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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

שלום,   • תהליך  דיפלומטי אין  מאבק  ולהסכמים   -  יש  הבחירות  לתוצאות  בשטחים,  הגוברת  לאלימות  בתגובה 
הקואליציוניים המתגבשים בישראל טענו ברשות הפלסטינית כי ישראל ויתרה למעשה על הסטטוס קוו ועל ההסכמים 

כי כעת הפלסטינים ניצבים בפני הכריזו  . ברשות  עם הפלסטינים וכי אין לראות בה שותפה לקידום פתרון שתי המדינות
הכיבוש.   ולסיום  בישראל  הקיצונית  הממשלה  מול  במאבקם  בינלאומית  תמיכה  גיוס  הכולל  חדש  מדיני  הוועדה  שלב 

ולדה לחוות דעת דחופה של בית הדין   הקוראתפלסטינית    הצעה  אישרהקולוניזציה  -המיוחדת של האו"ם לפוליטיקה 
בין התומכות בהחלטה ניתן למצוא את י בהאג לגבי המשמעות המשפטית של הכיבוש הישראלי המתמשך.  הבינלאומ

ארה"ב, איטליה, גרמניה, אוסטרליה, קנדה, אוסטריה  היו    המתנגדותבין  , כמו גם את מדינות ערב.  ואוקראינהרוסיה  
לראשי מדינות כדי    פנה כי פתרון הסכסוך עובר דרך משא ומתן ישיר בין הצדדים, ו  אמר ראש הממשלה לפיד    .וצ'כיה

ושגריר ישראל באו"ם ארדן תקפו אף הן את  גנץ בקשת הפלסטינים. שר הביטחון אישור למנוע הצבעה בעצרת האו"ם ל
שב והבהיר כי עמדת האו"ם היא שהכיבוש צריך להסתיים ויש לקדם שלום גוטיירש  מזכ"ל האו"ם  ההחלטה שהתקבלה.   

והביע צערו על בסיס פתרון שתי המדינות בכמות ההרוגים הפלסטיניים  על    ,   ו"םעצרת האבגדה המערבית.  העלייה 
 . שנה להקמת מדינת ישראל 75בצמוד לציון  75-"יום הנכבה" ה לציוןאירוע  לקיים  החליטה

 

הרג  בנוגע ליפתח בחקירה פלילית    FBI-כי ה  לישראל  הודיעה ארצות הברית    -  ת בשטחים היא סוגיה מדינית האלימו •

ושר    לפיד ראש הממשלה  במאי.   11-שנורתה למוות בעת פעילות צה"ל במחנה הפליטים ג'נין ב  אבו עאקלה,העיתונאית  
ולא תאפשר התערבות בענייניה הפנימיים.    אמרוהביטחון גנץ   לא תשתף פעולה עם החקירה  ישראל  הבית הלבן כי 

. שליח האו"ם וונסלנד לפתוח בחקירה  FBI-לממשלת ישראל שהם לא עומדים מאחורי החלטת ה  אמרוומחלקת המדינה  

וונסלנד את    גינהפלסטינים במהלך שבת "חיי שרה". בהמשך    תקפויהודים    אלפיאת האלימות בחברון במהלכה    ינהג
מאות היתרי עבודה מבני משפחתו של מחבל שביצע פיגוע באריאל. בתגובה לפיגוע    שללההפיגוע בירושלים. ישראל  

הביטחון   20-כ  נרשמו כוחות  בין  רבים  עימותים  פלסטינים.  כנגד  ומתנחלים  ימין  פעילי  של  לאומנית  פשיעה  ארועי 
סביב   פרצו  לקבר   כניסהלפלסטינים  יהודים  של    של  גבוה  מספר  נהרג  במהלכם  אחרים,  ובמקומות  בחברון,  יוסף, 

 . בצעדים שיש לעשות כדי להרגיע את השטח דנופלסטינים. הרמטכ"ל כוכבי והיועץ לביטחון לאומי סאליבן 
 

