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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

בחון האם  הבינלאומי לצדק בהאג ללהורות לבית הדין    ההחליטעצרת האו"ם    -  יש מאבק דיפלומטיאין תהליך שלום,   •
כובשת אמר כי ישראל אינה  והאו"ם    החלטת  נגד  צאינתניהו  הכיבוש הישראלי את השטחים הפך לקבוע. ראש הממשלה  

הנשיא , והישראלי המתמשךלחקור את הכיבוש    בהחלטת האו"םמספר התומכות    לצמצם את  פעלהישראל    .בארצה
. משותף נגד היוזמה באו"םלמהלך    לפידלרתום את ראש הממשלה המיועד נתניהו וראש הממשלה היוצא    עלפהרצוג  

התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי .  אמריקה הלטינית בישראל  יאת שגריר בנושא    תדרךמנכ"ל משרד החוץ אושפיז  
מספר ארגוני .  האם לפתוח בחקירה  במסגרת בחינתו  מעוניין לבקר בשנה הבאה בפלסטיןכי הוא    אמרבהאג כרים קאן  

לקיים אירוע    חליטההעצרת האו"ם  חקירתו.  הציעו את עזרתם בקידום  לבקר בישראל, ותמיכה בכוונתו    הביעו זכויות אדם  
קבלת אשרות כניסה חדשות   הקפיאמשרד החוץ    שנה להקמת מדינת ישראל.  75בצמוד לציון    75-לציון "יום הנכבה" ה

הטרור  וסילוף ספירת נפגעי    תיםעל דיווחים מעווטענה  ב,  (OCHAלתיאום עניינים הומניטריים )   לעובדי סוכנות האו"ם

כויות האדם של האו"ם להרחיב את "הרשימה  מנציב זפעל למנוע  שימהממשל האמריקאי    ביקשמשרד החוץ  .  הישראלים
טריליון דולר    1.3-שמנהלת יותר מ  קרן העושר הנורווגית  .השחורה" של חברות הפועלות בהתנחלויות בגדה המערבית

שר הביטחון גנץ    .במחאה על מפעל ההתנחלויות  לעבוד עם מערכת הבנקאות הישראלית  סיק כי תפ  הודיעהבנכסים  
ו-, הדגיש את חשיבות המשכו של התיאום הביטחוניבטלפון עם נשיא הרשות אבו מאזן  שוחח כי מאבקו אזרחי  טען 

יפגע בקידום  במוסדות הבינלאומיים  הדיפלומטי   יבותו לתיאום הביטחוני בהתאם מאזן חזר על מחואבו    .היחסיםרק 
  עם   נפגשכ עודה  ח" .  נוכח ההפרות הישראליות ייתכן והפלסטינים יפרשו מכל ההסכמים  אוסלו, אך הזהיר כי  להסכמי

לחשוף בפניו את   במטרה  ינית וללא תיאום עם משרד החוץ הישראלי,תיווך הרשות הפלסט, במזכ"ל האו"ם גוטיירש
 .מצד הממשלה החדשהוהתומכים בדמוקרטיה רחים הערבים האזהניצבים בפני מים האיו

 

חייל ישראלי במהלך על ידי מפלח   את הריגתו של הפלסטיני גינורבים גורמים  - סוגיה מדיניתהאלימות בשטחים היא  •
הנציב העליון למדיניות חוץ באיחוד  ,  וונסלנד  למזרח התיכוןשליח האו׳׳ם    ,לחקירהעימות בחווארה. בין המבקרים שקראו  

ראש .  אותו לשיחת הבהרה  זימנוואף  ו של וונסלנד,  קריאת  נגד  יצאובמשרד החוץ    משרד החוץ התורכי.ו  האירופי בורל
  ביקרה  גמבה  האו"ם לילדים ואזורי מלחמה  שליחתי.  בחייל הישראלם  תמיכת  והביעושר הביטחון גנץ  הממשלה לפיד  

הפלסטינית ובמשרד החוץ ואף עם הרמטכ"ל כחלק מבחינה האם  עם בכירים ברשות    נפגשהגדה המערבית ובישראל,  ב
עירים  פלסטינים צגבוה של  הוכח מספר ההרוגים  , נהפוגעות בילדים' של מדינות  להכניס את ישראל ל'רשימה שחורה

