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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

תמיכתו בפתרון שתי   את  הדגישראש הממשלה לפיד    -  המדינות חוזר לשיח, אך בשטח אין אופק מדיניפתרון שתי   •
הצד הימני במפלגות השמאל והמרכז, ולביקורת מ  לתמיכההמדינות במהלך נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. נאומו זכה  

אבו  יו"ר הרשות הפלסטינית  בנאומו באו"ם על תמיכת ארה"ב בפתרון שתי המדינות.    חזר במפה הפוליטית. הנשיא ביידן  
ם את הפתרון על בסיס ההחלטות הבינלאומיות, מאזן התייחס בחיוב לנאומיהם של לפיד וביידן, אך הדגיש כי יש צורך לקד

על הפלסטינים לבחון   ,נוכח היעדר ההתקדמות  . אבו מאזן הוסיף כי צדדיים-יוזמת השלום הערבית והפסקת הצעדים החד
כי בהיעדר אופק מדיני ההקלות הכלכליות אינן מספיקות כדי להרגיע את   מסרואת קשריהם עם ישראל. גורמים מצריים 

את ההפרות החוזרות ונשנות של הסטטוס קוו במקומות   גינההשטח ולחזק את הרשות הפלסטינית. משרד החוץ המצרי  
לברך את שר הביטחון גנץ    התקשר והזהיר כי הן רק תגברנה את המתיחות והאלימות. אבו מאזן    הקדושים בירושלים, 

  . להיענות לבקשתו של אבו מאזן לקיים שיחה שכזו סירבוש השנה. מנגד בלשכת לפיד  הנשיא הרצוג לרגל רא ואת
 

מעברים   סגר ,  Aבפעילות בתוך שטחי    המשיך צה"ל    -  ניסיונות למנוע את ההתדרדרות הביטחונית בגדה המערבית •
בתים שהובילו להרוגים נוספים. עוזרת מזכיר המדינה  והריסתהיתרי עבודה, ונכנס לעימותים תוך כדי מעצרים   והקפיא

והיועץ   נפגשההאמריקאי לענייני המזרח התיכון ליף   בר, מתאם הפעולות בשטחים עליאן  בישראל עם ראש השב"כ 
נמצאים אשר  לביטחון לאומי חולתא, אשר עדכנו אותה בהתדרדרות המצב בגדה המערבית ובצורך לקדם צעדים מדיניים  

אמרה ליף כי ארה"ב מעוניינת שישראל והרשות הפלסטינית יהדקו את התיאום   בהמשךבסמכותו של הדרג המדיני.  
המצב שקיים ראש הממשלה לפיד עם שר הביטחון גנץ, ראש הממשלה החליפי בנט וראשי    בהערכתהביטחוני ביניהן.  
.  כדי להתמודד עם המתיחות הגואה  פעילות מנגנוני הביטחון הפלסטינייםגביר את  יש להכי    הובהר   ,מערכת הביטחון

  פעלה שייח' וראש המודיעין הפלסטיני פרג', וישראל  -גורמים ממערכת הביטחון עם מזכ"ל אש"ף א  נפגשו בעקבות כך  
 .  ביתר שאת ומצרים כדי שילחצו על אבו מאזן ועל הרשות להפעיל את מנגנוני הביטחון קטרמול ירדן,  

 

את מדיניותו והחליט להתחיל ולאבטח גם מאחזים יהודיים אשר לא הוסדרו על ידי    שינהצה"ל    -נמשך הסיפוח הזוחל   •
לתוקפן תקנות חדשות של ישראל המטילות בין השאר מגבלות על בני זוג זרים של פלסטינים   נכנסוממשלת ישראל.  

