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ישראל לא יצאה ביוזמה מדינית לקידום שלום עם הפלסטינים. נוכח ההסכמים   -  הפלסטינים נשארו מחוץ למעגל השלום •
ו-שתי  לפתרון  מחויבותן  על  ובחרייןאיחוד האמירויות    חזרושנחתמו עמן   סוגייה הפלסטינית, אולם הרשות  להמדינות 

כי ממשלו תומך בפתרון   הצהירבהסכמים אלו בגידה. היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב אובריאן  ראוהפלסטינית וחמאס 
את חשיבות עצירת הסיפוח    הדגישקושנר  ריקאי  היועץ האמ  , ואילוהמדינות ותקף את ההנהגה הפלסטינית הנוכחית-שתי

כי ארה"ב התחייבה בפני איחוד האמירויות כי לא תתמוך בסיפוח לפחות    דווחהמדינות. עוד  -ת פתרון שתיכדרך לשמר א
 . 2024עד ינואר 

 

על החלטתן לפתוח שגרירות   הודיעוישראל והונדורס    -   להעביר שגרירויות לירושלים ולהקרין ריבונותהישראל פועלת   •
כחלק מהסכם בין סרביה  בערי הבירה. נשיא הונדורס הביע תקווה כי שגרירות ארצו תיפתח בירושלים לפני סוף השנה.

הנשיא טראמפ כי סרביה תפתח שגרירות בירושלים. נשיא קוסובו טאצ'י הודיע שגם    הודיעוקוסובו בחסות אמריקאית,  
שר     תו לפתוח שגרירות בירושלים.כוונעל    הודיע נשיא מלאוויבירושלים.    מוקםהשגרירות הקוסוברית שתיפתח בעתיד ת

משר החוץ הקרואטי לפעול להעברת שגרירות ארצו לירושלים. בתום פגישה בין נתניהו למשלחת   ביקשהחוץ אשכנזי  
בהצהרת כינון    .הכחשה לדבר  הוציאכי הצדדים דנו גם בפתיחת נציגות בירושלים. משרד החוץ של צ'אד    דווחמצ'אד  

ולמקומות   אאקצ -אלמסגד  ישראל כי היא תאפשר לכל המוסלמים גישה חופשית להר הבית/  הודיעה היחסים עם בחריין  
 הקדושים בירושלים, וכיוונה בכך לתביעת ריבונותה על המקום. 

 

מיליון דולר שמופנים בין השאר לסולר,   44כספי נוסף לעזה בסך    סיוע   העבירהר  קט  -הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך   •
  איחוד האמירויות ובחריין הסכם הנורמליזציה עם  עת החתימה בוושינגטון על  במשכורות, תמיכה בעניים ומאבק בקורונה.  

הרשות הפלסטינית סיוע וציוד רפואי מהגדה    העבירה  ,. בתיאום עם ישראלל השיב אשמספר רקטות מעזה וצה"   נורו
 .עזהת לרצועהמערבית 

  האמירויות ובחריין. עם איחוד  ם  מיהסכמו בוושינגטון  ספטמבר נחתב  15-ב   -ובחריין    עם איחוד האמירויותהסכמים   •
ם, והוא נדרש לייפוי כוח שהעביר לו מיהתברר לנתניהו כי רק שר החוץ רשאי לחתום על ההסכ  ,לאחר הגעתו לוושינגטון 

אשכנזי החוץ  בטקסים.    ,שר  חלק  לקח  ולא  בארץ  נשאר  נוכח   דווחאשר  מהטקס  נעדר  האמירתי  העצר  יורש  כי 
תחילה לטוס במטוס נפרד לטקס בוושינגטון, אך   ביקשנתניהו  .  התבטאויותיו של נתניהו כי הוא דבק בתכנית הסיפוח 
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הועבר לאישור הממשלה והכנסת, ולכן לא    טרםעל הרעיון נוכח הביקורת הציבורית שהרעיון הזה עורר. ההסכם    ויתר
האמריקאים   לתוקף.  השלום   הדגישונכנס  עסקת  במסגרת  האמירויות  לאיחוד  מתקדם  נשק  מכירת  אישר  נתניהו  כי 

, עם עמיתו האמריקאי להסדרת הנושא  שוחחשגובשה, על אף שהביע התנגדות פומבית לאחר מכן. שר הביטחון גנץ  
  הדמוקרטי   המועמדפגש עם  ימבלי להמטקס החתימה על ההסכם    חזרנתניהו    .לוושינגטון לשיחות בעניין   טסובהמשך  
   דן.יבי לנשיאות

 

יחסים • האמירויות  רקימת  איחוד  האמירויות    -  עם  באיחוד  אותו   חגגההתקשורת  ותיארה  ישראל  עם  ההסכם  את 
  ביקור כי    ומסתמןישראל ואיחוד האמירויות קיימו מגעים להסדרת כניסת אזרחים הדדית,  כהתקדמות היסטורית לשלום.  