, בטעות  נפגעהטינית נוספת, שלדברי ישראל  גינו את הריגתה של צעירה פלס,  ארה"בביניהם    ,גורמים בינלאומיים.  בגדה
עתירה נגד צה"ל   הגישהג'זירה  -רשת אל  את צערו.  הביע. ראש הממשלה לפיד  וקראו למיצוי חקירה וללקיחת אחריות
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ושר  ראש הממשלה לפיד  שיחקור את הרג העיתונאית שירין אבו עאקלה.    בדרישה  אגבבית הדין הפלילי הבינלאומי בה
 . לצה"  וגיבו את  הגיבוהביטחון גנץ 

 

זכות בלעדית ובלתי  פורשת על " לראשונה הצהרה מ  ללכמסמך קווי היסוד של ממשלת ישראל    -  הסיפוח רץ קדימה •
הממשלה תקדם ותפתח את ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל מבטיח כי "   ," ניתנת לערעור על כל מרחבי ארץ ישראל

ובשומ  – ביהודה  בגולן,  בנגב,  ורבגליל,  הפלסט  נעדר ון,"  עם  מדיני  להסדר  התייחסות  בהסכמים ינים.  כל  בנוסף 
  נקבע של הממשלה החדשה    ם הקואליציונייהסכמים  ב.  ים הובטח לקדם החלת הריבונות על יהודה ושומרוןהקואליציוני

לידי סמוטריץ'    תעבורתיאום פעולות הממשלה בשטחים  המנהל האזרחי ושטחים הכבושים דרך  ה  ניהולשליטה על  כי ה
ישראל את הקמת הממשלה החדשה, ואת קווי היסוד שלה המנוגדים לדין הבינלאומי.    תקפו הפלסטינים    והציונות הדתית. 

ה אותו מהמעצר תעודת התושבות שלו ושחרראת    ששללה  לאחרהפעיל הפלסטיני סלאח חמורי  את    לצרפת  רשהגי
רשות העתיקות ועמותת אלע"ד    גירוש.. משרד החוץ הצרפתי וארגון אמנסטי אינטרנשיונל גינו את ההמנהלי בו היה נתון

קרקע חקלאית המעובדת זה דורות על ידי משפחות פלסטיניות    על צאתהנמאת פיתוח בריכת השילוח בסילוואן,    קידמו
של ובנייה  הפיקוח על עבודות פיתוח  ניהול המעקב ובעל שיתוף הפעולה בין המתנחלים למנהל האזרחי    דווח.  מהמקום

 .  Cפלסטינים בשטחי 
 

יצא  שריף ו-חראם א -אלהבית/-קע הרעל ר  הצטלםכ פוגל מעוצמה יהודית  ח"   -בירושלים    קוו- לשינוי הסטטוסמאבק   •
שינוי הסטטוס   אתהמקדמים  הבית  -קבוצת פעילי הר.  במקוםיהודים  של  תפילה  קוו הקיים האוסר  -הסדר הסטטוסנגד  
שלט של הרבנות הראשית האוסר על יהודים  .  ביניהםלטובת חיזוק שיתוף הפעולה  נפגשה עם ראשי משטרת ישראל  קוו  

להר המוגרבים  הוסרהבית  -לעלות  לגשר  ומהכניסה  בהר,  יהודים  תפילת  המעודדים  שלטים  מתנוססים  .  במקום 
מ רומניה, סלובניה,  איטלידיפלומטים  דיפלומטית שארגן שגריר  ה,  ואיחוד האמירויות שלקחו חלק במשלחת  ארה"ב, 

   .ה בריבונות ישראל במקוםכירא מעמדת מדינותיהם של מביקור בכותל המערבי כביטוי ל נמנעום ארדן, ישראל באו" 
 

רקטות של הג'יהאד לכיוון   שיגורילבתגובה חמאס   מטרות תקףחיל האוויר הישראלי  - ניהול אזורי של הזירה העזתית  •
סלים את המצב מול ישראל במהלך חודש לחץ על החמאס והג'יהאד האסלאמי שלא לה   הפעילהקטר  ישובי עוטף עזה.  