מעט לאחר    שרוככועל אף    ,סות לסטודנטים ומרצים זרים המעוניינים ללמוד וללמד בגדה המערביתוקובעות מכ  ,בגדה
כניסתן של התקנות לתוקף, ואמר כי הוא מצפה מממשלת ישראל    על  הגיבמריקאי ואירופי. שגריר ארה"ב ניידס  לחץ א

  גנץ עם שר הביטחון    נועדוראשי יש"ע    ע את ההתאמות הנדרשות במהלך תקופת הניסיון בת השנתיים.להמשיך ולבצ 
עוד לפני הבחירות. חברת הכנסת רוזין   נוספת בהתנחלויות תאושר  כי בנייה  החוץ   פנתהשהבטיח להם  ועדת  ליו"ר 

עשרות מאחזי חוות רועים בגדה    להכשרת והביטחון בן ברק בקריאה לקיים דיון בנוגע לנוהל שמקדם המנהל האזרחי  
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ביר  .המערבית ובנייה  לתכנון  שקד"  אישרהושלים  הוועדה  "גבעת  של  הקמתה  הירוק    ,את  לקו  מעבר  חדשה  שכונה 
העליונה   התכנון  ורשות  צפאפא,  בית  שכונת  של  והתפתחותה  חיבורה  על  של    קידמהשתקשה  בנייתה  תכנית  את 

ירושלים   גילה מערב. בתי ספר במזרח  עיריית   הכריזוהתנחלות חדשה בהר  על שביתה כללית במחאה על החלטת 
 . מוץ של תכנית הלימודים הישראליתיירושלים להתנות תקצוב בא

 

הכיבוש   • ומדיניות  תדמית  על  דיפלומטי  וקבע    פרסםצה"ל    -מאבק  שביצע  התחקיר  תוצאות  הנראה    כיאת  ככל 
מראש את ארה"ב בנוגע לתוצאות התחקיר.    עדכנההעיתונאית אבו עאקלה נהרגה מירי בשוגג של לוחם צה"ל. ישראל  

את הוראות הפתיחה באש,    מחדש  ולבחון  תבעיתונאיובעולם להעמיד לדין את החייל שפגע    בארה"בבתגובה לקריאות  
לישראל לפתוח בחקירה סביב נסיבות מותו    קרא  האמריקאיממשל  ראש הממשלה לפיד כי המדיניות לא תשתנה. ה  אמר

יוסיף כיתוב   כי  הודיע אתר התיירות העולמי בוקינג.קום  .  ריאן סלימאן בגדה המערבית  של הילד הפלסטיני בן השבע
 . ביקור באתרים אלו מלווה בסיכון מוגבר לבטיחות ולזכויות אדם למקומות ישראליים בשטחים המזהיר כי

 

התעופה   משדה יצאוטיסות נוספות של פלסטינים מהגדה המערבית  - תיאום ביטחוני ואזרחי עם הרשות הפלסטינית •
פיילוט בו משאיות פלסטיניות מחברון עוברות באופן ישיר לישראל, ללא צורך להחליף   החלואנטליה.    ,איסטנבול  ,רמון ליוון

 . למשאית ישראלית, במטרה להקל על העברת הסחורות מחברון לישראל

לראשונה באופן   התכנסכחלק מביקורו המדיני של ראש הממשלה לפיד באו"ם    -  צדדי במזרח התיכון -שיתוף פעולה רב •
שהתמקדו    ,המשותף לישראל, ארה"ב, איחוד האמירויות והודו. את המשלחת הישראלית לדיונים  I2U2-פיזי פורום ה

המנגנון   הקמתאת    אשרה  הממשלהאושפיז.    הוביל מנכ"ל משרד החוץ  ,בפרויקטים של ביטחון מזון ואנרגיות ירוקות
 .  של עבודת הממשלה בראשו את משרד החוץ כגורם המתכלל והעמידההממשלתי לניהול וקידום יעדי פורום הנגב, 

 

המדינות • שתי  בפתרון  אזורית  הסעודית    -  תמיכה  השלום   אירחהערב  בתהליך  שעסק  מפגש  האו"ם  עצרת  בשולי 
הסעודית, תוך הדגשה של קידום פתרון הסוגיה הפלסטינית בטרם  פלסטיני, לרגל עשרים שנים ליוזמת השלום  -הישראלי

במפגש ישראל.  עם  נורמליזציה  הוזמנה  , קידום  לא  ישראל  נציגי    ,אליו  חלק  ירדן,    25לקחו  ארה"ב,  ביניהן  מדינות 
נורבגיה, בריטניההפלסטינים, קטר,     התייחס  שר החוץ הסעודי בן פרחאןוצרפת.    איחוד האמירויות, מצרים, מרוקו, 

