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החליטה למנוע את כניסתה  ישראלור. שרת החוץ של אינדונזיה, רטנו מרסודי, ביקרה בחודש מרץ באז

 מעלשרת החוץ, ציפי חוטובלי, סגנית בעקבות זאת, חשפה  לרמאללה לאור סירובה לבקר גם בירושלים.
 . יקורבה לקראת לאינדונזיה ישראל בין שהתקיימו חשאיות שיחות, הכנסת בימת

 
את הפספוס הגדול שבמערכת היחסים בין  המדגיש ,הגיעה לאזור אך לא ביקרה בישראלרסודי מהעובדה ש

אינדונזי צוא י -מכך  80%. מיליון דולר 500-ישראל לאינדונזיה. היקף הסחר בין המדינות מוערך כיום בכ
בין מסחריים הקשרים ל. רוב מוצרי טכנולוגיהאינדונזיה, ליצוא ישראלי ל - 20%-ו ,לרוב סחורות, לישראל

 ידול משמעותי, ששתי המדינות היו מרוויחות ממימושו.פוטנציאל גהמדינות יש 
 

התחום  בדגש על, אפ-מדינת הסטארטהייתה מרוויחה מקשרי סחר פתוחים יותר עם  תאינדונזיהכלכלה ה
מנגישות מבחינה כלכלית ישראל הייתה נהנית . טכנולוגיות רפואיותהו ,טק-הקלין, יהיהייצור בתעש ,החקלאי

מקשרים טובים עם המדינה המוסלמית מדינית -, ומרוויחה מבחינה פוליטיתמשופרת לשוק הענק האינדונזי
לו היו , קשרים אלו. לאומיתהבינה בזיר ת לתפוס את מקומהתונה שמבקשמדינה סונית מ, הגדולה בעולם

עם שיתוף הפעולה הגברת ל, רח התיכוןלתרום לחידוש תהליך השלום במז ים היולוכי, מנוהלים באופן יצירתי
 .קשרים טובים יותר עם העולם המוסלמי בכלליצירת ול ,מדינות מוסלמיות אחרות

 
 סטינים. העדר כל תזוזה בתהליך השלום עם הפל אוה ,נזיתודמבחינה אינ, מה שמונע את הידוק היחסים

ישראל עלולה התקרבות לכל . הפלסטיני ה בג'קרטה והציבור האינדונזי מעניקים גיבוי מוחלט לצדהממשל
כוח גורם אך מהווים באינדונזיה שאומנם אינם חזקים פוליטית  ,םיסלאמית של גורמים אולגרום להתעורר

 . בעל משקל בעיצוב השיח הציבורי הקולני שם
 

החלטה מתונה יחסית בעת ועידת ארגון להעביר  , הצליח נשיא אינדונזיה ג'וקו וידודולמרות מגבלות אלו
סביב הנושא הפלסטיני. ההחלטה קראה  2016ואירחה במרץ שמדינתו יזמה (, OIC)מדינות האסלאם 

לתמיכה אפילו  -גיורא אלירז ד"ר לדברי  -זכתה והיא , תרון שתי המדינות״״לתמוך בכינוס בינלאומי לקידום פ
ת בהתנחלויות ומיוצרות ישראליות שסחורנזית כללה גם קריאה לחרם על הצעת ההחלטה האינדו. מצד איראן

לאומי הסחר הבינ ארגוןאור הנחיית גם ל, עיקרובעלת ערך תקשורתי בהיא קריאה זו . בגדה המערבית
(WTO )על חרמות תאוסרה . 
 

לרשות ולוותר על הדרישה מכל שר אינדונזי שמעוניין להגיע  ,וברגישות במתינותנהוג ישראל הייתה יכולה ל
בנוסף,  .אך זה לא קרה וחבל(. מרסודישרת החוץ לעשות כפי שנדרשה ) הפלסטינית לבקר גם בישראל

 ישראל בין שהתקיימו לטרליות-ביה שיחותהאת  החוץ ציפי חוטובלי לחשוף סגנית שר של המיותרת חלטההה
 קושי התווסף בכך .קיומן את הכחישו שכמובן ,האינדונזים את הביכה, מרסודי שללקראת הביקור  לאינדונזיה

 . המדינות בין היחסים להעמקת נוסף
 

 מספיק עניין לשפר את מערכת היחסיםכיום אין ישראל ולאינדונזיה ללמרות הפוטנציאל הכלכלי והמדיני, 
של  בגלל ההשלכות הפוליטיות הפנימיות -ולאינדונזיה , כי אין לה מטרות מדיניות ברורות - לישראלביניהן. 

לעת  צפוי לפיכך להימשךהמדינות  הסטטוס קוו ביחסי. פאון בערוץ הפלסטינייקשר עם ישראל בהינתן הק
  עתה.
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