, כך גם שר החקלאות עם מקבילו האמירתי  שוחחשר הכלכלה והתעשייה פרץ  באיחוד האמירויות יותנה בקבלת אשרה.  
- מכון ויצמן ואוניברסיטת מוחמד בן  .קוניסאהשר לשיתוף פעולה אזורי  ו  שי, שר המדע  שטייניץ, שר האנרגיה  שוסטר

 בירך שר החוץ אשכנזי  לחילופי סטודנטים, הקמת מכון מחקר ושיתופי פעולה מדעיים נוספים.  על הסכם    חתמו  זאיד
  כו ביר, ושר החוץ ושרת החינוך מאיחוד האמירויות ובחריין לרגל השנה החדשה בערבית את עמיתיו מאיחוד האמירויות

גם שגריר ישראל באו"ם    נפגשושגרירי ישראל ואיחוד האמירויות, וכך    נפגשובמדינות שונות  .  בעברית את אזרחי ישראל
נוסייבה. ובחריינים לבוא ללמוד   פנתההאוניברסיטה העברית    ארדן ושגרירת איחוד האמירויות  לסטודנטים אמירתים 

כי ישראל ואיחוד האמירויות יקימו בסיס מודיעני משותף באי סוקוטרה אל מול תימן.   דווחבמסגרתה. בתקשורת הזרה  
אמירתית   השקעות  אמירתית  החלהחברת  וחברה  ישראליות,  בחברות  משרד    הכריזהמרכזית    להשקיע  פתיחת  על 

ישראלים   עסקים  ואנשי  בנקאים  של  משלחות  האמירויות,    נפגשובישראל.  באיחוד  מקביליהם  הכלכלה    ועם עם  שר 
את רצונו כי ההסכמים הכלכליים   הביעעל הסכמים לשיתוף פעולה. שר הכלכלה האמירתי    וחתמווהמסחר האמירתי,  

הפלסט עם  גם  בישראל  ייטיבו  הפועלות  תיירות  חברות  בשטחים.  התעופה   החלוינים  חברת  של  כרטיסים  למכור 
האמירתית   הענק  חברת  למכרז    במגעים  DP Worldהאמירתית.  הצעה  של  משותפת  להגשה  ישראל  מספנות  עם 

י בין אנשי תקשורת מפגש וירטואל  ערכהלהפרטת נמל חיפה. המועצה הערבית לאינטגרציה אזורית היושבת בניו יורק  
דיא    נוספים התקיימו בין מכוני מחקר ומדיניות מישראל ומהאמירויות.   מפגשים וירטואליים   ישראלים לעמיתיהם באזור.

.  אמירויותגלן הישראלי הראשון שישחק בקבוצה בדאבי, ובכך הפך לכדור  נסר שבאבו-בקבוצת הכדורגל א  חתםסבע  
 דואט משותף שצולם בדובאי ובישראל.   הוציאו ג׳אסים והזמר הישראלי אלקנה מרציאנו-הזמר האמיראתי ואליד אל 

 

מעבר בשמיה של טיסות ישירות בין ישראל ואיחוד האמירויות. שר החוץ,   אישרהבחריין    -  יחסים עם בחרייןרקימת   •
כי ישראל הפעילה מעל לעשור משרד אינטרסים בבחריין,    דווחעל ההצהרה.    בירכוהפרלמנט ומועצת השורא בבחריין  

  הגיעה משרד החוץ מתכנן להקים את השגרירות הישראלי על בסיסו. משלחת ישראלית של אנשי עסקים וביטחון  כי  ו
בקידום יחסים עסקיים וקשרי תעופה. שר החוץ אשכנזי  ודנהבטיסה מסחרית של ישראייר מעל ערב הסעודית לבחריין, 