ממאמצי התיווך    , כחלקומשלחת מטעם ישראלמשלחת מטעם הרשות הפלסטינית  מצרים אירחה  דווח כי  המונדיאל.  
מפגש בין    ארגןמשרד החוץ    ."גאזה מרין" לטובת פיתוח שדה הגז  כן עם החמאס  ובתיאום עם ישראל  שהיא מקדמת  

 בוותיקן.  אפיפיורלמשפחות גולדין, שאול, מנגיסטו ואל סייד 

  סינית שהתקיימה בריאד -הודעת הסיכום של הפסגה הערבית  -  לא ניתן לדלג על הסוגייה הפלסטינית ככלות הכל •
וקבוע על בסיס פתרון שתי המדינות,  התייחסה לסוגיה הפלסטיני כולל  תקפה את ת כסוגיה מרכזית הדורשת פתרון 

 שהתקיימהבהצבעה  כלל מדינות המפרץ תמכו  פעולותיה של ישראל לשינוי הסטטוס קוו בירושלים, ואת ההתנחלויות.  
במהלך אירוח    הדגישבן עיסא  מלך בחריין    . בזכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית  המכירהבעצרת הכללית של האו"ם  

אישור על רקע לחצים מצד ישראל ל  .מדינה פלסטיניתהקמת  ידום  את תמיכתו בפתרון שתי המדינות וק הנשיא הרצוג  
  קטר   .דת החקיקהחוק החרם על ישראל לווע  להרחבת  הצעהרא  מועצת השו  העבירהטיסות ישראליות בשמי עומאן,  

בהתנחלויות    התגינ הבנייה  את  להרחיב  החדשה  הממשלה  של  תוכניותיה  שתי  את  בפתרון  תמיכתה  את  והדגישה 
 .המדינות ובזכויותיו של העם הפלסטיני

 

הדגיש , הנשיא בן זאידנפגש עם , י באבו דאביממלכת ביקור ערך הנשיא הרצוג  - מירויות חיזוק היחסים עם איחוד הא •
 התקשררויות בן זאיד  מינשיא איחוד הא.  , והשתתף בכנס חללת התמיכה חוצת המפלגות בישראל בהסכמי אברהםא

  חאג'ה -אל  האמירויות בישראלאיחוד  שגריר  .  ירויותמאאיחוד הלביקור בכהן  שר החוץ  ו  ראש הממשלה נתניהות  א  להזמין
  גם עם   נפגשבהמשך    באירוע יום העצמאות של השגרירות בישראל.  להשתתף,  בן גביראת    ובכללם,  כנסתחברי    הזמין
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,  2021ת  ביחס לשנאחוזים בסחר    114- לגידול של כ  בין המדינות הביאכי הסכם הסחר שנחתם    דווח  סמוטריץ'.  הח"כ
ראל שגריר ישתו של אימץ את יוזמהשרה כעבי משרד התרבות האמירתי בראשות תו על שני מיליארד דולר. והעמיד או

אלף צעירים ממדינות הסכמי אברהם, ירדן ומצרים, ויהווה    40-במדבר אבו דאבי שיארח כפסטיבל שלום    לקידום חייק  
צעירי המרחבמפגש   בין  דאבי  אחזקות  חברת  .  בלתי אמצעי  אבו  לרכישת   חתמהבבעלות ממשלת  דברים  זכרון  על 

יקלי להב בניצוחו של המנהל המוסהישראלית  התזמורת הפילהרמונית  .  השליטה בחברת הביטוח הישראלית הפניקס
ונגניה העבירו כיתות אומן בנוכחות שר החוץ בן זאיד ושרת התרבות כעבי,    בארמון הנשיאות באבו דאבי  הופיעהשני  

 . לנגנים צעירים
 

  קדמו לביקורו של הרצוג  .  חמד בן עיסא  ונפגש עם המלךנה הרצוג ביקר בבחריין,  המדינשיא    -   חיזוק היחסים עם בחריין •
יתוף הפעולה של  בחרייני המהלל את שהרצוג טור בעיתון    פרסםבמהלך ביקורו  של האופוזיציה נגד ביקורו.    הפגנות