לצעדים מעשיים ולפתיחתו של משא    ם אותהבחיוב להצהרתו של לפיד על תמיכתו בפתרון שתי המדינות וקרא לתרג
בנאומה בעצרת האו"ם   בירכה  האשמי-אל  ומתן ישיר בין ישראל והפלסטינים. השרה האמירתית לשיתוף פעולה בינלאומי

את תמיכתו של לפיד בפתרון שתי המדינות, והדגישה את עמדת האמירויות הקוראת להקמת מדינה פלסטינית בגבולות 
לראש הממשלה לפיד לברכו על התמיכה שהביע    התקשר זיאני  -' שבירתה מזרח ירושלים. שר החוץ הבחרייני אל67

את החשיבות בהגעה לפתרון שתי המדינות אמיר קטר בן חמד  בפתרון שתי המדינות. בראיון לשבועון צרפתי הדגיש  
 . ולשוב ליחסים נורמליים עם ישראלבסכסוך הישראלי פלסטיני כדי לקדם שלום אזורי 

 

את עמדת ישראל כלפי הסכם הגרעין     הציגראש הממשלה לפיד    -  מערכה דיפלומטית נגד הסכם הגרעין עם איראן •
 לייצגלוושינגטון    יצאלביקור בישראל. ראש המוסד ברנע  מפלגתית של סנאטורים וחברי קונגרס שהגיעו  -בפני משלחת דו

עם  ו  CIA-העם היועץ לביטחון לאומי סאליבן, ראש    נפגשהמתנגדת להסכם הגרעין עם איראן. הוא    ,עמדת ישראל   את

לצרפת, בריטניה וגרמניה שהצטרפו לעמדה האמריקאית שהתגבשה ושללה חתימה על הסכם  הודה . לפיד FBI-ראש ה

הגרעין    ביקר נוכחיים. כחלק מהעברת המסרים  הגרעין בתנאים ה והתייחס להסכם  לפיד בבסיס חיל האוויר בנבטים 
כי גם אם ייחתם הסכם גרעין הוא לא יקנה חסינות לאיראן מפני פעולות המוסד. ראש    יר הצהבדבריו. ראש המוסד ברנע  

  נפגש את איראן בהתקפת הסייבר על אלבניה. סגן שר החוץ רול   האשיםהענף לעניינים אסטרטגיים במשרד החוץ זרקא  
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סיוע ישראלי    . רול אף הציע  בברלין עם שרת החוץ של אלבניה, והביע הערכה על ההחלטה לנתק את הקשרים עם איראן
 . בהתמודדות עם מתקפות סייבר איראניות על המדינה

 

שנתיים להסכמי   ציוןבישראל לרגל    ביקר שר החוץ האמירתי בן זאיד    -  חיזוק היחסים עם איחוד האמירויות ובחריין •
ביד ושם. למשלחתו   ביקר אף  ונוספים,    ובכירים   גנץ , שר הביטחון  לפידעם הנשיא הרצוג, ראש הממשלה   ונפגש אברהם  

ישראל    כעבי, ובכירים נוספים.-האשמי, שרת התרבות אל-השרה לשיתופי פעולה בינלאומיים אל  הצטרפושל בן זאיד  
האזורי לאנרגיות בכנס    השתתפהישראל    האמירויות מערכות הגנה אווירית מתוצרת "רפאל".למכור לאיחוד    הסכימה

 . לקראת הסכם סחר חופשיבמשא ומתן  החלוישראל ובחריין  מתחדשות שנערך בדובאי.
 