פעולה    מקבילועם    שוחח גם השר לשיתוף  וכך  , שר רגב, שרת התחבורה  גנץאקוניס, שר הביטחון    אזורימבחריין, 
קבלת שיחות טלפוניות   אפשרהממשלת בחריין    .גמליאל, והשרה להגנת הסביבה  הנדל, שר התקשורת  זמירהתיירות  

בניגוד לתהליכים עם איחוד האמירויות, בבחריין  את היהודים לרגל ראש השנה.    בירךמישראל. שגריר בחריין בוושינגטון  
  . לשכת עורכי הדיןבגורמי אופוזיציה ו בקרבהתנגדות לנורמליזציה עם ישראל ברשתות החברתיות,  נרשמה

 

כי טיסות ישירות בין ישראל    הסכימהערב הסעודית    -  ים עם איחוד האמירויות ובחרייןתגובות מדינות ערב להסכמ •
אך   בשמיה,  יעברו  האמירויות  בעמדת  הבהירהואיחוד  שינוי  לסמל  בכך  אין  בנאומו    הכי  הפלסטינית.  לסוגייה  בנוגע 

כי    הדגישהמדינות. שר החוץ הירדני  - המלך הסעודי בן סלמן את תמיכתו בפתרון שתי  הדגישהמוקלט לעצרת האו"ם  
אף הוא תמיכה   הביעסיסי  -. נשיא מצרים אולקידום תהליך השלוםיביא לעצירת הסיפוח  ההסכם יתקבל בברכה אם  

על נרמול היחסים    בירך בית המלוכה בעומאן  בהסכמים שמקדמים שלום, ואת מחויבותו לפתרון הסוגייה הפלסטינית.  
המדינות וטען שעד  -פתרון שתיב  כי מדינתו תומכת  הבהירהעומאני  שר החוץ  בין ישראל לבחריין ואיחוד האמירויות.  

  ת'אני -בין חאמד אל . מנהיג קטריםמוגבל וין ישראל למדינות ערב אחרות יהי היחסים בפלסטיני, -להשגת הסכם ישראלי
מזרח ירושלים  , והפיכתה של  המדינות-פתרון שתיכי קטר לא תתקדם לשלום עם ישראל לפני מימוש  קושנר  ל  הבהיר

נציגים מארה"ב,   .את ההסכמים והדגיש את חשיבותה של הסוגייה הפלסטינית  גינה   נשיא אלג'יריה  בירה הפלסטינית.ל
באבו דאבי לדון בין השאר בקידום נורמליזציה עם ישראל בתמורה לסיוע כספי, אך טרם    נפגשואיחוד האמירויות  סודן ו

 להסכמות בנושא. הצליחו להגיע
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https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-789905
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-790019
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5798419,00.html
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/763343
https://twitter.com/BarakRavid/status/1308013989046124544
https://www.gov.il/he/departments/news/minister_gamliel_spok_to_king_of_bahrain_son_and_chairman_of_bahrain_environment_supreme_council
https://www.srugim.co.il/492400-%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95
https://twitter.com/AbdullaRAK/status/1307016197213270016
https://twitter.com/KseniaSvetlova/status/1304506922989768705
https://www.reuters.com/article/israel-gulf-usa-bahrain-cleric/top-bahraini-shiite-cleric-rejects-israel-normalisation-calls-on-people-to-resist-idINKBN2640EX
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-787552
https://twitter.com/FaisalbinFarhan/status/1301114580735856640
https://twitter.com/FaisalbinFarhan/status/1301114580735856640
https://twitter.com/FaisalbinFarhan/status/1301114580735856640
https://www.youtube.com/watch?v=PjyKmUKu7GQ
http://al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/jordan-react-uae-israel-normalize-deal-two-state-solution.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9148261
https://www.maariv.co.il/news/world/Article-789652
https://www.israelhayom.co.il/article/799425
https://www.jpost.com/breaking-news/qatar-ruler-meets-jared-kushner-following-uae-israel-accord-640838
https://www.bhol.co.il/news/1139429
https://news.walla.co.il/item/3387872
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 הודה עם איחוד האמירויות ובחריין. שר החוץ אשכנזי    םהסכמיהאת    גינתהאיראן    -  מאבק דיפלומטי באיראן וגרורותיה •
סנקציות על טלת הלצרפת, בריטניה וגרמניה להצטרף לה  וקראלממשל האמריקאי על הרחבת הסנקציות על איראן,  