  התריע נפגש עם ראש הממשלה המיועד נתניהו ו   ראש השב"כ  -  שיתוף פעולה ביטחוני בין ישראל והרשות הפלסטינית •
נועדו לפיגועים שבג'נין מטעני נפץ    תפסומנגנוני הביטחון הפלסטיניים    סכנת התמוטטות הרשות הפלסטינית.מפני    ופניב

חר תאונת דרכים באזור ג'נין הוחזרה לישראל  על ידי חמושים פלסטינים לא  שנחטפה. גופתו של צעיר ישראלי  בישראל
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הפלסטינית, כאשר ראש    הרשות של    ובסיועהאו"ם וונסלנד, מצרים, והאמריקאים,    נציג לאחר מאמצי תיווך ולחץ של  
הכללי פארג'   הארוע    הובילהמודיעין  הגופה. במהלך  לשחרור  התנזים  מבצע  לג'נין   ישראל  סגרה את  את המעברים 

ערכתו לרשות הפלסטינית על המאמצים שעשתה להשבת הגופה. יועצו של  ה  הביעלפועלים ולסחורות. שר הביטחון גנץ  
 .  כרמל לניחום אבלים אצל המשפחה-לדלית אל הגיעיו"ר הרשות אבו מאזן אלהבאש 

 

-שכונת ערב אמשפחות פלסטיניות מ  30-כהודעות פינוי ל  שלחהאפוטרופוס הכללי    -מאבק על הריבונות בירושלים   •
לו צו ניהול לשטח, למרות שהבעלים החוקיים לאחר הליך חסוי שבסיומו בית משפט השלום בירושלים העניק  ,וואחרהס

לטובת מיזמים תיירותיים בגיא בן    ש"חמיליון    28כי המדינה העניקה לעמותת אלע"ד    דווח.  של הקרקעות לא נמצאו
  וחזר בסילוואן    ביקר פלסטיני האדי עמאר  -על התיק הישראליהאמריקאי  בממשל    החדש   הממונה  .הינום בסמוך לסילוואן

מחויבת לפתיחה מחודשת  נותרהכי ארה"ב  הדגיש. עמאר צריכה להיות עיר לכל תושביהעל עמדת הממשל שירושלים 
   של הקונסוליה לפלסטינים במזרח העיר. 

 

לאסור ייצוא דגים ופירות ים מרצועת עזה לגדה המערבית,    החליטהישראל    -  ישראל שולטת בענף הדייג ברצועת עזה  •
לישראל. הדייגים והסוחרים מעזה התריעו כי האיסור יביא לקריסת ענף הדייג לאחר ניסיון הברחה של דגים מהגדה  

ישראל   ישראל    התירה ברצועה.  סירות דייג.  בטיפול    הציעהלראשונה להכניס לרצועה פיברגלס המיועד לשיפוץ  סיוע 
אולם ספורט והשמישה אותו לצפייה בחינם במשחקי המונדיאל.    שיפצהבפצועים שנפגעו בשריפה גדולה בעזה. קטר  

 . משחק של קטרעמדי וסגנו צפו בו ב-השליח הקטרי אל

נשיא איחוד האמירויות   עם  שוחחראש הממשלה המיועד נתניהו    -  היחסים עם מדינות הסכמי אברהם לאחר הבחירות •
ית הפדרלית באמירויות חבר המועצה הלאומ .בן חמד עם יורש העצר של בחריין שוחח וכן  ,בן זאיד אשר הזמינו לביקור

בין המדינות  אמרפאלסי  -אל היחסים  על  תהיה השפעה  לא  הבחירות  לתוצאות  כי  בישראל  לתקשורת  ו בראיון  יועצו , 
יו"ר    אמר הדיפלומטי של מלך בחריין   ישראל לאחר הבחירות.  כי בבחריין מצפים להמשיך באותו מסלול ביחסים עם 

