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• הפלסטינים נשארו מחוץ למעגל השלום  -בעת שישראל קידמה את היחסים עם איחוד האמירויות ,בחריין וסודאן,
היחסים עם הפלסטינים נשארו בעינם ,ולא נפתח משא ומתן לקידום שלום .אבו מאזן פנה למזכ"ל האו"ם בבקשה שיכנס
ועידת שלום בינלאומית בתחילת  .2021ראש הממשלה ושרי ממשלה תיארו את הפלסטינים כמי שמטילים וטו על תהליך
השלום ,מסרבים לחזור למשא ומתן ,ואף חברו לציר הרשע עם איראן והחיזבאללה .נשיא הקונגרס היהודי העולמי לאודר
נפגש עם אבו מאזן ברמאללה והפציר בו לשוב למשא ומתן עם ישראל .הנסיך הסעודי בנדר תקף בראיון את ההנהגה
הפלסטינית שתיארה את ההסכמים בין ישראל ומדינות המפרץ כבגידה ,וחזר והדגיש את מחויבותה של ערב הסעודית
לסוגיה הפלסטינית .בדיון במועצת הביטחון ,קראה איחוד האמירויות להשתמש במומנטום שנוצר לאחר חתימת הסכם
השלום עם ישראל ,לחידוש המשא ומתן עם הפלסטינים .קטר הבהירה כי היא ממשיכה לתמוך ביוזמת השלום הערבית
ופתרון שתי-המדינות ,ורואה בהתנחלויות פעילות לא חוקית ומכשול לשלום.
• סיפוח זוחל  -מועצת התכנון העליונה התכנסה באישורו של שר הביטחון גנץ ואישרה קידום בנייה של כ 5,400-יחידות
דיור בשטחים ,רבות מהן בהתנחלויות המבודדות .בריטניה ,צרפת ,איטליה ,ספרד וגרמניה הביעו את דאגתן מהבנייה
בשטחים בהצהרה משותפת .שגריר ארה"ב בישראל פרידמן הצהיר כי מדיניות ארה"ב היא שאין לפנות את ההתנחלויות.
נתניהו ופרידמן חתמו על הסכם לשיתוף פעולה מדעי ,המסיר בפני שלוש קרנות מדע משותפות את המגבלה הגיאוגרפית
שאסרה עליהן להשקיע במחקר מעבר לקו הירוק .מזכיר המדינה האמריקאי פומפיאו הכריז כי אמריקאים שנולדו
בירושלים יוכלו מעתה לרשום גם את ישראל בדרכון כמקום הולדתם.
• הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך  -קטר הודיעה כי החליטה להמשיך ולהעביר סיוע כספי לעזה במהלך שנת  ,2021אשר
היקפו טרם נקבע .כמו כן ,החלו בקטר הדיונים האם להשקיע בפרויקט הקמת צינור גז לעזה ממאגר לוויתן הישראלי.
הקמת קו החשמל מישראל לעזה ירדה מהפרק בינתיים ,לאחר שקטר וחברת החשמל לא הצליחו להסכים על התעריף
הסופי .בעקבות ירי רקטות לעבר אשקלון ,תקף צה"ל יעדים של חמאס ברצועה.
• תיאום ביטחוני ויחסים כלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית  -בצל היעדר התיאום בין ישראל והרשות הפלסטינית,
יצא ראש הממשלה הפלסטיני א-שתייה לביקור ניחומים בכווית דרך ירדן ובתיאום נקודתי עם ישראל .שר החוץ האירופי
בורל הבהיר לאבו מאזן כי האיחוד האירופי לא יעביר כספים נוספים לרשות ,אם זו לא תסכים לקבל את כספי המיסים
שגובה עבורה ישראל ,וקרא לאבו מאזן לחדש את התיאום האזרחי-ביטחוני עם ישראל .הבכיר הפלסטיני עריקאת נדבק
בנגיף הקורונה והועבר לטיפול בבית החולים הדסה .ישראל הודיעה כי לא תקפיא יותר את יישום הצו נגד בנקים
המחזיקים בחשבונות של אסירים ביטחוניים ,אשר ייכנס לתוקפו ב 30-לדצמבר ויחשוף את הבנקים לתביעות ולסנקציות.

