גיליון מס'  ,62יוני 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

• ישראל נמנעת מהצבה של אופק מדיני ,ארה"ב ואירופה נאבקות לשמור על מרכיבי פתרון שתי המדינות  -ישראל
דחתה הצעה אמריקאית לכינוס פסגה משותפת עם הרשות הפלסטינית ,מצרים וירדן כדי להציב אופק מדיני ,בטענה כי
בתנאים הקיימים אין למהלך שכזה התכנות להצליח .הממשל האמריקאי נמנע מפתיחת קונסוליה במזרח ירושלים
לפלסטינים ,ובמקום זאת פתח את המשרד לעניינים פלסטינים שכפוף ישירות לוושינגטון ונפרד מהשגרירות האמריקאית
בישראל .האיחוד האירופי החליט לחדש את הסיוע לרשות הפלסטינית אחרי שהקפיא אותם לפני כשנה וחצי בדרישה
לשינויים בתכנים מסיתים בספרי הלימוד הפלסטינים ,ויעביר כ 224-מיליון אירו .הנציבות האירופית הודיעה לארגון אל־
חק הפלסטיני שהיא תחזור לתמוך בארגון ,לאחר שסיימה לבחון את טענות ישראל על הטיית כספי תרומות לפעילות
טרור ,ומצאה כי א ין חשד להונאה או התנהלות בלתי תקינה של הארגון בכל הקשור לתרומות האירופיות.
• סיפוח זוחל ללא דיון ציבורי  -צה"ל הרס בתים נוספים במסאפר יטא בדרום הר חברון .המנהל האזרחי ורשות העתיקות
סיכמו תחת שר התרבות טרופר כי פקחי היחידה של רשות העתיקות ,להם אין סמכות חוקית לפעול בשטחים ,יחלו
לפקח גם על הנעשה בגדה המערבית תחת המנהל האזרחי .בג"צ נתן למדינה עוד חודשיים לדווח על התקדמות פינוי
חומש .משרד החינוך צירף באופן רשמי את אוניברסיטת אריאל לוועד ראשי האוניברסיטאות .באשכול המועצות האזוריות
ביהודה ושומרון הכינו תכנית תיירותית אסטרטגית להקמה של פארק לאומי בין ירושלים לים המלח שתחבר בין יהודה
ושומרון ותקשה על יצירת רצף טריטוריאלי עבור הפלסטינים .משרד התחבורה צירף מספר התנחלויות לתכנית קווי
הלילה שהוא מפעיל ברחבי ישראל .ח"כ רז פנה לשר הביטחון גנץ כדי שיעצור את כניסתם לתוקף של נהלים חדשים
בדבר כניסת אזרחים זרים לעזה ולגדה המערבית ,אשר יקשו על אוניברסיטאות פלסטיניות להזמין סטודנטים ומרצים
מחו"ל .שלום עכשיו פרסמו דו"ח המצביע על תהליך הסיפוח הזוחל תחת ממשלת בנט-לפיד שנמשך ביתר שאת וללא
דיון ציבורי.