. עיתונאים את נתניהו על הניצחון וביקש ממנו לזרז את הנורמליזציה בירך מועצת הריבונות הזמנית בסודאן אל בורהאן
את מרכולתה בסלון   הציגה א הבחירות בישראל. התעשייה האווירית  בכנס באבו דאבי לדיון בנוש  השתתפו ישראלים  

בכנס הביטחון שהתקיים בבחריין בפני גורמי ממשלה וביטחון של    נאםהאווירי שהתקיים בבחריין. ראש המל"ל חולתא  
והעולם. את הפיגוע בירושלים. חברת התעופה אמירייטס   גינתהשגרירות האמירויות בישראל    מרבית מדינות האזור 

את השואה לתכנית הלימודים בבתי   הכניסהמנהל אזורי לישראל כעדות לפעילותה הנרחבת. איחוד האמירויות    מינתה
 .הספר

 

את התשתית להשתתפות אוהדים ישראלים במונדיאל   הכיןמשרד החוץ  -משתתפת במונדיאל בקטר )כקהל( ישראל  •
להיתר טיסה    בתמורה שתיתן שירות לאזרחים הישראלים במהלך שהותם.    במדינה   זמנית  נציגות  ופתח שנערך בקטר,  

פלסטינים    התחייבהמנתב"ג לדוחא,    ישירה כי גם  קטר העבירה  כי    אמר בכיר קטרי  לטוס בטיסות אלו.    יוכלוישראל 
שכל הסלמה בירושלים, עזה או יהודה ושומרון במהלך המונדיאל, תסכן את הסיכומים עם ישראל לגבי    לישראל מסר
ים את הסיכומים עם ישראל כהצלחה קטרית לאלץ את ישראל לאפשר את השתתפות האוהד תיארו. בקטר גביע העולם

ישראלים   3,800-קולות קטרים שהתנגדו לסיכומים עם ישראל כצעד של נורמליזציה. כ  נשמעוהפלסטינים, ובכל זאת  
אלף ישראלים שיעשו שימוש בדרכונים זרים.    20-10ימצאו בקטר בין    ההערכות בלבד נרשמו כמחזיקי אשרת אוהד, ולפי  

 . בקמפיין הסברה של כללי ההתנהגות המצופה במהלך המונדיאל יצאמשרד החוץ 
 

בגין    הקהל  צד מבביקורת ויחס עוין    נתקלוכי    מקטר   דווחוכתבים ישראלים    -הערבי תומך בסוגיה הפלסטינית  עולם  ה  •
לאורך כל המונדיאל באצטדיונים ואצל האוהדים, וזאת על אף    נכחמדיניות ישראל כלפי הפלסטינים. הדגל הפלסטיני  

הנפה של דגלים פוליטיים. במהלך פסגת הליגה הערבית הכריז נשיא אלג'יריה תבון כי הסוגייה הפלסטינית   השנאסר
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-אל  המופתי של עומאן  ה המרכזית והביע את תמיכתו ביוזמת השלום הערבית כדרך לשוב לתהליך השלום.יהיא הסוגי
כי הוא נתניה  אמר. במעמד קבלת המנדט  של השוהים בקטר בזמן המונדיאללישראל  את ההתנגדות    שיבחח'לילי   ו 

 נשמעה מעוניין להביא להסכמי שלום נוספים עם העולם הערבי שיביאו בהמשך לסיום הסכסוך עם הפלסטינים. ביקורת 
-בעולם הערבי על נשיא תוניסיה רמדאן שנצפה מחליף מילים עם נשיא ישראל הרצוג במהלך ועידת האקלים בשארם א

התאחדות הספורט    בסלובניה.את דגל פלסטין לאחר זכייה באליפות העולם    הניפושחקני נבחרת מצרים בקראטה    שייח'.
 . עלאף לאחר שהתמודד בטורניר בארה"ב מול הטניסאי הישראלי ריקליס-את הטניסאי אל הרחיקהבסוריה 

 

כל ניסיון של הממשלה הבאה לשנות את הסטטוס קוו כי    הזהירובירדן    -בירדן מתקדמים ביחסים וחוששים מהבאות   •
וועידת האקלים  בפגישתם במהלך  נשיא הרצוג  ל  אמרמלך ירדן עבדאללה    בהר הבית, יפגע בוודאות ביחסים בין המדינות.