 ד"ר רועי קיבריק הוא מנהל המחקרים של מכון מיתווים .ניתן ליצור עמו קשר ב rkibrik@mitvim.org.il :ולעקוב אחריו בטוויטרSergioKkibrik :
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 .סייע בהכנת
הדו"ח החודשי ,גל סיגלר .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט.
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• המאבק בזירה הבינלאומית  17 -ארגוני זכויות אדם פנו במכתב לשר החוץ אשכנזי בדרישה לשוב ולחדש את אשרות
השהייה שפג תוקפן של עובדים לא-ישראלים במשרד הנציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם ,אשר חידושן הופסק
בפברואר .השליח המיוחד של האו"ם מלדנוב פנה לישראל מעל במת מועצת הביטחון לשוב ולאשר את כניסתם .כתב
עת אקדמי ביטל פרסום מאמר של ד"ר לוין מאריאל ,לאחר שסירבה להסיר את ישראל ממיקום כתיבת המאמר ,נוכח
פנייה של קבוצ ת כימאים מובילה שביקשו להדגיש כי אריאל אינה חלק מישראל .המשרד לנושאים אסטרטגיים פרסם
דו"ח על פעילות ברשתות החברתיות שכוונה לעצב את השיח הציבורי נגד ישראל על רקע תכנית הסיפוח והדיון על
ישראל בבית הדין הפלילי בהאג ,ופנה לרשת החברתית טוויטר בבקשה שתסיר חשבונות שמצאה כמזויפים.