• מאבק דיפלומטי על תדמית ומדיניות הכיבוש  -ממשלת נורבגיה החליטה לסמן מוצרי מזון שהגיעו מההתנחלויות כדי
למנוע "הטעיה" של צרכנים בנוגע למקור המוצר ,והדגישה כי השליטה הישראלית בשטחים מנוגדת לחוק הבינלאומי,
וכי הם אינם חלק ממדינת ישראל .מועצת זכויות האדם של האו"ם פרסמה את הדו"ח הרשמי שלה בנוגע למבצע "שומר
חומות" ,בו קבעה כי לישראל אין כוונה לסיים את הכיבוש ,וכי האפליה כלפי הפלסטינים והסיפוח הזוחל עומדים בבסיס
המתח והאלימות באזור .משרד החוץ הגיב לפרסום הדו"ח וטען כי מדובר בדו"ח מוטה וחד-צדדי המתבסס על שנאה
לישראל .בנוסף עודדה ישראל את ארה"ב להוביל הצהרה התוקפת את הדו"ח של המועצה ,עליה חתמו  21מדינות
 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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נוספות .גורמים בינלאומיים ,בהם הוושינגטון פוסט ונציבות זכויות האדם של האו"ם ערכו תחקיר והאשימו את ישראל
באחריות להריגתה של עיתונאית אל-ג'זירה אבו עאקלה .שר הביטחון גנץ תקף את התחקירים ,הביע צער על מותה,
וטען כי רק חקירה רצינית תבהיר את נסיבות מותה .חברת השיווק יוניליוויר עקפה את החלטת חברת בן אנד ג'ריס
העולמית ,והגיעה להסכם עם היצרן המקומי בישראל כך שיתאפשר לו למכור גלידה בשטחים הכבושים .שר החוץ לפיד
ברך על ההסכם .בלחץ של תנועת החרם ביטלה להקת "ביג ת'יף" את הופעותיה המתוכננות בישראל.
• ממשלת ישראל ממשיכה במאמציה לשמור על שקט בעזה  -החמאס פרסם סרטון בו נראה השבוי הישראלי אל-סייד.
ישראל הדגישה כי היא רואה בחמאס את האחראי הישיר למצבם של האזרחים הישראלים המוחזקים בעזה בניגוד לדין
הבינלאומי .דווח כי במסגרת יוזמה אזרחית לקידום עסקת שבויים ,אישר החמאס לפעיל חברתי ישראל להיכנס לרצועה,
אך הביקור טרם יצא לפועל .מתקן לטיפול בביוב בעזה קרס ושפכים זיהמו את הים והביאו לסגירה של חופים בעזה
ובדרום ישראל .בהמשך תוקן המתקן בסיוע גורמים ישראלים ובינלאומיים ,ואף הוכנסו לפעולה מתקנים נוספים ביוזמת
ארגון אקופיס ששיפרו את מצב הזיהום בחופי עזה .ראש הממשלה בנט אמר בדיון בוועדת חוץ וביטחון כי הנחה להעלות
את מספר אשרות הכניסה לפועלים עזתים מ 12-אלף ל 15-אלף .שר הביטחון גנץ החליט לבסוף על הגדלת מכסת
האשרות לתושבי רצועת עזה ל 14-אלף בסך הכל.
• תיאום ביטחוני ואזרחי עם הרשות הפלסטינית  -ישראל הודיעה כי תאפשר לפלסטינים השוהים באישור בישראל לאחר
שנמלטו מהשטחים על רקע נטייה מינית או אלימות מצד משפחתם ,לקבל אשרת עבודה באופן גורף .פורסם כי חברת
אפל מפעילה מאז  2018מרכז פיתוח בעיר רוואבי שברשות הפלסטינית ,אשר עובד בשיתוף פעולה עם צוותי החברה
בהרצליה ובחיפה ,וכי היא מתכננת להרחיבו .ועדת המשנה למדיניות חוץ בוועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ מואטי
קיימה דיון שלישי על שיתופי פעולה אזרחיים בין ישראל והפלסטינים ,והפעם בנושא החינוך .דווח כי במחלקת המדינה
האמריקאית ובישראל מודאגים מכוונת משרד ההגנה האמריקני להוריד את דרג הקצין האחראי על התיאום הביטחוני
עם הרשות הפלסטינית אשר עשוי לפגוע בתיאום הביטחוני.