, וכי יש לשלב את הפלסטינים שלוםהסיכוי לבשארם כי ישראל צריכה להימנע מצעדים חד צדדיים שעלולים למוטט את  
המלך גם בנאומו בפרלמנט הירדני. עבדאללה    חזרעל מסרים אלו  .  פתחיםבשיתופי הפעולה הכלכליים האזוריים המת

ניצחונו בבחירות. השרה    התקשר נאג'ר    חתמה  זנדברגלהגנת הסביבה  לנתניהו לברכו על  עם שר המים הירדני אל 
 .סביבתי ראשון מאז הסכם השלום בין המדינות לשיקום נהר הירדן הדרומי הסכםבמהלך ועידת האקלים בשארם על 

 

את מחויבות    הדגישהרמטכ"ל כוכבי נפגש עם היועץ האמריקאי לביטחון לאומי סאליבן, אשר    -זירתי באיראן  -מאבק רב •
באיש  איראני  שירותי הביטחון שלה סיכלו ניסיון התנקשות    כי ודיעההגיאורגיה  הנשיא ביידן למנוע נשק גרעיני מאיראן.  

מול עומאן מכטב"ם ממולכד. ישראל וארה"ב    נפגעה. מכלית נפט בבעלות משנית של איש עסקים ישראלי  עסקים ישראלי
באיראן.  צבאי משותף במתווה    תרגיל  קיימו באזור שדה    בסוריה  איראניות  מטרות  תקפהישראל  של תקיפה אווירית 
 באחריות את ישראל    האשימובסוריה. משמרות המהפכה    מטרות איראניות  בתקיפות  פה של חומס ובאזור החוף.התעו

פיין משרד החוץ שהביע  מיליון צפיות בתכנים של קמ  85-כ  נרשמו קצין בכיר בפיצוץ מטען חבלה ליד דמשק.  להריגת
 . תמיכה בנשות איראן על רקע המהומות במדינה

 

שייח'. קבלת  -את פניו של הנשיא הרצוג בפתח ועידת האקלים בשארם א  קיבלסיסי  -הנשיא א  -יחסים חמים עם מצרים   •
לזכר    הודיעהישראל  בערוצי התקשורת המצריים.    שודרההפנים של הרצוג   כי היא שוקלת להקים אנדרטה  למצרים 

 .החיילים המצריים שנהרגו ונטמנו בסמוך לקיבוץ נחשון. משלחת מצרית צפויה להגיע לישראל כדי לקדם את הרעיון
 

חברת .  הנסיך המרוקני רשיד   בוועידת האקלים בשארם עם   נפגש הרצוג   נשיא המדינה  -יחסים מתחממים עם מרוקו   •
כנס למומחי    נערךבירושלים    .רקש על מזכר הבנות מול חברת המים והחשמל הלאומית של מרוקו במ  חתמהמקורות  

 . עיניים בכירים מצרפת, מרוקו וישראל
 

כי מספר ישראלים, ביניהם יו"ר בנק לאומי חאג' יחיא ואחיו של ראש    דווח  -  ? עם ערב הסעודית  סימנים לנורמליזציה  •
יה של היוזמה הירוקה  יהממשלה לשעבר בנט נכחו בפסגה הכלכלית הסעודית הבינלאומית. בפסגת המנהיגים השנ