ישראל    שגריר  הוחזר פגיעה בנשים  סדרים ו-אי  על  דיווחיםבעקבות    -  מרוקו-שערורייה מעיבה על קידום יחסי ישראל •
במהלך ועידת    הודיעה כממלאת מקום זמנית. שרת הכלכלה ברביבאי    מונתהל. אלונה פישר קם  במרוקו גוברין לישרא 

 בכנס  השתתף פרוק  -. רמטכ"ל צבא מרוקו אל2023נספחות כלכלית במרוקו במהלך    מרוקו על פתיחת-עסקים ישראל
 . צבאי בישראל

 

ירדן עבדאללה. בישראל    עםיורק  -בניו  נפגש ראש הממשלה לפיד    -הפלסטינית  ירדן רלבנטית לסוגיה   •   ביקשו מלך 
להרגעת השטח ומניעת הסלמה בשטחים הכבושים, ובירדן הדגישו את חשיבות הצבת האופק המדיני   פעול למהמלך  

 . עבור הפלסטינים על בסיס פתרון שתי המדינות
 

בדמשק.    הבינלאומי  התעופה   שדה   באזור את שדה התעופה בחלב ו  תקפהישראל    -  שראל ממשיכה לתקוף בסוריהי •
ליצור טילים מדויקים   בהם מתקןמפה של מעל עשרה מתקנים של התעשייה הצבאית הסורית    חשףשר הביטחון גנץ  
ת  ביקרה א וולשמן,    חברת ועדת החקירה של האו"ם למלחמת האזרחים בסוריה.  ציות השיעיות באזור יעבור איראן והמל

טענה כי תקיפה אווירית שביצעה ישראל בחודש יוני נגד שדה התעופה בדמשק הובילה התקיפות של ישראל בסוריה ו
   .להשבתה של סיוע הומניטרי למשך כשבועיים

את נשיא אוקראינה זלנסקי לרגל יום   בירךראש הממשלה לפיד    -  אט אט נעה ישראל לתמוך בעמדה האוקראינית •
מישראל להצטרף לסנקציות על    הבהירהעצמאות של אוקראינה. זלנסקי   ולסיוע מעשי בהדיפת  כי הוא מצפה  רוסיה 

לעמדה   הצטרפה. ישראל האיראני לצבא רוסיהמישראל מידע מודיעיני על הסיוע  ביקשה אוקראינה התוקפנות הרוסית. 
הכריזה כי  ותוצאות "משאל העם" בחבלי הארץ עליהם השתלטו הרוסים במזרח אוקראינה,  את    דוחההבינלאומית אשר  

כי היחסי  אמר שגריר אוקראינה בישראל  .  אוקראינה  בשלמות הטריטוריאלית של  מכירההיא   ם בין בראיון לתקשורת 
הנמוך ברף  אוקראיני    המדינות  לחץ  בעקבות  ישראל.  מצד  יותר  גדול  ביטחוני  לסיוע  ציפייה  קיימת    ישראל   קיבלהוכי 

להתפלל באומן ללא תיאום עם   נסע ים אוקראיניים פצועים לטיפול והתקנת פרוטזות בישראל. ח"כ ברקת לראשונה חייל
 . משרד החוץ, בזמן שמשרד החוץ והרשויות באוקראינה הזהירו יהודים שלא להגיע לאומן מחשש למתקפת טילים רוסית

 

דיון דחוף בהשתתפות בכירי הסוכנות היהודית בעניין מצבם של יהודי    קיימההממשלה    -  מתיחות ביחסים עם רוסיה  •
צה"ל   לעזוב.  המעוניינים  מיד   הוציארוסיה  לשוב  ברוסיה  ונמצאים  רוסית  באזרחות  שמחזיקים  החיילים  לכל  הנחיה 

את האזרחים הישראלים בעלי האזרחות הרוסית כי בהיותם ברוסיה הם כפופים לחוק    הזהיר , ומשרד החוץ  לישראל
 .  הרוסי בכל הנוגע לגיוס אפשרי לצבא

 

הפלסטינית • האיחוד האירופי בצל הסוגייה  היחסים עם  וטו על אשרור    הטיל ראש הממשלה החליפי בנט    -  שיפור 
המעניקה תמיכה משמעותית לאמנים ויוצרים, היות   Creative Europeהצטרפות ישראל לתכנית התרבות האירופית  