• נורמליזציה עם ערב הסעודית בחסות ארה"ב  -דווח כי ממשל ביידן מקדם נורמליזציה בין ישראל וערב הסעודית
באמצעות קידום צעדים מדודים בתחומי הסחר ,הביטחון ,הכלכלה והתעופה ,וכי בעת ביקורו באזור יקדם ביידן מהלך
בו תאפשר ישראל למצרים למסור לערב הסעודית את השליטה המלאה באיים טיראן וסנפיר ,ובתמורה תתיר ערב
הסעודית לכלל חברות התעופה לטוס בשמיה לכלל היעדים מישראל ואליה .צוותים משפטיים של ישראל ערב הסעודית
וארה"ב עמלו על ניסוח ההסכמים כאשר המתווה הכללי אושר על ידי ראש הממשלה בנט ,שר החוץ לפיד ושר הביטחון
גנץ .בערב הסעודית אמרו כי הם רואים בישראל חלק מהמערך להתמודדות עם איראן והגברת התיאום והביטחון האזורי,
אך נורמליזציה פומבית עם ישראל תבוא רק לאחר התקדמות בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני .שר החוץ לפיד הבהיר
כי במקרה של ערב הסעודית תהליך חימום היחסים יהיה איטי ומדוד .מטוס מנהלים טס מישראל לריאד ,ואחר טס מריאד
לישראל תוך שימוש בעצירה מנהלית בעמאן ,ושני אנשי עסקים ישראליים בכירים ערכו ביקור בג'דה ובריאד תוך שימוש
בדרכונים זרים .מאמינים מוסלמים מישראל החלו במצוות החאג' ויצאו למכה דרך ירדן .על רקע ביקורה של השליחה
האמריקנית למאבק באנטישמיות ליפשטדט בערב הסעודית דווח כי משרד החינוך הסעודי הסיר חומרים רבים בעלי תוכן
אנטישמי מספרי הלימוד.
• שיתוף פעולה אזורי רב-צדדי  -מנכ"ל משרד החוץ אושפיז השתתף בבחריין במפגש של ועידת ההיגוי של "פורום הנגב"
יחד עם נציגים ממשרדי החוץ של בחריין ,ארה"ב ,איחוד האמירויות ,מצרים ומרוקו .בפגישה עסקו הנציגים בהסדרה של
עבודת קבוצות העבודה בתחומים השונים ,ובהכנה לביקורו של ביידן באזור .הוחלט כי ועדת ההיגוי תתכנס שוב
באוקטובר ,וכי יתקיים מפגש פסגה נוסף בדרג שרים עוד במהלך השנה הנוכחית ,וכי ירדן תוזמן להצטרף .פורסם כי
במרץ האחרון נערך בחסות אמריקאית בשארם א-שייח' מפגש ביטחוני אזורי בו לקחו חלק ישראל ,מצרים ,ערב
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הסעודית ,קטר ,ירדן ,איחוד האמירויות ובחריין ,אשר התמקד בהתמודדות משותפת עם האיום האווירי האיראני .את
ישראל ייצג בדיון הרמטכ"ל כוכבי .שר הביטחון גנץ אמר לוועדת החוץ והביטחון בכנסת כי תכנית הגנה אווירית משותפת
עם ארה"ב ומדינות האזור כבר הביאה לסיכול פעולות איראניות.
• נמשך חיזוק היחסים עם איחוד האמירויות  -ראש הממשלה בנט נפגש באבו דאבי עם בן זאיד שנכנס לתפקידו כנשיא
איחוד האמירויות ,והשניים דנו בהעמקת היחסים בין המדינות .חברת התעופה אמירייטס ערכה את טיסת הבכורה שלה
לישראל .דווח כי לראשונה ישתתף טייס קרב מאיחוד האמירויות בשנת הלימודים של המכללה לביטחון לאומי .שגריר
ישראל באמירויות חייק פרסם כי הוכפל נפח התנועות המסחריות בין המדינות לחודשים ינואר-מאי אשר עמד השנה על
 912מיליון דולר .בעקבות מאמציהם של השר לשיתוף פעולה אזורי פריג' והשגריר חייק ביטל בית המשפט באבו דאבי
את עונש המוות שהושת על הישראלית פידאא כיוואן בגין סחר בסמים.