היתה נציגות ישראלית. בתקשורת הסעודית גילו עניין בתוצאות הבחירות   לאהאזורית של יורש העצר הסעודי בן סלמאן  
 .  בקרדיט הפוליטי שנתנו הישראלים למי שמסתמך על שנאת ערבים ודנו בישראל 

בגין  לשיחת בירור במשרד החוץ    זומןשגריר אוקראינה בישראל קורניצ׳וק    -מתיחות דיפלומטית בין ישראל ואוקראינה   •
( בנוגע לכיבוש הישראלי בגדה המערבית.  ICJחוות דעת של בית הדין הבינלאומי בהאג )לקדם של אוקראינה תמיכתה 

בהצבעה באו"ם   נמנעה לאחר תמיכת אוקראינה בבקשה הפלסטינית, בחרה ישראל להיות המדינה המערבית היחידה ש
מחאה על כך    הביעה. שגרירות אוקראינה בישראל  הקוראת לפיצויים לאוקראינה בעקבות הפלישה הרוסית  החלטהעל  

זעם על משרד החוץ הישראלי, וטען    הביע יצ'וק  שישראל מונעת כניסה של אוקראינים בניגוד להסכמים בין המדינות. קורנ
כי הדימוי של ישראל בארצו הוא מהגרועים במדינות המערב. על אף שישראל לא סיפקה ישירות ציוד צבאי לאוקראינה,  

הנשיא הרצוג  לצבא האוקראיני דרך מדינות אירופה שרכשו בעבר ציוד ישראלי.    הגיעורכבים צבאיים תוצרת ישראלית  
תו בהנצחת קורבנות ההולודומור, ההרעבה ההמונית באוקראינה בשנות בו הביע את תמיכמכתב לנשיא זלנסקי    שיגר
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אחת מנותנות   שימוש בכלי הטיס הבלתי מאוישים האיראנים על אדמת אוקראינה.הבפני רוסיה על    מחתהישראל    '.30-ה
 .  חברה רוסית הנמצאת תחת סנקציות של המערב  הינההחסות לכנס גיימינג בינלאומי שהתקיים בתל אביב 

 

גם את נתניהו על ניצחונו בבחירות.  בירךראש ממשלת הונגריה אורבן  - תגובות באירופה לממשלה החדשה בישראל •
זלנסקי ראינה  נשיא אוק , וכך גם  והזמינו לביקור קרוב בפריז לברך את נתניהו על הניצחון    התקשר שיא צרפת מקרון  נ

להיפגש עם שגריר צרפת, אך הפגישה    ביקשח"כ בן גביר    את חשיבות יחסי ישראל אוקראינה.  והדגיש נתניהו  את    בירךש
הקהילה היהודית בלונדון תיארה את הממשלה הצפויה של נתניהו ובן גביר כאישוש לחששותיה   .בוטלה ברגע האחרון

כי ביקש ממשרדו להכין רשימת סנקציות נגד חברות הפועלות    הודיעשר הכלכלה של בלגיה דרמנייה  .  העמוקים ביותר
 .בהתנחלויות הישראליות

 

ישראל  עם ראש הממשלה לפיד.    ונפגשהבישראל    ביקרה נשיאת הונגריה נובק    -  חיזוק יחסים עם מדינות אירופיות  •
ונה כלפי עיתונאים ממוצא איראני.  שכו מידע לגופי הביון הבריטיים כדי לסכל מתקפה איראנית על אדמת לונדון העבירה

ראש הממשלה    בתל אביב למפגשו השני.  התכנסגרמני לבריאות דיגיטלית ואינטליגנציה מלאכותית  -הפורום הישראלי
 . לויטס שביקר בישראל  נשיא לטביהעם   נועדיאיר לפיד 

 

ניסיון  קיומו של ארוע שתכנן מכון גתה בתל אביב שבמוקדו עמד ה  נגד  יצאמשרד החוץ    -  אנטישמיות ומדיניות חוץ •
את המשרד לשוויון חברתי ומשרד החוץ לפעול   הנחתההממשלה להבין את כאבו של האחר ולדון יחד בשואה ובנכבה. 