והאיחוד   ישראל  יוני תמכו כל השרים בהצטרפות לתכנית.  בהכנות   עסקווהתכנית מחריגה את ההתנחלויות. בחודש 
התכנים וההצהרות שילוו את כינוסה. באיחוד הדגישו את    ובניסוחיאציה המשותפת  לקראת כינוסה של מועצת האסוצ

ולקדם את תהליך השלום עם הפלסטינים. לפיד   ייקח חלק במפגש    החליטהרצון להמשיך  לבריסל, אלא  ייסע  כי לא 
קופמנס מזרח התיכון  תהליך השלום בהשליח המיוחד של האיחוד האירופי ל  וירטואלית מרחוק.  שתתפותהבאמצעות  

https://www.gov.il/he/departments/news/event_uae150922
https://twitter.com/talschneider/status/1570489980912570370
https://www.gov.il/he/departments/news/event_uae150922
https://twitter.com/yairlapid/status/1571957083381321728
https://twitter.com/BarakRavid/status/1571538090916716546
https://twitter.com/MayorOfTelAviv/status/1571178355566723077
https://twitter.com/BarakRavid/status/1570392804085616645
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-09-15/ty-article/.premium/00000183-419b-dcfb-ab97-419f04860000
https://twitter.com/kann_news/status/1572966676982890497
https://twitter.com/lironza/status/1575068775350534144
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-bahrain-start-free-trade-agreement-talks-2022-09-20/
https://www.youtube.com/watch?v=kiy8RyE_3I0&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%7C%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=134052
https://twitter.com/talschneider/status/1567008749679775744
https://twitter.com/itamareichner/status/1569963134785396736
https://twitter.com/talschneider/status/1571765710736723972
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001423681
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1569405252645883904
https://twitter.com/ndvori/status/1569376752937353218
https://twitter.com/BarakRavid/status/1572334916200964097
https://news.walla.co.il/break/3531027
https://twitter.com/yairlapid/status/1572310839255785474
https://twitter.com/KhalilAsslan/status/1567216339785338886
https://twitter.com/kaisos1987/status/1570902946279456768
https://twitter.com/KhalilAsslan/status/1570901883883261952
https://www.kan.org.il/item/?itemid=134770
https://twitter.com/IntelliTimes/status/1571587299225346051
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1569327926486630406
https://twitter.com/yairlapid/status/1565323869447241732
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1565326318044061697
https://news.walla.co.il/item/3532249?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/KseniaSvetlova/status/1574863695531974656
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-09-27/ty-article/00000183-7faf-da52-a7fb-7feff1900000?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=haaretz
https://twitter.com/gilicohen10/status/1575846627784691712
https://twitter.com/gilicohen10/status/1575846627784691712
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1575068485948153856
https://www.ynet.co.il/news/article/hyaexja11j
https://twitter.com/IsraelMOH/status/1574814668975210496
https://www.ynet.co.il/news/article/bjca7f00ls
https://twitter.com/KseniaSvetlova/status/1572722410964779008
https://news.walla.co.il/break/3533077
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/russia300922
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-09-23/ty-article/.premium/00000183-6626-d4b1-a197-ef2f5ce10000?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://euobserver.com/world/156095?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://twitter.com/talschneider/status/1575480956156198912
https://twitter.com/arik3000/status/1575482173913976832
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טור דעה בתקשורת הישראלית בו הדגיש כי האיחוד האירופי הוא ידיד קרוב של ישראל, אך הכיבוש מגביל את   פרסם
  הוועידה   את  האירחקופמנס על היחס השלילי שהוא מקבל ממשרד החוץ הישראלי. ישראל    התלונןהיחסים. בהמשך  

נחתמו   האירופית הוועידה  במהלך  אירופה.  ממדינות  בריאות  שרי  עשרות  בהשתתפות  העולמי  הבריאות  ארגון  של 
, ושר הבריאות הרוביץ נפגש עם שרי הבריאות וקזחסטן  קפריסין, קרואטיה,  נורבגיהפעולה עם גרמניה,    לשיתוף  הסכמים

החוץ    ומדינות,  ספרד,  יווןשל   בכירים משלמ  אירחנוספות. משרד  העוסקים   24-חת של משפטנים  באירופה  מדינות 
 באנטישמיות, גזענות ושיח שנאה 