• נמשך חיזוק היחסים עם בחריין  -מנכ"ל משרד החוץ אושפיז ביקר בבחריין ,ערך סדרת פגישות עם שר החוץ ועמיתו
תת-שר החוץ ,וכן נפגש עם יורש העצר בן חמד ,וקידם את תהליך בניית יחסי השלום בין המדינות עליו הוסכם בפסגת
הנגב .פורסם כי צחי הלוי ,שחקן ישראלי ,יהיה האומן הישראלי הראשון שיופיע בבחריין .מפקדי חילות הים של ישראל,
בחריין והצי החמישי של ארה"ב פרסמו מאמר משותף במגזין של פיקוד המרכז האמריקאי.
• ישראל מנסה לשוב לבניית יחסי אמון עם ירדן ,ולחברה לתהליכים האזוריים  -הנשיא הרצוג ביקר בחשאי בעמאן
ונפגש עם המלך בארמונו .ראש המל"ל חולתא ביקר בירדן .בראיון לתקשורת בארצו אמר שר המים הירדני א-נג'אר כי
לירדן אין ברירה אלא לרכוש מים מישראל כדי לא להתייבש על אף הביקורת הציבורית על יחסים עם ישראל .שר הביטחון
גנץ אמר כי ישראל תשמח לסייע לידידתה ירדן נוכח פיצוץ שארע בנמל עקבה וגרם לנפגעים רבים.
• יחסים מתחזקים עם מצרים  -ישראל ומצרים ערכו תחקיר משותף לאחר שמטוסי קרב ישראלים יירטו מל"ט מצרי שחדר
לישראל עקב תקלה טכנית .משלחת מצרית של  12אנשי עסקים בולטים מתחום האופנה וחברי הפדרציה של התעשיות
המצריות הגיעה לישראל לראשונה מזה  10שנים במסגרת קידום הסכם ה QIZ-המעודכן .המשלחת לוותה על ידי משרדי
החוץ והכלכלה ,נפגשה בין היתר עם מכון הייצוא ,איגוד התעשיינים הישראלי ולשכת המסחר ,וביקרה במפעלים ברחבי
הארץ.
• יחסים מתחממים עם מרוקו  -ראש המערך המדיני-אסטרטגי במשרד החוץ השגריר בר קיים במרוקו דיאלוג מדיני עם
מנכ"ל משרד החוץ של מרוקו יאזור וראש אגף מזרח תיכון אח׳רף לקידום שיתופי הפעולה בין המדינות .בין השאר דנו
הצדדים ב הבאת עובדים מרוקאים לישראל ,עידוד השקעות ,סחר ותיירות ,ובצעדי ההמשך לקידום הארכיטקטורה
האזורית המשותפת עליה הסכימו בפסגת הנגב .שרת הפנים שקד ביקרה במרוקו ,נפגשה עם שורה של שרים ,בהם
שר החוץ בוריטה ושר הפנים לפתית ,וקידמה פיילוט לייבוא עובדים מרוקאים לענפי הבניין והסיעוד בישראל .במהלך
ביקורה הביעה שקד תמיכה בריבונות מרוקו על סהרה המערבית .איגודי הכדורסל של ישראל ומרוקו חתמו ברבאט
במעמד שר הספורט המרוקאי בנמוסא ושגריר ישראל גוברין על הסכם לשיתוף פעולה .ישראל השתתפה כמשקיפה
בפעם הראשונה בתרגיל צבאי גדול שהתקיים בהובלת ארה"ב במרוקו בהשתתפות עשר מדינות שונות ,ביניהן בריטניה,
צרפת ,ברזיל ,גאנה ואף תוניסיה.