יו"ר בית הדין   .חדשה של ניצולי שואה בתכנית תיעוד  ם שיתופי פעולה  ודינציגי ממשלת גרמניה והאיחוד האירופי, לקמול  
 . AURכנס בבוקרשט ונפגשו עם נציגי המפלגה האנטישמית ב השתתפואנשי ליכוד נוספים  3-של הליכוד קליינר ו

כי הערבויות שנתנה ארה"ב    הצהירמיקאתי,    ראש ממשלת המעבר בלבנון  -לבנון על הגבול הימי    הסכם עםביסוס ה •
עם חברות   חתמהישראל    ללבנון יגנו על ההסכם לסימון הקו הימי עם ישראל גם במקרה של חילופי שלטון בישראל.

ו )צרפת(  טוטאל  ויתגלה גז בכמות )איטליה( הסכם מקדים שי  ENI-הפקת הגז  ישראל במקרה  בטיח את חלקה של 
צה"ל לחקלאים    אפשר נוכח המשבר הכלכלי בלבנון  .  אפשר את פיתוח שדה קנא בלבנון בהסכמת ישראל מסחרית ומ

 .  בהשגחת יוניפי"ל למסוק עצי זית סמוך לגבול ולחצות את הקו הכחול לשטח ישראל  לבנונים
 

בראיון לתקשורת התורכית כי הוא ימשיך לטפח את    הדגיש ארדואן    -  ישראל ותורכיה ממשיכות לחמם את היחסים  •
עם ארדואן, אשר הביע את    בטלפון  שוחח. ראש הממשלה המיועד נתניהו  בישראל   היחסים גם עם הממשלה החדשה

תקוותו שהממשלה החדשה תמשיך בתהליך חימום היחסים עם תורכיה, ותתרום באופן חיובי לאזור. שר החוץ התורכי 
תורכיה סירבה לבקשת ישראל לגרש את מנהיגי החמאס מהמדינה, וכי היא תומכת באיחוד החמאס עם   כי  אמרצ'בושלו  
כי ראש המוסד ברנע וראש הביון התורכי פידן חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בין גופי המודיעין השונים   דווחהפתח.  

   . של המדינות. ראש הממשלה לפיד שלח תנחומים לעם התורכי נוכח פיגוע באיסטנבול
 

עיטור הנשיא הרצוג על תרומתו   קבלת  לרגל  בישראל   ביקראנסטסיאדס    נשיא קפריסין  -  מתחזקת שגרה הברית ההלנית   •
ביוון עם    נפגש עם מקבילו הקפריסאי פטרידס, ובהמשך    נפגש שר הביטחון גנץ    לקידום היחסים בין ישראל, קפריסין ויוון.

רית המשולשת במזרח אגן הים התיכון. מנכ"ל משרד החוץ אושפיז  עמיתו היווני פנגיוטופולוס והדגיש את חשיבות הב 
 . עם שר החוץ הקפריסאי קסולידס נפגשבירושלים את מקבילו היווני לאלאקוס, ובהמשך החודש  אירח

שייח' בשל  -וועידת האקלים בשארם אלב  השתתפותובטל את  ל  החליטראש הממשלה היוצא לפיד    -  יפלומטיית אקליםד •
הרצוג עם    נפגש , והנשיא הרצוג החליפו בראש המשלחת הישראלית. במהלך הוועידה  המצב הפוליטי וההפסד בבחירות

סיסי, מזכ"ל האו"ם גוטיירש, נשיא האמירויות בן זיאד, ראש ממשלת נורבגיה סטיורה, ראש ממשלת  -נשיא מצרים א
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הרצוג  בריטניה   סמית'.  מיקרוסופט  ונשיא  רשיד  המרוקני  הנסיך  פטרו,  קולומביה  נשיא  עבדאללה,  ירדן  מלך  סונאק, 
  הצטרפות על    הודיעו, והשרה זנדברג וסגן בכיר החשב הכללי כהן  2050על איפוס פליטות הפחמן של ישראל עד    התחייב