לראשי הממשלה בנט ולפיד על קידום   הודהזיאני  -חרייני אשר החוץ הבוהפוטנציאל הטמון בכך לאזור.    בחריין עם ישראל
יחסים בין המדינות, והדגיש כי הרחבת  הסכמי אברהם, אמר כי הוא בטוח שגם ממשלתו החדשה של נתניהו תקדם את ה

אירוע    ערכהשגרירות בחריין בישראל  הסכמי אברהם והזדמנויות רבות נוספות תלויות בהתקדמות בסוגייה הפלסטינית.  
 .חגיגות יום עצמאותה, והזמינה את כלל חברי הכנסת ל

 

הסעודית • ערב  עם  לנורמליזציה  הממשלרא  -  ?סימנים  לפיד  ש  היוצא  התשתית    אמרה  את  הניחה  ממשלתו  כי 
להמשיך   האפשרות  עומדת  החדשה  הממשלה  בפני  וכי  אברהם,  להסכמי  הסעודית  ערב  ולכונן  להצטרפות  בתהליך 

נכנס נתניהו מקדם דיאלוג חשאי עם ארה"ב וערב הסעודית לקידום  כי ראש הממשלה ה  דווחבעתיד הקרוב.  נורמליזציה  
מהחלת הריבונות על השטחים   ימנעותה   תמורת לכה לא תמורת תהליך מדיני עם הפלסטינים, אלא  עם הממ  נורמליזציה
נתניהו לערוץ תקשורת סעודי,    התראייןבהמשך  .  ממלכהלאישור מכירת נשק מתקדם ללחץ על האמריקאים  הכבושים ו

שתתפו באירוע של ארגון  כי נציגים ישראלים י  דווחחידוש הברית עם ערב הסעודית.  והבטיח לשוחח עם נשיא ארה"ב על  
 .ואר בערב הסעודיתהתיירות העולמי של האו"ם אשר יתקיים בסוף פבר

 

יש לירדן קווים אדומים והיא  כי    ואמרממשלת ישראל החדשה  את    זהירהירדן עבדאללה  מלך    -מהבאות  מזהירים  בירדן   •
בנאומו   אמרוצא לפיד  הממשלה הי  ראש, בייחוד בכל הקשור למקומות הקדושים בירושלים.  הםאליבנוגע  תעמת  מוכנה לה

הנהלת בתי להצעת    נענו  18מתוך    י אזרחות ירדניתבעלארבעה אסירים  .  ירדן צפויה להצטרף לפורום הנגב  כינסת  בכ
 . לעבור ולרצות את עונשם בבתי הסוהר בירדןהסוהר 

 

רלוונטית  נגד תכנית הגרעין האיראנית עדיין  האופציה הצבאית  כי    טען גנץ     שר הביטחון היוצא  -זירתי באיראן  -מאבק רב •
מטה   ברי חומס,קסייר בפר-התעופה אל  שדהאת , בדרום המדינה  של צבא סוריה מוצבתקפה ישראל  יש לשמר אותה.ו

מסר   העבירהישראל  שדה התעופה הבינלאומי בדמשק.    באזורהגנה אווירית איראניות    וסוללות,  פיקוד איראני בדמשק
משרד .  אם ייעשה בו שימוש להברחת נשק איראני  ירותיקיפת נמל התעופה בבאותה מפני ת  המזהירלממשלת לבנון  

על    בירךראש הממשלה לפיד    המודיעין האיראני הודיע על מעצר ארבעה צוותים מבצעיים של המוסד שפעלו באיראן.
 .של האו"ם ההחלטה לסלק את איראן מהוועדה לזכויות נשים

 

, ותיארה אותה  אנדרטה לחללי צבא מצרים בישראל  להקיםנגד הכוונה    יצאהמפלגת נעם    - יחסים חמים עם מצרים   •
  נפגש בהמשך  .  הדגיש את השותפות האסטרטגית עם מצריםובטאות הזו,  ההתאת    תקף. שר הביטחון גנץ  בכמדינת אוי
מת העברת האיים טיראן  את השלמצרים    עכבה  על רקע מתחים בינה ובין ארה"ב.  גריר מצרים בישראל עזמיגנץ עם ש