• הסכמים מדיניים עם איחוד האמירויות  -ממשלת ישראל וכנסת ישראל אישרו את ההסכם עם איחוד האמירויות.
ההסכם זכה לתמיכה נרחבת בכנסת ,כאשר  80ח"כים תמכו ,ו 13-חברי הרשימה המשותפת התנגדו על רקע
ההתעלמות מפתרון הסוגייה הפלסטינית .נתניהו שוחח עם יורש העצר האמירתי בן-זאיד .שר החוץ אשכנזי נפגש עם
עמיתו האמירתי בברלין ,דן עמו בקידום שורת הסכמים נוספים ,וביקר עמו באנדרטת השואה .משלחת שרים מאיחוד
האמירויות ,ובהם שר האוצר אלטאיי ,נחתה בישראל וחתמה בטקס בנתב"ג על שורת הסכמים הכוללים כינון קו תעופה
ישיר בין ישראל והאמירויות ,פטור הדדי מאשרות כניסה ,שיתוף פעולה טכנולוגי-מדעי ,והקמת קרן השקעות משולשת
עם ארה"ב .עוזר שר החוץ של איחוד האמירויות הגיש בקשת רשמית לפתיחת שגרירות בתל אביב .בהצהרה משותפת,
הכריזו גנץ ונתניהו שישראל לא מתנגדת למכירת מטוסי  F-35לאיחוד האמירויות .שר הביטחון גנץ קיים שיחה עם
עיתונאים מאיחוד האמירויות ,בחריין וערב הסעודית שאורגנה על ידי המועצה הערבית לאינטגרציה אזורית ,והדגיש את
השותפות במאבק באיראן .שרים ופוליטיקאים ישראלים נוספים קיימו שיחות עם מקביליהם האמירתים ,בהם שר
המודיעין כהן והשרה לנושאים אסטרטגיים ולתיירות פרקש הכהן .נתניהו אסר על השרים לבקר באיחוד האמירויות,
בטרם הוא יערוך ביקור ראשון שם .שגרירי ישראל בגאנה ,בריטניה ,רואנדה ודנמרק נפגשו לראשונה עם מקביליהם
מאיחוד האמירויות ,והשגריר בגרמניה התראיין לערוץ הטלוויזיה בדובאי.
• רקימת יחסים כלכליים ואזרחיים עם איחוד האמירויות  -נחנך קו השייט הימי בין דובאי לחיפה ,כאשר אוניית מטען
ראשונה מנמל ג'בל עלי עגנה בחיפה .משלחת מאיחוד האמירויות ביקרה בהר-הבית/אל-חראם א-שריף .שר האוצר
האמירתי התראיין לתקשורת הישראלית .פוליטיקאים מרשויות מקומיות יצאו לאמירויות לקדם שיתופי פעולה .ביניהם
ראשת עיריית נתניה פייברג והמשנה לראש עיריית ירושלים חסן-נחום .מכון מיתווים חתם על מזכר הבנות ושיתוף פעולה
עם מכון המחקר  Trendsמאיחוד האמירויות .ההתאחדות לכדורגל בישראל ואיחוד האמירויות חתמו על מזכר הבנות
לשיתוף פעולה ,ומכבי חיפה וקבוצת אל-עין מאבו דאבי הודיעו על שיתוף פעולה וקיום משחקי ידידות .מרכז יצחק רבין
חתם על הסכם שיתוף פעולה עם קרן אחמד בן זאיד .בית חולים הדסה החל במשא ומתן לפתיחת שלוחה בדובאי .בנק
לאומי וגופי תקשורת ישראלים הודיעו כי יקיימו ועידת עסקים בדובאי במהלך חודש נובמבר  .2020אושיות תרבות
ותקשורת ישראליות ביקרו באמירויות ,ביניהן הזמר עומר אדם ,הזמר חיים ישראל ,הפעיל החברתי יהודה משי זהב,
והעיתונאי בן כספית .על כל זאת ,המשרד לנושאים אסטרטגיים מצא כי  90אחוזים מהשיח ברשתות החברתיות בערבית
כלפי הסכמי אברהם היה שלילי.
• הסכמים מדיניים עם בחריין  -משלחת ישראלית בראשות ראש המל"ל בן שבת ומנכ"ל משרד החוץ אושפיז יצאה
לבחריין וחתמה על הצהרה משותפת לכינון יחסים ,פתיחת שגרירויות ומגוון שיתופי פעולה .בראשית החודש ביקר ראש
המוסד כהן בבחריין לקראת החתימה .בבחריין ביקשו להימנע משימוש במונח הסכם שלום ומהצורך להביא הסכם שכזה
לאישור המוסדות הלאומיים והבינלאומיים .ממשלת ישראל אישרה את ההסכם עם בחריין והעבירה אותו לאישור הכנסת.
שר החוץ אשכנזי בירך את בחריין על אימוץ ההגדרה לאנטישמיות של  IHRAועל ההסכם שחתמה עם ארה"ב למלחמה
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באנטישמיות .הותר לפרסום שישראל הפעילה במשך יותר מעשור נציגות חשאית במנאמה ,תחת המסווה של חברת
עידוד השקעות .הודהא נונו ,שגרירת בחריין בארה"ב וחברת הקהילה היהודית ,הזמינה את הישראלים לבוא ולבקר
בבחריין בטור שפרסמה .ח"כ האוזר אירח בסוכה הווירטואלית שפתח נציגים מקהילת היהודים בבחריין.
• קידום יחסים עם סודן  -לאחר מגעים שנמשכו בתחילת החודש וכללו ביקור נוסף של שליחים ישראלים ואמריקאיים
בח'רטום ,והחלטת ממשל טראמפ להוציא את סודן מרשימת מדינות התומכות בטרור ,יצאו ארה"ב ,ישראל וסודאן
בהצהרה משותפת על סיום יחסי העוינות ותחילת נרמול היחסים .יו"ר מועצת הריבונות הזמנית של סודן בורהאן קשר
בין מחיקת סודן מרשימת המדינות תומכות הטרור לבין ההחלטה על פתיחת נרמול היחסים עם ישראל .שר החוץ של
סודן הבהיר שתהליך הנורמליזציה רק בתחילתו ,ויש להמתין לביסוס המוסדות השלטוניים בסודן על מנת לאשר את
ההסכם .משרד המודיעין הוציא דו"ח הסוקר את האינטרסים הישראלים ביחסים עם סודן ,והשר כהן התראיין לתקשורת
הסודנית על כוונתו לבקר במדינה בקרוב עם משקיעים פוטנציאליים .שגריר ישראל לאו״ם ארדן ומקבילו הסודני אל-סריק
שוחחו ובירכו אחד את השני על ההסכם .בין המברכים הנוספים ניתן לציין את שר החוץ הבריטי ,שליח האו"ם מלדנוב,
ומזכ"ל האו"ם גוטיירז .הרשות הפלסטינית גינתה את ההסכם ,ויו"ר המועצה הזמנית בורהאן הבהיר את תמיכת סודן
ביוזמת השלום הערבית ובהקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות  .'67דווח כי ישראל תעביר  5מיליון דולר לאו"ם
לטובת משלוח חיטה לסודן.
• היחסים עם ירדן בצל הסוגייה הפלסטינית  -ירדן וישראל חתמו על הסכם המאפשר מעבר טיסות הדדי במרחב האווירי,
אשר יקצר עבור ישראל את הטיסות למזרח .שר החוץ של ירדן גינה את תכניות הבנייה בהתנחלויות.
• יחסים מדיניים חמים עם מצרים ,וקרירות אזרחית  -התקשורת המצרית עקבה בעניין אחר הקשרים המתהווים בין
ישראל ואיחוד האמירויות .בית המשפט העליון לערעורים במצרים אסר על קיום ההילולה השנתית בקבר הרב אבו-
חצירא וסירב לבקשה להעביר את עצמותיו לישראל .משרד החקלאות דן בפנייה של יבואנים לייבא ירקות ממצרים דרך
המעבר היבשתי בניצנה ,אשר יוזיל את מחירם לעומת הייבוא מתורכיה דרך הים .דובר צבא מצרים הסיר סרטון של חיל
הים המצרי בו נראית הטבעת משחתת ישראלית .איגוד השחקנים המצרי החליט להחרים את פסטיבל אל-ג׳ונה עקב
הענקת פרס הוקרה לשחקן הצרפתי ז'ראר דפארדיה הידוע בדעותיו הפרו-ישראליות.
• מאבק באיראן וגרורותיה  -נתניהו ופוטין שוחחו על המצב בסוריה .אשכנזי שוחח עם שר החוץ הרוסי לברוב ,ומסר לו
כי ישראל תמשיך לפעול נגד התבססות איראן בסוריה והעברת נשק לחיזבאללה .צה"ל תקף עמדות חיזבאללה בסמוך
לכפר קונייטרה שליד הגבול עם ישראל .משרד החוץ בירך את אסטוניה ,גואטמלה ,קוסובו ,וצ'כיה על שהכירו בחיזבאללה
כארגון טרור.