• מאבק רב-זירתי בתכנית הגרעין האיראנית  -מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית גרוסי ביקר בישראל ימים
ספורים לפני מועצת הנגידים של סבא"א ,ופגש את ראש הממשלה בנט .ישראל ברכה על החלטת מועצת הנגידים
שקראה לאיראן למלא בדחיפות אחר התחייבויותיה .ישראל תקפה את שדה התעופה הבינלאומי בדמשק ,דרכו איראן
הבריחה אמצעי לחימה .במהלך ביקורו בתורכיה תקף שר החוץ לפיד את איראן על ניסיונה לבצע פיגועי טרור נגד
ישראלים בתורכיה .חיל האוויר הישראלי ערך תרגיל תקיפה לטווחים ארוכים בים התיכון ,כחלק מהעברת מסרים לאיראן
ולזירה הבינלאומית .תקיפת סייבר של מפעל פלדה באיראן יוחסה לישראל .משרד החוץ ניצל את חודש הגאווה ואת
הדיווח על כך שאיראן הוציאה להורג שני הומוסקסואלים ,כדי לגנות את איראן על ערכיה.
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• באוקראינה מאוכזבים מתרומת הממשלה הישראלית למאבק ברוסיה  -שגריר אוקראינה בישראל קוניצ'וק הודה
לחברה האזרחית והעסקית בישראל על הסיוע ,אך ביקר ותקף בחריפות את התגייסות הממשלה הישראלית ,וטען כי
היא יכולה לעשות יותר גם במישור ההומניטרי .גם נשיא הפרלמנט האוקראיני סטפנצ'וק ביטא את ציפיתו לתמיכה רבה
יותר מישראל .נשיא אוקראינה זלנסקי נאם בפני קהילת האוניברסיטה העברית .משרד העלייה והקליטה עדכן כי מאז
פרוץ המתיחות באוקראינה נקלטו  25,000עולים מאוקראינה וסביבתה .שרת הקליטה תמנו שטה השתתפה בכנס
בבריסל שיזם איגוד הארגונים היהודיים באירופה בפרלמנט האירופי בנושא המשבר באוקראינה ומאמצי קליטת הפליטים
של ישראל ואירופה .ישראל שלחה סיוע של  15טון תרופות ייחודיות לאוקראינה .רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה כי
החל מיולי יתאפשר לאוקראינים הנמצאים בישראל לפני פרוץ הלחימה ומועד האשרה שלהם הסתיים ,לעבוד בישראל.
• משבר ביחסים עם רוסיה  -ישראל לא הצטרפה באופן מוחלט לסנקציות על רוסיה ,קשרים מסחריים בין המדינות נמשכו,
וערוצי התקשורת הרוסיים המשיכו לשדר .רוסיה גינתה בחריפות את ישראל על התקיפה של שדה התעופה הבינלאומי
בדמשק ,סגן שר החוץ הרוסי בוגדנוב נפגש עם שגריר ישראל במוסקבה בן צבי והביע את מחאתה של רוסיה ,ושוחח
עם מנכ"ל משרד החוץ אושפיז אשר ניסה מצידו לקדם מחדש דיאלוג הדדי ,ודאג לציין את  30השנה לחידוש היחסים
הדיפלומיים בין המדינות .בהמשך גיבשה רוסיה החלטת גינוי של תקיפת שדה התעופה במועצת הביטחון של האו"ם.
השגריר בן צבי נפגש עם סגן שר החוץ ורשינין כדי לנסות וליישר את ההדורים .השלטונות במוסקבה ניסו לפטר את רבה
הראשי של מוסקבה גולדשמידט בעת שהותו בישראל ,נוכח סירובו לתמוך במלחמה באוקראינה.
• ישראל מחזקת את קשריה עם האיחוד האירופי ,וחותמת על עסקה למכירת גז דרך מצרים  -נשיאת האיחוד האירופי
פון-דר-ליין ביקרה בישראל במסגרת סיור במזרח התיכון ,קיבלה תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בן גוריון ,נפגשה
עם הנשיא הרצוג ,ראש הממשלה בנט ,שר החוץ לפיד ושרת האנרגיה אלהרר .במהלך פגישת פורום הגז של מזרח אגן
הים התיכון שהתקיים בקהיר ,חתמו אלהרר ,פון-דר-ליין ושר האנרגיה המצרי אל-מולא על מזכר הבנות לשלוש שנים,
המקדם מכירת גז ישראלי לאירופה דרך מתקני ההנזלה של מצרים .ישראל הצטרפה לאמנת מועצת אירופה בדבר
פעולה נגד סחר בבני אדם כמדינה ראשונה מחוץ לאיחוד האירופי .הייעוץ המשפטי קבע כי ישראל לא תוכל להצטרף
לאמנת איסטנבול כעת עקב הבחירות בשל כבילת שיקול הדעת של הממשלה הבאה .יו"ר השדולה לקידום הסכמי
אברהם ח"כ וסרמן לנדה נפגשה עם שגריר האיחוד בישראל טזאנצ'ב כדי לקדם הקמת שדולה דומה בפרלמנט האירופי.