יחי  מבר  תפסוכוחות צה"ל    .די לקדם את יחסיה עם ערב הסעודיתכ  מהלך לו הסכימה ישראלוסנפיר לערב הסעודית,  
 . שניסו לחצות את הגבול עם מצריםסמים 

 

הצלחתה במונדיאל. נבחרת  צת הכדורגל של מרוקו לרגל  את קבו  בירךהביטחון גנץ  שר    -יחסים מתחממים עם מרוקו   •
ניצחונה.  הצטלמהמרוקו   פלסטין לאחר  דגל  קיום    עם  ודו  לחינוך  מיוחדת  נציגים  ברבאט    הושקהועידה  בהשתתפות 

 . מישראל, סודן, מצרים, ירדן, בחריין, איחוד האמירויות, מרוקו וארצות הברית
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ואוקראינה   • ישראל  בין  דיפלומטית  לרוסיה במלחמתה באוקראינה,   -מתיחות  איראן לספק כטב"מים  החלטתה של 
ראש    ני.את הסיוע שהיא מעבירה לאוקראינה דרך נאט"ו, בעיקר בתחום המודיעי  רגבילההחלטת ישראל  השפיעה על  

לצדק  הבינלאומי  בקש מבית הדין  ם לנשיא אוקראינה זלנסקי על רקע ההצבעה באו"עם    שוחחהממשלה הנכנס נתניהו  
הישראלי   הכיבוש  את  לבחון  בקשת    וביקשבהאג  על  חזר  מצידו  זלנסקי  הישראלית.  בעמדה  אוקראינה  תמיכת  את 

שני הצדדים יצאו מאוכזבים ספקה של מערכות הגנה אוויריות.  אאוקראינה לקבל תמיכה נרחבת יותר מישראל ובכללה גם  
באו"םמהש מההצבעה  נעדרה  אוקראינה  החוץ  .  יחה.  משותפת    ארגןמשרד  לדון  ועידה  בוורשה  ואוקראינה  לישראל 
ממוגני   אמבולנסיםארבעה    גנרטורים לאוקראינה,  20להעביר    החליטהישראל    ום אוקראינה ביום שאחרי המלחמה.בשיק

תקשורת  הציבהוכן    ירי, הרווחה  .  בקייב  אוהל  הביט  את  אישרמשרד  הפעלת  להמשך  הרפואי  פליטים    3,800-וח 
 .  סוף חודש מרץעד   60מעל גיל אוקראינים 

 

אמצעי הגנה אוויריים  מישראל שלא להפריע להעברת    ביקשהרוסיה    -  רוסיה מברכת על כניסת הממשלה החדשה •
הקמת הממשלה לברך את נתניהו על    התקשר אגרת ברכה ו  שלח  פוטיןנשיא רוסיה  שהציבה בסוריה לחזית באוקראינה.  

את מתחם  בעוד רוסיה מצפה כי נתניהו יעמוד בהבטחתו להשיב לבעלותה  אינה.  החדשה, ודן עמו גם במלחמה באוקר
 בהר הזיתים. השיב לבעלות רוסיה שלוש כנסיות לבנוסף הקרמלין  תבעחצר אלכסנדר בירושלים, 

 

גדה הסלמה באלימות במה  דאגתו  הביעהאירופי  האיחוד    -   רופיימול האיחוד האמתיחות  חזרתה של הוממשלה חדשה   •
תה של הממשלה  נוכח כניסכי    הודיעהאיחוד האירופי  מהעלייה במספר ההרוגים הפלסטינים.  , והמערבית ובירושלים

היורופולהחדשה   לארגון  המשטרה  בין  מודיעיני  פעולה  לשיתוף  ההסכם  טיוטת  את  לקדם  ימשיך  נחתמה  לא  אשר   ,
  ישראל והאיחוד האירופי   קיימובהמשך למפגש מועצת האסוציאציה,    בספטמבר וממתינה לאישור הפרלמנט האירופי.