 ביקש חיזבאללה אל מחוץ לחוק, וארגון  אשכנזי לפרלמנט השוויצרי אשר החל בתהליכים להוצאת    הודהאיראן. כמו כן,  
 .לטה שכזו גם בארצומשר החוץ הקרואטי לקדם הח

בירך    האיחוד האירופי  -  המדינות- באירופה מברכים על ההסכם עם מדינות המפרץ ומבטאים מחויבות לפתרון שתי •
המדינות. הנציג העליון לענייני חוץ של האיחוד האירופי  -על ההסכם עם איחוד האמירויות וביטא את מחויבותו לפתרון שתי

הביע שביעות רצון מעצירת הסיפוח  עם שר החוץ אשכנזי,    שוחחעל ההסכם בין ישראל ומדינות המפרץ,    בירךבורל  
מדינות אירופיות רבות בירכו על ההסכמים עם איחוד  המדינות.  -ת האזורית תלויה בקידום פתרון שתיוהדגיש כי היציבו

 .  שר החוץ ההונגרי היה הנציג האירופי היחידי שלקח חלק בטקס החתימה על ההסכמים בוושינגטוןהאמירויות ובחריין. 
 

בקוסובו כחלק מהסכם כלכלי    להכירישראל    הסכימהלאחר שנים שנמנעה מלעשות זאת,    -  ישראל מכירה בקוסובו •
יה תעביר את שגרירותה לירושלים. ראש הממשלה נתניהו שהובילה ארה"ב בין קוסובו וסרביה, בו גם נקבע כי סרב

 . איחוד האמירויות ובחריין על ההסכם בין ישראל  בירכהשרת החוץ של קוסובו  שוחח עם ראש ממשלת קוסובו חוטי. 

  חתמו ישראל, מצרים, קפריסין, ירדן, יוון, איטליה והרשות הפלסטינית    -  של מזרח אגן הים התיכון  פורום הגזמיסוד   •
בינלאומי מוכר. שרי האנרגיה של המדינות,   והפכו אותו בכך לארגון  פורום הגז של מזרח אגן הים התיכון  על חוקת 

וירטואלי  חתמו מולא שיזמו את הקמת הפורום,  -רגיה המצרי אלובראשם השר שטייניץ ושר האנ .  על ההסכם בטקס 
 . חדשה אמירה אורוןת ישראל הובהם שגריר , קס בקהיר ייצגו את המדינות החברות והמשקיפות השגרירים במצריםבט

 

על הסכם משולש לשיתוף פעולה צבאי    חתמו קפריסין, יוון וישראל    -יוון וקפריסין מתחזקת מעבר לאנרגיה  הברית עם   •
  החליטהיוון  במגעים לרכישת מפעלים לייצור רכבי צבא ולמכירת נשק ליוון.    נמצאותחברות ישראליות  .  2021לשנת  

שמפעילים בית    ,חברי תנועת השומר הצעיר.  , למרות הקורונהכניסת ישראלים ללא הגבלת מכסהלפתוח את שעריה ל
. שגריר ישראל בקפריסין רבל  כולו לסייע לפליטים נוכח שריפה שכילתה את המחנה התגייסוספר לפליטים באי לסבוס, 

 . סיור בנמל בלימסול והביע את רצונה של ישראל בקידום משותף של תחום התיירות הימית במזרח אגן הים התיכון  ערך
 

 ביקרעוזר שר החוץ האמריקאי לענייני המזרח התיכון שנקר    -על סף פתיחת משא ומתן עם לבנון בתיווך אמריקאי   •
המדינות קרובות לסיכום   כי  והודיעפעם נוספת בלבנון בניסיון לחדש את המשא ומתן בין ישראל ולבנון בנוגע לגבול הימי,  

 . מגעיםפתיחה בבדבר 
 

נגד הצהרתן של קוסובו וסרביה כי  ובחריין, ונגד ההסכם בין ישראל    יצאהתורכיה    -מתיחות ושיתוף פעולה עם תורכיה   •
כי תורכיה תשמח לשתף פעולה עם ישראל ומצרים    דוברו של ארדואן   הצהיר ,  יחד עם זאתיפתחו שגרירות בירושלים.  

 את אולם המליאה בעת נאומו של ארדואן.  עזבשגריר ישראל באו"ם ארדן  בנושא האנרגיה, למרות חילוקי הדעות.