• חיזוק קשרים בילטרליים עם מדינות אירופה  -ראש ממשלת איטליה דראגי ביקר בישראל ונפגש עם ראש הממשלה
בנט ושר החוץ לפיד ודן עמם בנושאי אנרגיה ,המלחמה באוקראינה וחיזוק היחסים הבילטרליים .סגן הקנצלר הגרמני
האבק ערך ביקור בישראל ,נפגש עם בנט ,לפיד ושרת הכלכלה ברביבאי ודן עמם בחיזוק שיתופי הפעולה בין המדינות
בתחומי האנרגיה ,הסחר והאקלים .לפיד שוחח עם עמיתתו הבריטית טראס והזמינה לביקור בישראל.
• מתיחות עם פולין בנושא השואה  -משרד החינוך ביטל את משלחות הנוער שתוכננו לסוע לפולין בחודשי יולי-אוגוסט
בגין מחלוקות סביב נושא האבטחה ותכני המסע .שר החוץ לפיד אמר כי המשבר סביב משלחות הנוער לפולין נובע
מדרישה פולנית להתערב בתכנים ולהחיל את החוק הפולני האוסר על הטלת אחריות על פולין בגין השואה .משרד החוץ
הפולני אישר כ י להבנתם במתכונת הנוכחית של המסעות הנוער הישראלי חוזר עם עמדה שלילית כלפי פולין.

• שיתוף פעולה במניעת פיגוע טרור איראני ,מקדם את תהליך חימום היחסים בין ישראל ותורכיה  -ישראל ותורכיה
התמודדו יחד ובתיאום עם ניסיון איראני לבצע פיגוע טרור נגד מטרות ישראליות על אדמת תורכיה .כחלק מהמאמץ
המתואם ,פרסם המל"ל אזהרת מסע חמורה לתורכיה ושר החוץ לפיד קרא לישראלים להמנע מטיסה לתורכיה ,ולאלו
השוהים במדינה לשוב לישראל .מהלכים אלו נעשו בתיאום עם תורכיה ,ומשרד החוץ התורכי פרסם הודעה המדגישה
את שיתוף הפעולה במאבק בטרור .לפיד שוחח עם מקבילו צ'בושלו והודה לו על שיתוף הפעולה ,הנשיא הרצוג שוחח
על כך עם הנשיא ארדואן ,ובתדרוך לתקשורת הודה גם ראש הממשלה בנט לארדואן על שיתוף הפעולה הנמשך בסיכול
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הטרור .לקראת הסרת האיום ,יצא לפיד לביקור בזק בתורכיה ,נפגש עם צ'בושלו ועם ראש המודיעין התורכי פידאן,
והודה לתורכיה על שיתוף הפעולה הביטחוני .בנוסף לדיון הביטחוני קידם לפיד את הסכם התעופה בין המדינות והחזרת
התיירות הישראלית ,החזרת השגרירים ,ואת כינוסה של ועדה כלכלית משותפת למדינות במהלך הסתיו הקרוב.
• חיזוק היחסים עם יוון וקפריסין  -באתונה התאספו שרים וגורמי מקצוע ואנשי עסקים לוועידת ישראל-יוון שארגנו
בשותפות עיתון כלכליסט ורשת מלונות ביוון .במהלך הוועידה חתמה שרת המדע פרקש הכהן עם עמיתה היווני ג'ורג'דיס
על הסכם לשדרוג שיתופי הפעולה בתחומי החדשנות והחינוך .צה"ל אירח את רמטכ"ל יוון קונסטנטינוס שביקר בישראל.