 .חת תכנית העבודה הקיימתשיתופי הפעולה האפשריים תכללן גם  , בו דנו בסוגיות רבות ובהמדיניאת מפגש הדיאלוג  
קרב ביקורות וגינויים רבים ב  גררה  Cפה של מסמך אירופי המצביע על דרכים לקידום החיים הפלסטיניים בשטחי  חשי

האשים את האיחוד במעורבות ותמיכה בהקמת מדינת טרור, ושר הקואליציה החדשה. השר במשרד הביטחון סמוטריץ'  
 הדגיש  טזאנצ'בשגריר האיחוד בישראל    .בוועדת החוץ והביטחון  ם דיון בנושאעל כוונתו לקיי  הודיע הביטחון הנכנס גלנט  

, כי חלה התקדמות משמעותית ביחסים בין ישראל ם חדשיםתמיכת האיחוד בפתרון שתי המדינות ופעולתה בנושא אינכי  
 . את היחסים על מזבח הפופוליזם  להקריבר והאיחוד, וכי אסו

 

פובצ'יל, ודן עמו    עם סגן שר החוץ הצ׳כיבפראג    נועדאושפיז  מנכ׳׳ל משרד החוץ    -  חיזוק יחסים עם מדינות אירופיות •
המורכב מצ'כיה,   סלבקוב''פורום  מפגש ראשון מסוגו בין ישראל לבפראג    הובילשפיז  אוחיזוק היחסים בין המדינות.  ב

ליה פגיעות בצוות הקונסושיחה עם משרד החוץ כדי להתלונן על    זימן  דנון  שגריר צרפת בישראל  .סלובקיה ואוסטריה
 .חים, ואמר כי ייתכן שהאזור יהיה אלים יותר תחת ממשלת נתניהו הצפויההצרפתית ועיתונאית צרפתית בשט

 

, ודן עמו בשיתוף פעולה במאבק  מקרון בארמונועם נשיא צרפת    נפגש  דיין   יו׳׳ר יד ושם  -  אנטישמיותמאבק משותף ב •
כי היא מחויבת   לתקשורת הישראליתבראיון    אמרה  ממפלגת הימין הקיצונית  ליה מלוניראשת ממשלת איט.  באנטישמיות

 .למאבק באנטישמיות

.  בארמונולנשיא ארדואן  אמנתהאת כתב  הגישהאירית ליליאן השגרירה  - היחסים וםבחימל ותורכיה ממשיכות  ישרא •
במהלך הרצוג  לנשיא    ולהגיש  וצפוי,  למשרד החוץ  כתב אמנתואת    הגישכיה בישראל טורונלר  החדש של תורהשגריר  

ומשרד הכלכלה    בשיתוף  ערךאיגוד לשכות המסחר    .2023ינואר   ישראל באנקרה  לכרוע  אשגרירות    100-בתורכיה 
   .בין אזרחי תורכיה והדגיש את הסובלנות חנוכהחג הלרגל  בירךארדואן עם חברות ייצוא תורכיות. ישראלים יבואנים 
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, ברוטציה עם ישראל כ"ץ, שמונה בינתיים  בממשלה החדשה  לשר החוץ  מונה  אלי כהן  -  בממשלה החדשהמערך החוץ   •
יתחלפו שוב תפקידיהם    2025, אז יחליף אותו כ"ץ, ובדצמבר  2023לשר האנרגיה. סוכם כי כהן יכהן בתפקיד עד דצמבר  

שר החינוך  .  מחדש  הוקם  לשר במשרד לעניינים אסטרטגיים אשר  מונה   דרמר רון  השגריר לשעבר בוושינגטון    .של השניים
ראש מל"ל, ויחליף את איל חולתא.  לראש ה  מונהצחי הנגבי  עמוד גם בראש המשרד לשיתוף פעולה אזורי.  ל  מונהקיש  

שגרירת ישראל בצרפת   .2024סוף  ונתו של שגריר ישראל באו"ם ארדן בשנה נוספת עד  את כה  האריךהממשלה נתניהו  
  לגיטימציה-עובדי שלוחת המאבק בדה . מחאה על הרכב הממשלה החדשבמתפקידה    התפטרותהעל    הודיעהיעל גרמן  

ו מחדש של טענה כי המהלך נעשה כדי להקשות על הקמת בירושלים ב המשרדלהעברתם לבניין  התנגדו במשרד החוץ
 .  סטרטגייםהמשרד לעניינים א

 