• האיחוד האירופי לא מוותר על השלום עם הפלסטינים  -השגרירה המיוחדת של האיחוד האירופי לתהליך השלום
במזרח התיכון סוזנה טרסטל ,הגיעה לביקור בארץ ,נפגשה עם יו"ר האופוזיציה לפיד ,ועם ארגוני שלום .שר החוץ
האירופי בורל הצהיר כי אירופה תמשיך לתמוך פוליטית ותקציבית באונר"א ,וגינה את הבנייה הישראלית בהתנחלויות.
שגריר האיחוד האירופי במועצת הביטחון הדגיש כי אירופה תומכת בפתרון שתי-המדינות ,ומוכנה לסייע לישראלים
ולפלסטינים בקידום משא ומתן לשלום.
• קידום היחסים עם קוסובו  -אשכנזי שוחח עם שר החוץ מקוסובו על קידום היחסים הדיפלומטיים בין המדינות .בהמשך
החודש קיימו משרדי החוץ של המדינות מפגש זום משותף לקידום כינון היחסים.

• הברית עם יוון וקפריסין ממשיכה להתחזק  -אשכנזי נפגש באתונה עם ראש הממשלה ושר החוץ היוונים ,וקיים מפגש
משולש עם שרי החוץ של יוון וקפריסין ,ודן עמם בהסכם השלום עם איחוד האמירויות ,במתח באגן הים התיכון ובחיזוק
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שיתופי הפעולה עם ישראל .המרכז הבינתחומי הרצליה השיק את מכון פאפוס לחדשנות בשיתוף עיריית פאפוס
בקפריסין.
• יחסים מורכבים עם תורכיה  -בשיחה עם כתבים מהמפרץ אמר גנץ כי תורכיה פוגעת ביציבות האזורית .משרד החוץ
גינה את ההשוואה שעשה ארדואן בין המאבק באסלאם הקיצוני באירופה לאנטישמיות לפני מלחמת העולם השנייה,
וזאת מבלי לציין את שמו ,ותיאר את החרם התורכי על מוצרים צרפתיים כמעשה ציני .בעקבות רעידת אדמה שפקדה
את תורכיה ,הציעה ישראל סיוע הומניטרי לתורכיה .ארדואן פרסם הודעת תודה למדינות שהציעו עזרה ,ובה כלל גם
את דגל ישראל.
• פתיחת משא ומתן עם לבנון על הגבול הימי  -יו״ר הפרלמנט הלבנוני ברי הצהיר כי לבנון וישראל יפתחו במשא ומתן
על הגבול הימי בתיווך אמריקאי .אשכנזי הודה לפומפאו על תרומתו לכינון המשא ומתן ,שמצידו הביע תקווה שהמסגרת
העכשווית תאפשר משא ומתן גם על הגבול היבשתי .שני סבבי משא ומתן נערכו ליד מחנה האו"ם בנאקורה .בראש
המשלחת הישראלית שהרכיב שר האנרגיה שטייניץ ,עמד מנכ"ל משרד האנרגיה אדירי ,והתלוו אליו בין השאר יועצו
המדיני של נתניהו עזר ,ראש המערך המדיני במשרד החוץ אלון בר ,וראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל תא״ל אורן
סתר .בראש המשלחת הלבנונית עמד סגן הרמטכ"ל יאסין .בראיון טלוויזיוני טענה בתו של נשיא לבנון ,קלודין עון ,שאין
סיבה לא לדון על שלום עם ישראל לאחר שהסכסוך הישראלי-פלסטיני וענייני הגבולות יפתרו.
• חברות אנרגיה בינלאומיות נמשכות לשוק הגז בישראל  -בעלי המניות של נובל אנרג׳י אישרו את מכירת החברה
לשברון ,שהפכה בכך למחזיקה המרכזית במקורות הגז של ישראל .שברון עצרה את אספקת הגז לחברת החשמל
הישראלית ממאגר תמר ,כדי ללחוץ על חברת החשמל לרכוש את הגז במחיר גבוה יותר מאשר זה שסוכם עם שאר
המחזיקות במאגר .חברת קצא"א חתמה על מזכר הבנות עם חברת אנרגיה מאיחוד האמירויות ,לקידום חיבור צינור גז
יבשתי מהמפרץ הפרסי לים התיכון.