סגן שר החוץ היווני פרוגיאניס ויו"ר מכון הייצוא הישראלי נחמיאס ורבין חתמו על מזכר הבנות לקידום שיתופי פעולה בין
חברות יווניות וישראליות .משרד החוץ פעל להביא לשחרורו של תייר ישראלי אשר נעצר עקב טעות בזיהוי על ידי
שלטונות יוון בכניסה למדינה ,ושר החוץ לפיד שוחח עם עמיתו היווני דנדיאס וביקש את שחרורו .ישראל נענתה לבקשת
קפריסין לשלוח מטוסי כיבוי וציוד לסיוע בהתמודדות עם שריפות המשתוללות בצפון האי ,והנשיא הרצוג שוחח עם נשיא
קפריסין אנסטסיאדיס והביע סולידריות .שרי הבריאות של ישראל וקפריסין הורוביץ והדג'יפנטלס שוחחו וסיכמו לקדם
הסכם לשיתופי פעולה בתחומי הבריאות ,ובהתמודדות עם אסונות ומגיפות.
• משא ומתן עם לבנון על שרטוט הגבול הימי  -בעקבות הגעת אסדת הקידוח לשדה הגז כריש קראו יו"ר הפרלמנט ברי,
ראש הממשלה מיקאתי והנשיא עוון למתווך האמריקאי להגיע לאזור ולהשלים את המשא ומתן .בחיזבאללה הודיעו שהם
ימתינו לתוצאות התיווך לפני נקיטה בפעולה צבאית נגד קידוחי הגז של ישראל ,והדגישו כי האסדה בכריש לא התקרבה
לאזור השנוי במחלוקת .בהמשך הגיע השליח האמריקאי הוכשטיין לביירות ,קיבל לידיו את ההצעה הלבנונית ,והציג
אותה לצוות המשא ומתן הישראלי בהתוודעות מרחוק .האמריקאים דווחו על התקדמות וצמצום פערים לקראת המשך
המשא ומתן .לבנון חתמה על הסכם לייבוא גז מצרי ,דרך ירדן וסוריה ,באישור של ארה"ב ,ותוך הכרה כי בצינורות זורם
גם גז ישראלי.
• גז ואנרגיה בים התיכון  -שרת האנרגיה אלהרר הובילה את המשלחת הישראלית למפגש נוסף של פורום הגז של מזרח
הים התיכון שהתקיים בקהיר .במהלך הפורום חתמה אלהרר עם נשיאת האיחוד האירופי פון-דר-ליין ושר האנרגיה
המצרי אל-מולא על מזכר ההבנות לייצוא גז ישראלי לאירופה דרך מצרים ,ואף נפגשה עם נשיא מצרים א-סיסי ,אשר
לשכתו פרסמה תמונה מהמפגש .במפגש לקחו חלק גם נציגי חברות הגז הפרטיות.

• המרכיב הדמוקרטי במדיניות-החוץ הישראלית  -נציב האו״ם לפליטים בישראל דסלנייה אמר כי המצב הקיים ביחס
למבקשי המקלט אינו יכול להימשך ,וכי על הממשלה לחזור ולקדם הסדרה של מצבם .ח"כ טיבי תיאר את ישראל כמקום
הכי גזעני בעולם בפני קבוצה של שישה אנשי תקשורת מהעולם הערבי שסיירו בכנסת .ישראל נבחרה לשמש כנשיאת
הברית העולמית לזיכרון השואה ( )IHRAלשנת  .2025משרד החוץ גינה פרסום של מפת היהודים החיים באזור בוסטון
על ידי ארגון  BDSבעיר .נשיא קולומביה הודיע כי קולומביה תאמץ את הגדרת  IHRAלאנטישמיות.