לנשיא מצרים והודתה על מאמציו   אמנתהאת כתב    הגישהאורון  החדשה אמירה  השגרירה    -מינויים במשרד החוץ   •
ואת  למנות את איתן סורקיס לשגריר בירדן,    החליטה. ועדת המינויים העליונה של משרד החוץ  ם שלום אזוריודילק

 בנה לשגריר בפולין. מינויים אלו כפופים לאישור הממשלה. ייעקב ל
 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-783813
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/21/donald-trump-legal-power-to-impose-sanctions-on-iranians-questioned
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1307718932929929222
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1310125976135892998
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-788494
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/12/bahrain-israel-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-establishment-of-diplomatic-relations/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/12/bahrain-israel-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-establishment-of-diplomatic-relations/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/12/bahrain-israel-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-establishment-of-diplomatic-relations/
https://ejpress.org/change-in-the-air-between-israel-and-the-eu-eus-foreign-policy-calls-israels-fm-to-expresses-support-for-the-normalization-process-with-the-gulf-states/
https://news.walla.co.il/item/3384782
https://www.jpost.com/breaking-news/trump-serbia-has-promised-to-move-its-embassy-to-jerusalem-641102
https://twitter.com/MelizaHaradinaj/status/1305961683546968064
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-east-mediterranean-countries-establish-gas-forum-israel-and-pa-join-1.9177824
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001343467
http://en.protothema.gr/greece-cyprus-israel-signed-the-tripartite-military-cooperation-program-for-2021/
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3850993,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3850993,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3850993,00.html
https://www.gov.il/he/departments/news/070920_tourism_from_israel_to_greece
http://davar1.co.il/247285/
http://davar1.co.il/247285/
http://davar1.co.il/247285/
https://cyprus-mail.com/2020/09/11/israel-and-cyprus/
https://twitter.com/UpdatesLebanese/status/1301085995727814656
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9141338
https://twitter.com/BarakRavid/status/1306984704768442371
https://news.walla.co.il/item/3386230
https://www.davar1.co.il/249760/
https://www.maariv.co.il/news/world/Article-791552
https://www.israelhayom.co.il/article/803599
https://www.inn.co.il/news/451738
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אינה בניסיון לאפשר כניסת רמול שלטונות אוק פעלו נים דרעי השר להשכלה גבוהה אלקין ושר הפ - יחסי חוץ וקורונה •
חסידים לתפילות באומן, אך הממשלה האוקראינית דחתה את כל הפניות והניסיונות על רקע החשש מהפצת מחלת  

שגרירות ישראל ברפובליקה   בישראל כדי לאסוף ציוד רפואי למאבק בקורונה.  נחתהקורונה. מטוס תובלה של צבא צ'אד  
 . ציוד לבית חולים מקומי למאבק בנגיף הקורונה תרמההדומיניקנית 

 

כי פעולות הממשלה למאבק בקורונה פוגעות בזכויות האדם ומעידות   ההזהיראמנסטי ישראל  - דמוקרטיה ויחסי חוץ •
ה בוושינגטון נגד ממשלת נתניהו עם הגעתו לחתימ  מחו. מספר מפגינים  על ניצול לרעה של המשבר על ידי הממשלה

ראש שירותי המודיעין  ממשלת מקסיקו ביקשה מישראל להסגיר אליה את  .  על ההסכם עם איחוד האמירויות ובחריין
 .בישראל נמצא ולפי החשד  במקסיקו לשעבר שחשוד בעינוי, טיוח ושיבוש חקירה,

 

ונשק • בנגורנו  -  דיפלומטיה  המתפתח  הסכסוך  בכירים  -נוכח  ישראלי.  בנשק  שימוש  על  הדיווחים  רבו  קרבאך 
כי מטוסי תובלה מאזרבייג'אן העמיסו    דווחכי הם משתמשים במל"טים מתאבדים ובנשק ישראלי, ו  הודו מאזרבייג'אן  

לארה"ב את הראשונה מתוך שתי סוללות כיפת ברזל עליהן סיכמו    העבירה ציוד ונשק בנמל התעופה עובדה. ישראל  
וימכור מטוסים וסימולטורים    חתםהצדדים. משרד הביטחון   על עסקת נשק עם הצבא האיטלקי, ירכוש מסוקי אימון 

