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1442_2022
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec1451_2022
https://www.ynet.co.il/news/article/hjjw0lbvc?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://twitter.com/mossi_raz/status/1528660252375363584
https://twitter.com/bar_peleg/status/1520627688389677057
https://twitter.com/EynatShlein/status/1526580370778509313
https://www.gov.il/en/departments/news/fm-lapid-s-remarks-to-the-2022-africa-israel-conference-31-may-2022
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-915414
https://twitter.com/PeaceNowIL/status/1524085162350362629
https://twitter.com/mossi_raz/status/1524092935394021376
https://twitter.com/BarakRavid/status/1525855911205654531
https://www.ynet.co.il/news/article/bksuzmxp5?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://twitter.com/GLZRadio/status/1527147666194456577
https://twitter.com/kann_news/status/1527356469598834688
https://twitter.com/GLZRadio/status/1527300161373802497
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 ומחקרים "חות וד
פלסטיני: קרקע  -בסכסוך הישראלי ' שלום באמצעות בריאות' , "יותם רוזנר ד׳׳ר 

" מכון מיתווים ומכון דיוויס ליחסים בינלאומיים, ?לדיאלוג או מסווה לנורמליזציה
 . 2022מאי 

   דעה  מאמרי

-רגע של נחת ביחסי טורקיה - 2022עצמאות "השגריר לשעבר מיכאל הררי, 
 .2022במאי  5, זמן ישראל," שראל ויתר הזירות האזוריותי

ישראל חייבת לעדכן את   –המלחמה באוקראינה השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2022 במאי 10, זמן ישראל  ",מדיניותה

המלחמה באוקראינה פותחת בפני ביידן אפשרויות חדשות  ברוך בינה, "
 . 2022במאי  11, הארץ ," במזה״ת

אתגר פוליטי אך עם מסר   -הבחירות בלבנון השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2022במאי  19, זמן ישראל," חברתי מעודד
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