 

טראס במהלך ביקורו המדיני בניו ראש ממשלת בריטניה  לפיד פגש את  ראש הממשלה    -  יחסים קרובים עם בריטניה  •
ו על    הודהיורק,  לירושלים  הודעתהלה  את שגרירותה  להעביר  בריטניה שוקלת  מינויה   בירךלפיד  .  כי  על  את טראס 

לפיד   בריטניה.  נוכח מותה של המלכה   שלחונוספים    ובכיריםלראשת הממשלה החדשה של  הבריטי  לעם  תנחומים 
 אליזבת. בניין עיריית תל אביב הואר בצבעי הדגל הבריטי.

 

שנה לרצח הספורטאים במינכן,   50ביקור בגרמניה, השתתף בטקס לציון    ערךהנשיא הרצוג    -יחסים קרובים עם גרמניה   •
בר  נשיא עם    נפגשו פנים  לביטחון  לזכר    לקח לב  -גרמניה שטיינמאייר. השר  בטקס  חלק  הוא  ראש  הספורטאיםאף   .

ישות שרת החוץ ברבוק. במוקד הפגו   שולץ  הקאנצלר עם הנשיא שטיינמאייר,    ונפגשביקור בגרמניה,    ערךהממשלה לפיד  
  , הסוגייה האיראנית, היחסים הבילטרליים, משבר האנרגיה העולמי ופלישת רוסיה לאוקראינה. סגן שר החוץ רול   עמדו

 חתמהנס בינלאומי למדיניות חוץ פמניסטית שנערך בברלין. השרה לשוויון חברתי כהן  חלק בכ  לקח   , שליווה את לפיד
מיליון ש"ח לשנה לשורדי שואה סיעודיים. שר הביטחון גנץ    200מניה תשלם  שר האוצר הגרמני על הסכם בו גר  עם

בשווי של    3עם עמיתתו הגרמנית למברכט ועדכן אותה בהתקדמות תהליך אישור עסקת המכירה של מערכת חץ    שוחח
אירו,   מיליארד  הורוביץ  תבהסכמ  התלוישני  הבריאות  ארה"ב. שר  פעולה עם מקבילו   חתםה של  לשיתוף  על הסכם 

 . הגרמני לאוטרבך
 

את ראשת הממשלה של איטליה   בירכה שרת הפנים שקד    -בימין בישראל בירכו על ניצחון הימין הקיצוני באיטליה   •
כוד על החברות והשותפות במחנה לח"כ גמליאל מהלי הודתהממפלגת הימין הקיצוני מלוני על ניצחונה בבחירות. מלוני 

 . השמרני

  בין   התיווך  במאמצי  המשיך המתווך האמריקאי הוכשטיין    -משא ומתן עם לבנון על שרטוט הגבול הימי  התקדמות ב •
 היועץ האחרונים לקראת הגשת מתווה סופי לאישור המדינות.    הנוסחים  עם  וביירות, ודילג בין ירושלים  ולבנוןישראל  

ון בטיוטת ההסכם המתגבשת, וכך  עם הוכשטיין בניו יורק לד  נפגשולביטחון לאומי חולתא ומנכ"ל משרד החוץ אושפיז  
עם ישראל    אחוזים מהסכם סימון הגבול הימי 95כי   אמרחביב   שר החוץ הלבנוניגם ראש ממשלת לבנון מיקאתי.   עשה

למתווך על    הודתה. לשכת ראש הממשלה לפיד  בנובמבר הסיכויים יפחתוכי    זה הזמן להשלים את ההסכם  , וכיסכמוהו
כי הפעלת מאגר כריש תתקדם כמתוכנן ללא  . במקביל הודיעה ישראל  מאמציו והדגישה את אמונתה כי ההסכם אפשרי

למפעילי אסדת כריש להתחיל ולשאוב גז מהים ללא המתנה לתוצאות המשא ומתן,   אישרקשר למשא ומתן. חיל הים  
גבש עם  המשא ומתן. ההסכם המת  ע דיון ביטחוני בנושא תרחישי הסלמה אפשריים על רק  כינסוראש הממשלה לפיד  