 .לפרוץ למכשיר סלולרי ערב הסעודיתשנה לממשלת כי חברה ישראלית סייעה לפני כ דווחלאיטליה. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.walla.co.il/item/3387400
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5799084,00.html
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1303645347110158336
https://www.amnesty.org.il/2020/09/24/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A8-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%9E/?fbclid=IwAR3Gz53NSnglEm7Kc-iLh6oS6La063hFnkf_EjPJbthRkQhjKMPhQ16fGIo
https://www.amnesty.org.il/2020/09/24/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A8-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%9E/?fbclid=IwAR3Gz53NSnglEm7Kc-iLh6oS6La063hFnkf_EjPJbthRkQhjKMPhQ16fGIo
https://www.amnesty.org.il/2020/09/24/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A8-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%9E/?fbclid=IwAR3Gz53NSnglEm7Kc-iLh6oS6La063hFnkf_EjPJbthRkQhjKMPhQ16fGIo
https://twitter.com/UnxeptableD/status/1305861323939606529
https://www.msn.com/en-us/news/world/mexico-asks-israel-to-detain-ex-investigator-in-student-case/ar-BB191HbX
https://www.davar1.co.il/236512/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001344159
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1601476997-israel-delivers-us-army-first-of-two-iron-dome-batteries
https://www.bahazit.co.il/mivzakim/%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94/
https://www.themarker.com/law/.premium-1.9158754
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 מה קרה?  תאריך 

 בספטמבר 1
עם נגיד הבנק של איחוד האמירויות    חתםמ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה פרץ  
 .על מזכר הבנות לשיתוף פעולה פיננסי

 . עם עמיתו הרומני אאורסקו נפגששר החוץ אשכנזי  בספטמבר 2

 . ואטי גרליץ'עם עמיתו הקר נפגשאשכנזי  בספטמבר 7

 .משלחת מצ'אד עם נפגשונתניהו ואשכנזי ראש הממשלה  בספטמבר 9

 באבו דאבי ודובאי.  ביקרהמשלחת של בנקאים ואנשי עסקים  בספטמבר 9

 בוושינגטון ההסכמים בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין.  נחתמו בספטמבר 15

ם עם איחוד מילאשכנזי לברך אותו על ההסכ  התקשרבורל  שר החוץ האירופי   בספטמבר 18
 האמירויות ובחריין. 

 עם נשיא הונדורס הרננדס. שוחחנתניהו  פטמברבס 20

בנוגע לעסקת מכירת  שם הביטחון מערכת לוושינגטון לשיחות עם בכירי  יצאגנץ  בספטמבר 21
 שנקשרה להסכם עם ישראל ולמאבק באיראן.  לאיחוד האמירויות F-35מטוסי 

 . של מזרח אגן הים התיכון חוקת ארגון פורום הגז  על חתמהישראל  בספטמבר 22

 . עם שגרירת איחוד האמירויות נוסייבה נפגששגריר ישראל באו"ם ארדן  בספטמבר 23

 לבחריין.   יצאה של אנשי ביטחון ועסקיםמשלחת ישראלית   בספטמבר 23

 בעצרת האו"ם השנתית שנערכה השנה באופן וירטואלי  נאםנתניהו  בספטמבר 29

ש  חתםאשכנזי   בספטמבר 30 הסכם  למשרד יעל  הישראלית  הסיוע  סוכנות  בין  פעולה  תוף 
 . החקלאות בנפאל

 . על הסכם הבאת עובדים סיעודיים מנפאל וגיאורגיה חתםאשכנזי  בספטמבר 30

https://www.gov.il/he/departments/news/event_protocol010920
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_gabi_ashkenazi_meets_with_romanian_fm_bogdan_oresko
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_of_croatia_visits_israel
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_met_with_abdel_krim_debbie
https://www.gov.il/he/departments/news/event_chad080920
https://www.ynet.co.il/economy/article/ryvfoQLVP
https://news.walla.co.il/item/3387044
https://ejpress.org/change-in-the-air-between-israel-and-the-eu-eus-foreign-policy-calls-israels-fm-to-expresses-support-for-the-normalization-process-with-the-gulf-states/
https://www.ynet.co.il/news/article/ByBSPHrrw
https://news.walla.co.il/item/3387973
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-east-mediterranean-countries-establish-gas-forum-israel-and-pa-join-1.9177824
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/764403
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9180170
https://www.gov.il/he/departments/news/event_un290920
https://www.gov.il/he/departments/news/agreement_for_cooperation_between_mashav_and_the_nepali_ministry_of_agriculture
https://www.gov.il/he/departments/news/nursing_workers_agreement
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 דו"חות ומחקרים 