האמריקאי הדגיש כי ישפוט את הממשלה החדשה נוכח המדיניות  הממשל    -  החדשהתגובות בעולם להקמת הממשלה   •
- וןנציבת האיחוד האירופי מול שרי הימין הקיצוני. עבודתו  מדיניותאת  חןבשלה ולא בגין הרכבה, אך יחד עם זאת הוא 

, לקדם שלום במזרח התיכון,  את יחסי ישראל והאיחודיחד  את נתניהו ואמרה כי היא מצפה להמשיך ולחזק    בירכה  דר ליין
יורק    גארדיאןבמערכת    ימאמר  חמת רוסיה באוקראינה.השלכות מלולהתמודד עם   ההדרדרות   את  גו הצי  טיימסובניו 

על   ווחהד, והתקשורת העולמית  הימין הקיצוני כסכנה המרכזית לישראל הדמוקרטיתממשלת  דמוקרטית בישראל ואת  ה
   חתמו שגרירים ישראלים בדימוס    100-כ.  ליברלים-ים הסותרים את הערכים הדמוקרטיםמרכיבי ההסכמים הקואליציוני

דאגה מפגיעה ביחסי החוץ של ישראל לאור המדיניות   הביעונתניהו בו הם    הנכנס על מכתב פתוח לראש הממשלה  
  .המסתמנת של הממשלה החדשה

 

לארוע  לומטים זרים  פדי  אירח, והיום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות  את  צייןהחוץ  משרד    -  השתלבות בעולם •
בדיפלומטיה נשים  זאת,  .  בנושא  עם  הציונות הדתית  יחד  עם מפלגת  כי    קובעסעיף בהסכם הקואליציוני של הליכוד 

בנושא  ות מרכז אסיה משלחת ממדינ אירחמשרד החוץ  ."הממשלה לא תאשר את הצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול" 
ובפשיעה, כחלק   ובפשיעההפעולה עם    משיתוףהגנת גבולות, ומאבק בסמים  מש"ב  .  רשות האו"ם למלחמה בסמים 

 . בסנגל ביקר השייח׳ מואפק טריף מנהיג העדה הדרוזית בישראל  .מרכז טראומה בבית חולים בבירת צ'אד חנכה
 

יצה לטלפונים ניידים של עצורים.  טכנולוגיה ישראלית לפר  רכשהמשטרת אתיופיה  כי  דווח    -  ושחיתות  דיפלומטיית נשק •
בזמביה   הביטחון  במשרד  לשעבר  יצרנית    נעצרובכירים  עם  דולר  מיליארד  חצי  בשווי  בעסקאות  לשחיתות  בחשד 

אינטלקסה של  משרדי חברת הסייבר ההתקפי    על  פשטהמשטרת יוון    .המערכות הביטחוניות הישראלית אלביט מערכות
 . , במסגרת חקירה של פרשת האזנות סתר במדינהבכיר אמ"ן לשעבר דיליאן

 

את    צייןאת נתניהו על הרכבת הממשלה החדשה,    בירךהבית הלבן    -  מסמנת קווים אדומים לממשלה הנכנסתארה"ב   •
ול להמשיך  המשותפים,  שתציפיתו  והערכים  האינטרסים  בקידום  פעולה  ב  והדגישף  תמיכתו  המשך  שתי  את  פתרון 

כי ארה"ב   אמרקן  מזכיר המדינה בלינלמדיניות שתסכן פתרון זה או את האינטרסים המשותפים.    והתנגדותוהמדינות  
להתנגד לסיפוח או לשינוי בסטטוס קוו   ךתמשי, וכי ארה"ב  הרכבהאת  ולא  החדשה    מעשיה של הממשלהתשפוט את  

עמדת מפלגת מהזדעזע  . ניידס  ו של בלינקןעל עמדת  חזרניידס    שגריר ארה"ב בישראל   .במקומות הקדושים בירושלים
כי   גם השנהנעם לביטול מצעד הגאווה בירושלים, אמר  כן  ימשיך לצעוד במצעד  ויזות  מו כי פטור  ניידס    הבהיר. כמו 