פוזיציה נתניהו שטען כי  את ראש האו תקףלבנון הפך לסוגיה פוליטית שבמחלוקת במערכת הבחירות הישראלית. לפיד 
 .ראש הממשלה התקפל בפני איומי חיזבאללה, וקבע כי בדבריו הוא פוגע באינטרסים הישראליים

 

 האו"ם  עצרת בשולי נפגשוארדואן  תורכיהראש הממשלה לפיד ונשיא  - ישראל ותורכיה ממשיכות לחמם את היחסים •
  תורכיה הסכם לכינון קשרי תעופה בין    אישרה הממשלה  .  2008מאז שנת    של מנהיגי המדינותראשונה    בפגישה בניו יורק,  

שלל הגעה אפשרית של ארדואן לישראל לאחר הבחירות. ועדת המינויים של    לא . שר החוץ התורכי צ'בושלו  וישראל
אירית ליליאן לשמש כשגרירת ישראל באנקרה, לאחר שמילאה את תפקיד הממונה על    בדיפלומטית  בחרה משרד החוץ  

שהגיעו לכנס ארגון    ת בכירי מערכת הבריאות התורכי  עם  נפגשהשגרירות בשנים האחרונות. שר הבריאות הורוביץ  
כלי שייט תורכי בנמל חיפה. תורכיה גינתה את    עגןהבריאות העולמי שנערך בישראל. כחלק ממשימת סיור של נאט"ו  

   . שריף-חראם א-ות כוחות הביטחון בהר הבית/אלעליית הקבוצות היהודיות ואת פעיל

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-09-01/ty-article-opinion/.premium/the-eu-is-israels-friend-but-the-occupation-limits-our-potential/00000182-f82f-d030-a1db-f87f21490000
https://news.walla.co.il/item/3531195?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.maariv.co.il/news/health/Article-944871
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1568983359824740354
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1569243549073547265
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1570363778830667777
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1567919638343827456
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1569970469620846592
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1569595707031691265
https://twitter.com/hadjipantela/status/1570052259811033089
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1569721035053752320
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1569026280556748804
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1569000508165337088
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1569628011669889026
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להתחזק   • ההלנית ממשיכה  לפיד    -הברית  העצרת    נפגש ראש הממשלה  מיצוטאקיס במהלך  יוון  עם ראש ממשלת 
אלהרר   האנרגיה  שרת  האו"ם.  של  אפשריים    ודנהבקפריסין    ביקרההכללית  פעולה  בשיתופי  פילידס  מקבילתה  עם 

ביוון ונפגש עם השר למשבר    ביקר לב  -ובקידום הסדרת המחלוקת סביב שדה הגז אפרודיטה/ישי. השר לביטחון פנים בר
ינאדיס והשר לביטחון הציבור תיאודוריקאקוס עמם דן בשיתופי פעולה והיערכות לשעת חירום. ראש השב"כ  האקלים סטל

שירותי  ביקרבר   ראש  התפטרות  כשברקע  פוליטיקאים   ביוון  נגד  ישראלית  ברוגלה  שימוש  בעקבות  יוון  של  הביון 
 .ועיתונאים

עם מזכ"ל האו"ם גוטיירש במהלך העצרת השנתית בניו יורק, ודן עמו    נפגשראש הממשלה לפיד    -  שתלבות בעולם ה  •
לכהן כסגנית יו"ר ועדת המשפט של האו׳׳ם    נבחרהשרה וייס מעודי  הוגן כלפי ישראל באו"ם. הדיפלומטית  -ביחס הלא

 משלחת רשמית ישראלית  .ותהיה לאישה הישראלית הראשונה שמכהנת בתפקיד   , ינות המערביותכנציגת קבוצת המד
המשך חברות את    אשרההממשלה    שנערך בג'נבה.  מפגש בינלאומי בנושא בקרת נשק ופעילות צבאית בחללהשתתפה ב
החברות העסקיות שיציגו את    נבחרולחמש שנים נוספות.    לאומי לניתוח מערכות יישומיות-אל במכון הביןמדינת ישר