רועי   וד"ר  תמיר  נדב  סבטלובה,  קסניה  לשעבר  ח"כ  צדקיהו,  שיאון  מאיה  ד"ר 
, כתב עת לשמאל ישראלי  -  תלם,"  התחזית: סוער, עם חשש לצונאמיקיבריק, " 

 . 2020ספטמבר , 4גיליון  

 " מיטשל,  בצל  גבריאל  פעולה  שיתוף  התיכון:  הים  אגן  מזרח  של  הגז  פורום 
 . ]באנגלית[2020ספטמבר " תחרות,

בינה,   התיכוןברוך  והמזרח  ישראל  כלפי  ארה"ב  גיליון  מדיניות   טמברספ,  92, 
2020 . 

 ראיונות בתקשורת 

 . 2020בספטמבר   13, 103רדיו  ," היחסים עם בחריין פרופ' אלי פודה, " 

בספטמבר  13, וואיינט," הסכם עם בחרייןח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

2020 . 

 . 2020בספטמבר  14,  כאן ב'," תורכיה והים התיכוןגבריאל מיטשל, " 

בספטמבר   14,  11כאן ,"  בחריין והאמירויותח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

2020 . 

 . 2020בספטמבר  15, גל"צ," שיתוף פעולה אזורי אזרחיעינת לוי, " 

 . 2020בספטמבר  22 גל"צ,," פורום הגזגבריאל מיטשל, " 

https://telem.berl.org.il/778/?fbclid=IwAR2KFM4fRVk8uhc4aXIuD_cM0NSYxCasGYgP4bQe1Xo5Ve14Hg5OSAsUBAo
https://telem.berl.org.il/778/?fbclid=IwAR2KFM4fRVk8uhc4aXIuD_cM0NSYxCasGYgP4bQe1Xo5Ve14Hg5OSAsUBAo
https://telem.berl.org.il/778/?fbclid=IwAR2KFM4fRVk8uhc4aXIuD_cM0NSYxCasGYgP4bQe1Xo5Ve14Hg5OSAsUBAo
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Gabriel-Mitchell-The-Eastern-Mediterranean-Gas-Forum-September-2020.pdf?fbclid=IwAR3-H9_vhl7tjtTYBX3NVSrgRJO0-xa3wsWzdcXiYir9rAwcKQUcRbcaXpM
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Gabriel-Mitchell-The-Eastern-Mediterranean-Gas-Forum-September-2020.pdf?fbclid=IwAR3-H9_vhl7tjtTYBX3NVSrgRJO0-xa3wsWzdcXiYir9rAwcKQUcRbcaXpM
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-US-Policies-towards-Israel-and-the-Middle-East-Issue-92-August-2020.pdf?fbclid=IwAR3O2SeLGfC8OKh6rbIOQqwmTHyLFMEpb-ffPcMHpZsENDKrc021POyjSY4
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=IDKHDK&c41t4nzVQ=FJF
https://www.ynet.co.il/article/9SH5YX0S1
https://omny.fm/shows/the-international-hours/14-9-2020?t=33m6s
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=77344
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglz.co.il%2F%25D7%2592%25D7%259C%25D7%25A6%2F%25D7%25AA%25D7%2595%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA%2F%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A7%25D7%25A8-%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2591-%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C%2F%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A7%25D7%25A8-%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2591-%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C15-09-2020-0601%2F%25D7%2594%25D7%25A1%25D7%259B%25D7%259D-%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D-%25D7%2591%25D7%25A4%25D7%25AA%25D7%2597-%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%25A9%25D7%25A6%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2595-%25D7%2591%25D7%2593%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2590%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A6%25D7%2592%25D7%2595-%25D7%2591%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2591-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C%3Ffbclid%3DIwAR2fs6JS4OLSm5VDe01NLLS5Ei2wCYwSHkH8F2hKSLy1BA1RTyW22kC0w3k&h=AT2XS5NiGOp47NL0emJ_77pwpu_AFNtPLynXwjyglXoExgRfG-O-QbiTrYtMlJ1Z5yQmgVYY5S6Ny801SGsPDwRLpGhcJxM5l8RL74BllhnakAtPurLtvEeXIiCu44QlMQHD8jMANIib7c-CiGAyGnSjID2TVON8ftv35mpPx1cTwduqjHhJi2MkYYC5CvDFTmLW05puiupQ8lXvj9y_1AgclVmUxQe26yKw5IMjOBrYRftFuu0OFbhzpnwkTFCgjxWb8xpOMPXJFehTrT_P3BPVNa5OrAkf7Vr7KnTA7juYYz2VPQAUKxEjbEFUcEKv4SjYybCnijYxtQFSH3Tkg89FJc0WEFy74l0sn9HmBSKjWJrr1wjzzF_GC0C8PC4om7gWQHy9ZNVbVpkYy6VtnH7N9TD0lIGHTZjAJDo_KeEhjxmgMFyBNEt_tBG43VylljlJjY-P8yc7OtVYaE584r2qt9qfyN1cbkR-39gw71nRYx-6j4h5HeS65YVezSaGoX8vp8zjepJ0ZK6dng7_yjDqQdQgd5OAqQZ0XwyUaSVH9jBelcpw22EJ0nTJ7Bwqk0YmVfhLvHLFTLSoHc62RKGcZ0YFXkypPyjapDv4hFLs-LumFJ0EKogghn0W354PxKp6Q1KAGT3W74Cqgp7Kiw
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/715665742351447
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   מאמרי דעה