• יחסי חוץ וקורונה  -השגרירה אילון-שחר ייצגה בפני ארגון הבריאות העולמי את עמדת ישראל ,אוסטרליה ,צ'ילה ,יפן,
ניו -זילנד ,דרום קוריאה ,שוויץ ,סינגפור ובריטניה הדוגלת בשיתוף פעולה בינלאומי בפיתוח וחלקות חיסונים לקורונה.
בעקבות פגישתו של אשכנזי עם מקבילו הגרמני מאס ,הסכימו הצדדים כי ישראל תוכל לרכוש את החיסון שמפתחת
חברת אסטרהזנקה הגרמנית אם יוכח כיעיל ,באותם תנאים כמו מדינות האיחוד האירופי .אשכנזי הודה למקבילו
האיטלקי די -מאיו על הסכמת איטליה להעביר לישראל מנות חיסון לכשיפותחו .פרויקטור הקורונה היוצא גמזו חשף
בראיון כי יישום תכנית הרמזור נדחה בשבועיים בגלל הרצון הפוליטי לקדם את ההסכמים עם איחוד האמירויות.
• השתלבות בעולם  -ארגון ״נשים עושות שלום״ הוכר על ידי האו״ם כגוף מייעץ רשמי .ח"כ מירב כהן נאמה באו״ם לציון
 25שנה לוועידת בייג'ינג לשוויון מגדרי .הדיפלומטית שרה וייס-מעודי נבחרה לכהן כסגנית יו״ר ועדת המשפט באו״ם,
מטעם המדינות המערביות.
• דיפלומטיה פרלמנטרית  -נבחרו מספר יושבי ראש לאגודות ידידות בין-פרלמנטריות ,ונערכו מפגשים ראשונים .ח"כ
פינדרוס וח"כ כמאל-מריח' נבחרו לעמוד בראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית בין ישראל וגרמניה וקיימו מפגש ראשון
עם עמיתיהם בבונדסטאג .כמאל-מריח' תעמוד גם בראש קבוצת הידידות עם שוויץ .ח"כ קוז'ינוב יעמוד בראש קבוצת
הידידות עם אוזבקיסטן ,ח"כ מיכל שיר בראש קבוצת הידידות עם צ'כיה ,ח"כ פורר בראש קבוצת הידידות עם קולומביה,
ח"כ ברק בראש קבוצת הידידות עם מקסיקו ,וח"כ בוסו בראש קבוצת הידידות עם הונדורס .ח"כ ברביבאי ,חברת משלחת
הכנסת לאסיפה הפרלמנטרית של נאט"ו ,ייצגה את הכנסת באירוע מקוון מיוחד לציון  20שנה לאימוץ החלטת מועצת
הביטחון  .1325ועדת החוץ והביטחון קיימה מפגש זום משותף עם ועדות החוץ וההגנה של רוסיה.
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• דיפלומטיה ונשק  -הסכם עם איחוד האמירויות נקשר לעסקת מכירת מטוסי קרב מארה"ב לאמירויות .גנץ טען שמשרד
הביטחון לא שותף למשא ומתן בנושא ולא העניק אישור למהלך שכזה .בעקבות ההסכמים ,גברה התעניינות מדינות
במפרץ ברכישת נשק ישראלי .התעשייה האווירית זכתה במכרז ותחכיר מל"ט מסוג הרון לארגון שמירת הגבול הימי של
האיחוד האירופי .נדחתה הצעת חוק פרטית הקוראת לאסור מכירת נשק למדינות המפרות זכויות אדם באופן חמור.
אמנסטי אינטרנשיונל חשפה את מעורבות ישראל בסיפוק נשק לאזרבייג'ן במלחמתה בארמניה .החודש נחשף תמליל
חקירתו של מנכ"ל חברת הטכנולוגיה הישראלית בלאק קיוב שנשכרה על ידי נשיא רומניה ושירותי המודיעין שם ,כדי
לרגל אחר ראשת הרשות למלחמה בשחיתות קובאצ'י .חברת סלברייט הישראלית הודיעה כי תפסיק למכור טכנולוגיה
לפריצת מכשירי סלולר להונג-קונג וסין.
• ישראל מעורבת בסכסוך בנגורנו-קרבך  -לאחר הפרסומים בתקשורת כי ישראל מוכרת נשק לאזרבייג'ן ,החזירה
ארמניה את שגרירה להתייעצות .הנשיא ריבלין שוחח עם נשיא ארמניה סרקיזיאן על קידום היחסים עם ארמניה .ח"כ
הורוביץ פנה לשר הביטחון גנץ בבקשה להגביל את ייצוא הנשק לאזרבייג'ן .נשיא נגורנו-קרבאך הרטיוניאן האשים את
ישראל באחריות לרצח עם בגין מכירת הנשק .ארמנים ממזרח ירושלים מחו בבלפור נגד ייצוא הנשק לאזרבייג׳ן.
• דמוקרטיה ויחסי חוץ  -משרד החוץ הביע תמיכתו בצרפת לאחר הפיגוע בניס ,והדגיש את מחויבות צרפת וישראל
לחופש הביטוי .ישראלים ברחבי העולם ,בין היתר בקליפורניה ובאיטליה ,הצטרפו למחאה המתמשכת בארץ נגד נתניהו.
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תאריך