• השתלבות בעולם  -שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן נבחר לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית .פרופ׳ דפנה הקר נבחרה
ברוב של  115מדינות לכהונה של  4שנים בוועדת האו"ם למאבק באפליה נגד נשים 12 .ח"כים חברו לחברה להגנת
הטבע ,רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה ,והתחייבו ביום האוקיאנוסים הבינלאומי לפעול לשמירה על הטבע
הימי ,ובכך גם להתנגד להמשך פיתוח מאגרי הגז של ישראל .ח׳׳כ להב הרצנו יצג את ישראל בוועידת האקלים השמינית
של איחוד הפרלמנטים הבינלאומי שהתקיימה במצרים.
• מינויים ומאבק מתמשך על הסכם השכר  -ועד העובדים במשרד החוץ דחה את הצעת שר החוץ לפיד לפתרון משבר
השכר עם האוצר 103 .שגרירים וקונסולים חתמו על מכתב מחאה ללפיד בו הם מגבים את ועד העובדים ומזהירים מפני
שביתה כללית .המועצה להשכלה גבוהה דרשה ממשרד החוץ למצוא פתרון דחוף לכניסתם של סטודנטים זרים לישראל,
שהגעתם מתעכבת בשל עיצומי עובדי המשרד .עיצומי עובדי המשרד הקשו על אבטחת המשתתפים הישראלים
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בתערוכה ביטחונית בפריז .דווח כי במהלך השנה האחרונה תחת לפיד קודמו בסך הכל  76מינויים בשירות החוץ .יפה
אילוביצקי מונתה למנהלת מחלקת הצוערים במשרד החוץ ,ותהיה לאשה החרדית הראשונה העומדת בראש מחלקה
במשרד .שגריר ישראל בהודו גילאון הפך גם לשגריר ישראל בבהוטן .עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה השאיר לפיד
את ראש המל"ל חולתא בתפקידו ומינה את יאיר זיוון כיועץ המדיני.
• סחר בנשק ככלי במדיניות-החוץ  -ישראל התגייסה לסייע לחברת  NSOופנתה לממשל ביידן שיסייע בהוצאתה
מהרשימה השחורה של משרד המסחר האמריקני .בכירים ממשרד החוץ ונציגי חברת סייבר השתתפו בכנס הסייבר
בדנמרק ונפגשו עם ועדת החוץ והביטחון של הפרלמנט הדני ,כחלק מהרצון בדנמרק ללמוד מהניסיון הישראלי בהגנה
מפני מתקפות סייבר .עשרות חברות ישראליות הציגו מרכולתן בתערוכת הנשק הגדולה יורוסאטורי שהתקיימה בפריז.
ועדת החוץ והביטחון בכנסת דנה בפיקוח הקיים על ייצוא נשק.
• ישראל מתכוננת לביקורו של ביידן  -כהכנה לביקורו של ביידן באזור שוחחו ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד עם
מזכיר המדינה בלינקן ,ועוזרת מזכיר המדינה לענייני המזרח התיכון ליף נפגשה עם היועץ לביטחון לאומי חולתא ,עם
הנשיא הפלסטיני אבו מאזן ועם ח"כ עבאס .ארצות הברית ביקשה מישראל להמנע מצעדים שעלולים להגביר את
המתיחות עם ה פלסטינים עד לאחר ביקורו של ביידן בישראל .בהקשר זה דחה צה"ל הריסה מתוכננת של בית מחבל
אותה התיר בג"צ לבצע .שגרירות ארה"ב פעלה בכנסת ומול הליכוד כדי למנוע עיכוב בחקיקה שתאפשר את קידום
הפטור מוויזה עבור ישראלים .ישראל החלה השתתפותה בתרגיל הימי הבינלאומי בהובלת הצי האמריקאי באוקיינוס
השקט שיימשך עד אוגוסט.

הדו"ח הדיפלומטי ,גיליון מס'  ,62יוני 2022
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