,"  הפוטנציאל האמיתי לשיתוף פעולה בין ישראל ואיחוד האמירויותד"ר מורן זגה, " 
 . 2020בספטמבר  2, הארץ

 " גורן,  נדע לנצל -חלון הזדמנויות ביחסי ישראלד"ר נמרוד  אירופה נפתח, האם 
 . 2020בספטמבר  7, גלובס" זאת?

, הארץ ,"  מישהו דופק על דלתה הסגורה של ישראל לתיירות מהמזה"תעינת לוי, " 
 . 2020בספטמבר  9

 10,  זמן ישראל,"  ניסיון נואש לפענח את מדיניות החוץ של טראמפנדב תמיר, " 
 . 2020בספטמבר 

," שנות חיזור, השלטון בבחריין החליט לגלות תעוזה  25אחרי  פרופ' אלי פודה, " 
 . 2020בספטמבר  13, וואלה

 " פודה,  אלי  ולהתראותפרופ'  השלום  ישראל,"  דוקטרינת  בספטמבר   13,  זמן 
2020 . 

 " הררי,  מיכאל  לשעבר  התיכון  השגריר  הים  אגן  מול  אל  אינטרסים    – רוסיה 
 . 2020בספטמבר  16, זמן ישראל," ואתגרים לישראל

 " סבטלובה,  קסניה  לשעבר  חוץ  ח"כ  ועדת  על  לוותר  אפשר  רשמי:  זה  עכשיו 
 . 2020בספטמבר  16, הארץ," וביטחון 

 " פודה,  אלי  המסוכן  פרופ'  אחד  וכישלון  לישראל,  מדיניים  הישגים  של  שנה 
 . 2020בספטמבר  17, הארץ," לבריאותה

 " תמיר,  מנהיגות  נדב  על  הקורונה  ממשבר  ללמוד  ניתן  בעידן מה  אפקטיבית 
 . 2020בספטמבר   22, זמן ישראל," המודרני

 23,  הארץ,"  איחוד האמירויות ובחריין צריכות כתובת אחת בישראלמור יהלום, " 
 . 2020בספטמבר 

בספטמבר   23,  זמן ישראל,"  מה שחסר לליכוד היוםהשגריר לשעבר ברוך בינה, " 
2020 . 

 " להרס,  ליאור  ישראל ד"ר  ליחסי  דרכים  צומת  הן  בארה"ב  לנשיאות  הבחירות 
 . 2020בספטמבר  30, הארץ," והפלסטינים

https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9122220
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001341839
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001341839
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9140359
https://www.zman.co.il/146884/
https://news.walla.co.il/item/3386358
https://www.zman.co.il/147356/
https://www.zman.co.il/148539/
https://www.zman.co.il/148539/
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9161096
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9161096
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9160284
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9160284
https://www.zman.co.il/150786/
https://www.zman.co.il/150786/
https://www.zman.co.il/150786/
https://www.zman.co.il/150786/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9178638
https://www.zman.co.il/148952/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9195919
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9195919