, וכי ממשלת ישראל תכין תכנית עבודה לעמידה ביעד ותציגה 2050ישראל ליוזמה של ארה"ב וקנדה לאיפוס פליטות עד  
ישראל ביתן בוועידת האקלים. במהלך הוועידה חתם השר לשיתוף   הקימהבמהלך ועידת האקלים הבאה. לראשונה  

  לקידום הבנות    מזכר פעולה אזורי פריג' )במקומה של שרת האנרגיה אלהרר שביטלה את הגעתה ברגע האחרון( על  
מפות סיכונים   השיקת חשמל בין ישראל, ירדן ואיחוד האמירויות. המשרד להגנת הסביבה  הפרויקט האזורי של מים תמור

פגעי האקלים לשימוש רשויות מקומיות וממשלות ברחבי העולם. המשרד לשיתוף פעולה    י חדשות שפיתח ככלי לחיזו
פאנל משותף בוועידה שעסק ביכולת של ישראל ושכנותיה לספק תחליף סולרי לאנרגיה    הובילורי וארגון אקופיס  אזו

אירופה.   נזקקת  לה  לאומיהרוסית  לביטחון  מרכז השל    החליטה  המועצה  מנכ"ל  את  ומינתה  אקלים  להקים מחלקת 
 .  לקיימות לשעבר וייס לעמוד בראשה

 

את ישראל מדינת אפרטהייד. שגריר ישראל   כינהשר החוץ האוסטרלי לשעבר קאר  - היבטים נורמטיביים ביחסי החוץ •
ינלאומי בהודו, ותיאר כיו"ר חבר השופטים בפסטיבל סרטים ב  כיהןש  הבמאי הישראלי נדב לפיד את    תקף  גילוןבהודו  

על הגינויים בישראל של    דווחוסרט הודי כתעמולה וולגרית שאינו מתכתב עם האמת ההיסטורית. בתקשורת העולמית  
  .'48 הסרט פארחה נוכח ההתייחסות בסרט לטבח שבוצע על ידי יהודים במלחמת

 

והמנהלי במשרד החוץ לשנת    נפתחו  -דיפלומטיה מודרנית   • צוערים.    30בהשתתפות    2022קורסי הצוערים המדיני 
עבור אזרחים יישומון    השיקמשרד החוץ    . בכתום לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים  הואר משרד החוץ  

 . ישראלים הנוסעים למדינות שונות בעולם
 

עמיתו האמריקאי אוסטין, בין היתר על אספקת המל"טים האיראניים   עם  שוחחשר הביטחון גנץ    -  דיפלומטיית נשק  •
מיליארד יורו הזקוקה לאישור אמריקאי לצורך השלמתה.   3לגרמניה בשווי של    3קידום עסקת מכירת חץ    לרוסיה ועל

 .2020-ב  8.6מיליארד דולר לעומת    11.3, אשר עמד על  הביטחוני הישראלי  ביצואהיתה שנת שיא    2021שנת  דווח כי  
תחקיר בינלאומי על מעורבותו של בכיר לשעבר באמ"ן בסחר בינלאומי בסייבר הנקשר לשערוריית ריגול פוליטי    פורסם

ביחד עם חברה בבעלות  לחברת רפא"ל להקים חברת בת בהונגריה    אשרההממשלה    . ביוון ולמאבקי השליטה בסודאן
 . ממשלת הונגריה

 

 45נציגות ברשות הפלסטינית.  וכן, שגרירות בתל אביב  פתיחת על  החליט  הפרלמנט של אזרבייג'ן - השתלבות בעולם  •
 . לעבר חתימה על הסכם סחר חופשי  התקדמוישראל ויפן בתל אביב.  כנס בינלאומיב השתתפומפכ"לים מרחבי העולם 