ניידס    י.יאה של פלסטינים לארה"ב דרך נתב"ג ושל אמריקנים ממוצא פלסטינשראלים תלוי גם בהסדרת הכניסה והיצלי
על   נעה סתת להודות למנכ"ליתדה למען זכויות האזרח בישראל ולצד האגוביום זכויות האדם הבינלאומי ייצב התל בחר

תיים והודה לו על שיתוף הפעולה בשנ  סאליבן  עם היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב  שוחח גנץ  שר הביטחון  .  הארגון  עבודת
כי לא יוכל לתמוך בישראל לכשתחדל להיות   אמרבארה"ב פוקסמן  ם  הבולטיודית  אחד ממנהיגי הקהילה היה  האחרונות.

ו לקחו חלק  בקפריסין במסגרת תרגיל הגנה אווירית של נאט"ו ב  התארחגרי  מספן ים בחיל הים תא"ל הראש  דמוקרטיה.  
  .ארה"ב, צרפת ואיטליה
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  דעה מאמרימחקרים ו
  ים ומכון דיוויס,," מכון מיתוו קידום שלום דרך מתכננים עירונייםד"ר עודד הס, " 

 . 2022דצמבר 

   דעה מאמרי

האוהדים הערבים ״לא נחמדים״ כי הפלסטינים  , " קסניה סבטלובהלשעבר  ח׳׳כ
 . 2022 בדצמבר 1, הארץ " ,לא הולכים לשום מקום

לא כולם בבחריין מברכים על ביקור הנשיא  , " סבטלובהח׳׳כ לשעבר קסניה 
 . 2022בדצמבר  3, זמן ישראל  " ,הרצוג

, זמן ישראל  " ,ערב של כדורגל על הבר ברבאט"  ,ח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה
 . 2022בדצמבר  7

כדי לעשות טוב לסביבה, חוק האקלים הישראלי צריך  "  ,עינת אלעזרי
 . 2022בדצמבר  8, הארץ " ,התייחסות

בניגוד לכותרות בעולם, איראן מחריפה את "  ,ח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה
 . 2022בדצמבר  10, זמן ישראל " ,רדיפת הנשים

האם יש מקום לדאגה ביחס למערכת היחסים בין ישראל  "  ,השגריר מיכאל הררי
 . 2022בדצמבר  14, זמן ישראל " ,וירדן?

  " ,רוב הציבור הפלסטיני תומך בטרור המאורגן"  ,ח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה
 . 2022בדצמבר  17, זמן ישראל

" פתרון שתי המדינות? ות לקידוםאיך להפוך את המשבר להזדמננדב תמיר, " 
 . 2022בדצמבר  19, זמן ישראל

מה מבקש נתניהו להשיג במסע הראיונות השגריר לשעבר מיכאל הררי, " 
 . 2022בדצמבר  netY  ,19" רה?בתקשורת הז

  " ,בעבר, בהווה ובעתיד, האסירים הם כלי לדיאלוג עם הפלסטינים"  , אודי גולן
 . 2022בדצמבר  22, הארץ

עזה טבעו בים התיכון, המשפחות  פליטים מח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 
 .2022בדצמבר  24, זמן ישראל," מאשימות את חמאס

זמן  " סעודי אכן בר השגה?-האם הסכם ישראלימיכאל הררי, " השגריר לשעבר 
 .2022בדצמבר  27, ישראל

זמן  ," אחדומונדיאל  –משברים, מלחמות ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 
 .2022בדצמבר  27, ישראל

לעבדאללה מלך ירדן יש את כל הסיבות בעולם ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 
 . 2022בדצמבר   31, זמן ישראל," להיות מודאג

חרף כל האיתותים והקריצות, אינדונזיה עדיין מעבר לאופק  "  ,ד׳׳ר גיורא אלירז
 . 2022בדצמבר  29, הארץ " ,הישראלי

 ראיונות בתקשורת 
חדשות   -סדר עולמי " ,ומרוקו המונדיאל, " קסניה סבטלובהח׳׳כ לשעבר עינת לוי ו

 . 2022  בדצמבר 24,  12

 
,  12חדשות  -סדר עולמי ," מלחמת רוסיה באוקראינהצדקיהו, " -ד"ר מאיה שיאון

 . 2022 בדצמבר 31