סחר חופשי  הסכם אזור  אושרר. COP27הפתרונות הטכנולוגיים שלהן בביתן הישראלי שיקום בוועידת האקלים בשארם 

 . של יחידת טיפול נמרץ ראשונה בדרום סודן לפתיחה  סייעה. ישראל בין ישראל לדרום קוריאה
 

במשרד החוץ כנס לארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחום ההסברה של   ערךסגן שר החוץ רול  - ודרניתדיפלומטיה מ •
כי גילה מספר חשבונות כזב   חשףמשרד החוץ  .מדיניות ישראל בעולם כדי לחזק את שיתוף הפעולה בינם לבין המשרד

 שגרירים וקונסולים ישראלים בעולם.  ברשתות החברתיות אשר ביקשו להציג עצמם כמייצגים של
 

כי לא יטפלו בסידורי הביקור המדיני של    הודיעו עובדי משרד החוץ    -נמשך מאבק העובדים על תנאי העבודה והשכר   •
 . שכר חברה פרטית שהפיקה את הביקור במקומםראש הממשלה לפיד בניו יורק. משרד ראש הממשלה 

 

להערות הציבור את התקנות החדשות המקלות על ייצוא נשק ומאפשרות    פרסםמשרד הביטחון    -דיפלומטיית נשק   •
 המריא מטוס תובלה צבאי ים.  יטבנהרל  לייצא ללא רישיון יותר מוצרים וליותר מדינות, וכל זאת מבלי לחשוף את הנתונים

כי נרקמות עסקאות   פורסם. על רקע המלחמה באוקראינה  ארמניה  מבן גוריון לאזרבייג׳ן, שפתחה מערכה צבאית נגד 
ה על ידי  רכישת חברה ביטחונית בבריטני  אשרהביטחוניות מקיפות עם גרמניה, פולין והמדינות הבלטיות. הממשלה  

 . חברת בת של רפאל 
 

את טקס הגשת האמנה של שגריר ישראל    ביטלהנשיא הצ'יליאני בוריץ'    -משבר עם צ'ילה בגין הסוגיה הפלסטינית   •
נזיפה    לשיחת  זומןהחדש ארציאלי, בתגובה לידיעות בדבר הרג נער פלסטיני בגדה המערבית. שגריר צ'ילה בישראל  

כי ישראל רואה את המהלך בחומרה. בהמשך התקשרה שרת החוץ של    הדגיש במשרד החוץ, ודובר משרד החוץ נחשון  
בפני הנשיא הרצוג בשולי הלווית   התנצלה היא אף  .  צ'ילה להתנצל בפני מנכ"ל המשרד אושפיז ושיחת הנזיפה בוטלה

 . נקבע מועד חדש להגשת האמנהבפני השגריר, ו התנצלו המלכה אליזבת'. בכירים במשרד החוץ הצ'יליאני 
 

לוושינגטון   יצאושרת החדשנות פרקש הכהן והיועץ לביטחון לאומי חולתא    -  בין ישראל וארה"בהיחסים המיוחדים"  " •
אסטרטגיים עם ארה"ב עליו  -את הדיאלוג האסטרטגי בנושא שיתופי פעולה טכנולוגיים  להשיק בראשות משלחת גדולה  

כחלק   ירושלים".  ב"הצהרת  הדיאלוג הוסכם  זליגה של    הסכימה  מכינון  מנגנון שימנע  בבניית  ארה"ב  לדון עם  ישראל 
ביקור בלוס אנג'לס בו קידם את היצירה הישראלית ונפגש עם סטודנטים. במהלך    ערך טכנולוגיות לסין. סגן שר החוץ רול  
קונגרס אמריקאים  פגישה מתוכננת בין משלחת של וחברי  עם ראש האופוזיציה נתניהו   שביקרה בישראל  סנאטורים 

מילי   חברי המשלחת לגלות כי נתניהו הביא ציוד הקלטה וצילום, ודרשו להוציא זאת מהחדר. הרמטכ"ל האמריקאי  נדהמו
   ., בטרם המשיך לירדןביקור בן כמה ימים בישראל  בתוםביד ושם  ביקר
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