מה קרה?

 1באוקטובר

שר החוץ אשכנזי שוחח עם שר החוץ הקוסוברי סטובלה.

 5באוקטובר

הנשיא ריבלין שוחח עם נשיא ארמניה סרקיזיאן.

 6באוקטובר

אשכנזי נפגש בברלין עם שר החוץ האמירתי בן זאיד.

 7באוקטובר

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא רוסיה פוטין.

 9באוקטובר

נתניהו שוחח עם ראש ממשלת אתיופיה אחמד.

 9באוקטובר

נתניהו שוחח עם יורש העצר האמירתי בן זאיד.

 14באוקטובר

סבב המשא ומתן הראשון בין ישראל ולבנון לסימון הגבול הימי.

 15אוקטובר

כנסת ישראל אשרה את ההסכם עם איחוד האמירויות.

 18באוקטובר

ישראל ובחריין חתמו על הסכם לכינון יחסים פורמליים.

 20באוקטובר

ועדת החוץ והביטחון קיימה שיחת זום עם ועדות החוץ וההגנה של רוסיה.

 20באוקטובר

משלחת שרים מאיחוד האמירויות הגיעה לישראל וחתמה על שורת הסכמים
לשיתוף פעולה.
ארה"ב ,סודן וישראל יצאו בהצהרה משותפת על סיום מצב העוינות ותחילת
תהליך הנורמליזציה.
אשכנזי נפגש באתונה עם ראש הממשלה ושר החוץ היוונים.

 27באוקטובר

אשכנזי נפגש באתונה עם שר החוץ הרוסי לברוב.

 27באוקטובר

מפגש משולש באתונה של שרי החוץ של ישראל יוון וקפריסין.

 28באוקטובר

ראש האופוזיציה ח"כ לפיד שוחח עם שגריר האיחוד האירופי לישראל ז׳ופרה,
ושליחת האיחוד האירופי לתהליך השלום במזרח התיכון טרסטל.
אשכנזי נפגש בירושלים עם שר החוץ האיטלקי די מאיו.