 

של  הצפוי  הממשל האמריקאי הביע דאגה מהרכבה    -  דאגה בארה"ב משילוב הימין הקיצוני בממשלת ישראל הבאה  •
לא יעבוד עם יו"ר עוצמה יהודית בן גביר לאחר שזה יתמנה   הואכי    אמרוהממשלה החדשה בישראל. בכירים בממשל  

ניידס   יתייחס לשאלת העבודה המ  אמרלשר. שגריר ארה"ב בישראל  תקום, כי  שותפת עם הממשלה רק לאחר שזו 
והערכים  הם  כי    הדגישוובממשל   המשותפים  האינטרסים  לאור  הישראלית  הממשלה  עם  ולעבוד  להמשיך  מצפים 

מינויו של סמוטריץ' לשר הביטחון ושל בן   נגדלחץ  הפעילה סובלנות ויחס מכבד למיעוטים. ארה"ב  הכולליםהמשותפים 
כי   והדגישה  נושאי התפקידים תהיה השפעה משמעותית על היחסים בין המדינות.  גביר לשר לביטחון לאומי,  לזהות 

ח של שטחי הגדה המערבית. הממשל האמריקאי  הממשל יאבק בכל ניסיון לקדם סיפו כי אמרהשגריר האמריקאי ניידס 
-מנהיג התנועה הרפורמית בארה"ב ובצפוןתתפותו של בן גביר בטקס הזיכרון של הרב כהנא.  את הש  בחריפות   תקף

ג'ייקובס הרב  למנ  בחריפות  תקף  אמריקה  הכוונה  את  בממשלה  רבה  בכירים  לתפקידים  וסמוטריץ'  גביר  בן  את  ות 
עזרה  לממשל האמריקאי להפסיק לספק לישראל נשק התקפי או    קראוהמיועדת. בכירים לשעבר במחלקת המדינה  

בסטטוס קוו בהר הבית. ראש הממשלה המיועד נתניהו  ולשינוייםאחרת שיסייעו בידיה להוביל לסיפוח הגדה המערבית 
של הקואליציה היהודית הרפובליקאית בו השתתפו טראמפ ומתמודדים נוספים לראשות המפלגה.    בכנסדברים    נשא

.  הוא דוחה את ההגדרה של הגדה המערבית כשטח כבושבכנס כי  אמר המתמודד על התפקיד מושל פלורידה דיסנטיס
נתניהו כי הוא זה שיקבע את מדיניות ממשלתו, ולא תהיה פגיעה בשלטון    אמר  האמריקאיות  בניסיון להפיג את החששות
   .כי נתניהו צפוי להשאיר את שגריר ישראל בארה"ב הרצוג בתפקידו  דווח החוק או בזכויות המיעוטים.
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   דעה  מאמרימחקרים ו

," נובמבר  יחסי ישראל ונאט״ו: פיתוח תפיסה אסטרטגית חדשהרינה בסיסט, "
2022 . 

נתניהו חוזר ויגלה ש"רק לא ביבי" התחלף ב"רק  ח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה, "
 .2022בנובמבר  3, הארץ," לא פוטין

בנובמבר   10, הארץ," כל העיניים על הר הבית והגפרור ביד ליאור להרס, "ד"ר 
2022 . 

 Ynet ,13," המונדיאל רק ישלים את הנרמול של קטארד׳׳ר מורן זגה, "
 .2022בנובמבר 

ראיונות  כנסים ו
 בתקשורת 

," הכנס השנתי השישי של מכון  יחסי החוץ של ישראל בין שינוי והמשכיות"
 .2022בנובמבר  21אביב, -מיתווים, בשיתוף קרן אברט, תל

 . 2022בנובמבר   14, גל"צ ," הפיגוע בתורכיהד׳׳ר נמרוד גורן, "
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