 28-29באוקטובר

סבב השיחות השני בין ישראל ולבנון על הגבול הימי.

 23באוקטובר
 26באוקטובר

 29באוקטובר
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דו"חות ומחקרים

מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת  2020של מכון מיתווים ,אוקטובר ,2020
אינפוגרפיקה.
מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת  ,2020פרשנויות מומחי מיתווים ,אוקטובר
.2020
ברוך בינה ,מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון ,גיליון  ,94אוקטובר
.2020

ד"ר נמרוד גורן" ,הסקר השנתי של מיתווים ",כאן ב' 14 ,באוקטובר .2020
ד"ר נמרוד גורן" ,הסקר השנתי של מיתווים ",רדיו א-שאמס 14 ,באוקטובר
.2020
ד"ר נמרוד גורן" ,הסקר השנתי של מיתווים ",גל"צ 14 ,באוקטובר .2020
ראיונות בתקשורת

השגריר לשעבר מיכאל הררי" ,ישראל-לבנון ",גל"צ 14 ,באוקטובר .2020
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,בחריין ",גל"צ 14 ,באוקטובר .2020
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,הסקר השנתי ויחסי ישראל-ירדן ",ערוץ הכנסת,
 28באוקטובר .2020
נדב תמיר" ,הבחירות בארה"ב ",כאן ב' 29 ,באוקטובר .2020
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נדב תמיר" ,על תקינות פוליטית ,חופש הביטוי ומה שביניהם ",זמן ישראל2 ,
באוקטובר .2020
פרופ' אלי פודה" ,שלום ,אחר ",זמן ישראל 3 ,באוקטובר .2020

מאמרי דעה

השגריר לשעבר מיכאל הררי" ,מתיחות גוברת במזרח הים התיכון – האם ניתן
להכילה? ",זמן ישראל 3 ,באוקטובר .2020
נדב תמיר" ,בדיפלומטיה גישה של משחק 'סכום אפס' מובילה לאפס הישגים",
גלובס 4 ,באוקטובר .2020
ד"ר מורן זגה" ,האם ניתן להעתיק את מודל הנרמול עם איחוד האמירויות ובחריין
למדינות נוספות?" זמן ישראל 6 ,באוקטובר .2020
ד"ר רועי קיבריק ועינת לוי" ,קידום השלום תלוי בקשרים האזרחיים ",הארץ7 ,
באוקטובר .2020
ד"ר עידו זלקוביץ'" ,אתגר הנורמליזציה :הסכמי השלום הביאו את ההנהגה
הפלסטינית לשפל עמוק ",מעריב 12 ,באוקטובר .2020
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,ביידן יתרחק מהקו של טראמפ במזה"ת ,אך פניו
לאסיה ",הארץ 14 ,באוקטובר .2020
השגריר לשעבר מיכאל הררי" ,מו"מ בין ישראל ולבנון :אופטימיות זהירה ,ללא
פעמוני שלום ",גלובס 14 ,באוקטובר .2020
נדב תמיר" ,על מחנה השלום הישראלי להיערך לשינוי צפוי בבית הלבן ",זמן
ישראל 18 ,באוקטובר .2020
ד"ר מאיה שיאון-צדקיהו" ,בין המשך קיפאון לאופק חדש ,אירופה מביטה אל
הקלפיות בארה"ב ",הארץ 21 ,באוקטובר .2020
נדב תמיר" ,מה משותף לעמים ולממשלות בישראל ובאיראן?" זמן ישראל21 ,
באוקטובר .2020
פרופ' אלי פודה" ,אחרי שנים של קשרים חשאיים עם ישראל ,האינטרס הכלכלי
של סודאן הכריע ",וואלה 24 ,באוקטובר .2020
השגריר לשעבר ברוך בינה" ,לקראת עזיבה של טראמפ את הבית הלבן?"
וואיינט 26 ,באוקטובר .2020
גבריאל מיטשל" ,הבחירות בארה"ב והשפעתן על ישראל במזרח אגן הים התיכון",
הארץ 28 ,באוקטובר .2020
נדב תמיר" ,איך לתקן את היחסים עם ארה"ב בעקבות שינוי פוליטי בבית הלבן",
זמן ישראל 28 ,באוקטובר .2020
נדב תמיר" ,אולי כדאי לשכוח מצינור הגז לאירופה ",וואיינט 29 ,באוקטובר .2020

