
 

 
 
 

 
 
 

 

 לטשגבריאל מי
 
 2019ינואר 

 
משבר ות שיסיים שש שנהסכם פיוס ל הגיעוכי  תורכיה, הודיעו נושאים ונותנים מטעם ישראל ו2016ביוני 

משט המאווי  כי ישראל תפצה את בני משפחותיהם של קורבנות בין שתי המדינות. ההסכם קבעיחסים ב
תשתיות בעזה דרך לשיקום ובניית לבצע פרויקטים  תורכיהותאפשר ל ,מיליון דולר 20בסכום של  מרמרה

התחייבה  תורכיהעל רצועת עזה(. מויתרה על תביעה קודמת שישראל תסיר את המצור  תורכיהנמל אשדוד )
על הספינה  פשיטהמהלכים משפטיים נגד חיילי צה"ל שהיו מעורבים בבתמורה להעביר חוק שימנע נקיטת 

טרור נגד ישראל משטחה פיגועי , הבטיחה שתמנע מחמאס לבצע פעילות צבאית או 2010-ב תורכיתה
לסיכום, הצדדים ילים שמוחזקים בידי חמאס. תפעל להשבתם של שני אזרחים ישראלים ושתי גופות של חישו

 על הליך שיאפשר נורמליזציה מלאה ביחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות וחילופי שגרירים.החליטו 
 

חלה התקדמות בנרמול בשטח תנאים שנקבעו בהסכם, נראה היה כי בחודשים שלאחר מכן, ובהתאם ל
יר את הווטו שהטילה על השתתפות ישראלית בנאט"ו, להס תורכיההיחסים. מבחינת ישראל, הסכמתה של 

. באותה עת , הייתה אחד מתוצרי הלוואי המשמעותיים ביותר של הפיוסלרבות פתיחת משרדי קבע בבריסל
, תורכיםו יםגם התקיימה שורה של מפגשים בילטרליים ברמת שרים בין הצדדים, חל גידול בתיירים ישראל

ארדואן העניק ראיון  תורכיה רג'פ טאיפ נשיאבתחום האנרגיה, ו אפשרי יתוף פעולהנערך משא ומתן על ש
 לעיתונאי ישראלי.

 
גישה בין מנהיגי המדינות. לא כלל פ תורכי-סכם הישראליהלעתים בהסכמים דיפלומטיים, הבשונה מהנהוג 

ניסיון  תורכיםגורמי צבא  ופגישה כזאת תוכננה, אולם שבועות אחדים לאחר השגת ההסכם ביצעשייתכן 
הפיכה וסדרי העדיפויות באנקרה השתנו. גם אם נשקל ברצינות לקיים אירוע ציבורי גדול בהשתתפותם של 

 ארדואן, הוא נדחק במהרה הצדה, ולבסוף נשכח.וש הממשלה בנימין נתניהו רא
 

. השנה הראשונה התאפיינה מאז חתימת הסכם הפיוס לשני שלבים תורכיה-ניתן לחלק את יחסי ישראל
. אולם בעקבות אי הסכמות על 2016נרמול נטול טעויות, באופן יחסי, שבשיאו הוחלפו שגרירים בדצמבר ב

, והמתיחות 2017מחצית בהחל ירושלים ורצועת עזה, היחסים הדיפלומטיים הידרדרו שוב במדיניות ישראל 
את שגריר ישראל  עת החליטה תורכיה להחזיר את השגריר שלה מישראל וגירשה 2018מאי הגיעה לשיאה ב

 יע על כמה מהלקחים העיקריים שניתן ללמוד מתקופה זו:ב. נייר זה מצמאנקרה
 

 הגורם הקבוע , במיוחד חוסר היציבות ברצועת עזה, נותרו פלסטיני-הגאות והשפל בסכסוך הישראלי
  .בעתיד הנראה לעיןגם וכך יהיה  תורכיה-ביחסי ישראל

  אז נטו פקידים ישראל להתעלם מביקורת שמתחו עמיתיהם פיוס, הסכם תקופה שקדמה לבשלא כמו
קרב המילולי בין הצדדים. הדבר מקשה על דיפלומטים -, מאז שהושג ההסכם חלה עלייה בדותורכיםה

 תהליך נרמול.קדם משני הצדדים ל

 כהצדקה לתהליך הפיוס לא התממשו,  2016ציינו פקידים ישראלים במהלך  םשאות ים מהנימוקיםרב
 תידי בתחום האנרגיה.יתוף פעולה עהסיכוי לשבמיוחד 

 אינן פועלות לשיפור היחסים הבילטרליים, אולם אף צד אינו רוצה  תורכיההממשלות בישראל וב
 קשרי המסחר המשמעותיים שמתקיימים ביניהן.  שהסכסוך הדיפלומטי יעיב על
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 ארדואן על שמעון פרסשל  מאז ההתפרצותתורכיה -ביחסי ישראלהדפוסים שהתפתחו אם לשפוט לפי 
וכמעט בוודאות  –בעתיד גם  תורכיה-יחסי ישראלשלעיל יוסיפו לאפיין את סביר שנקודות  ,0092-ב 1בדאבוס
ראל חייבת להתאים עצמה למצב זה, החוץ של ארצו. ממשלת יש-ארדואן הוא שמכתיב את מדיניותכל עוד 

  גם להימנע ממעידות. כמו ,ביחסיםטמון שבכל זאת את הפוטנציאל ככל שניתן על מנת למקסם 
 

 מעזה לירושלים
 
בין ישראל בעיקר על רקע הסכסוך נגרמו  תורכיהישראל להחיכוכים הדיפלומטיים בין  שנים,אורך הל

)או המתיחות ביחסי ישראל עם העולם הערבי/מוסלמי במובן הרחב יותר(. מגמה זו קדמה  סטיניםלפל
, ואם לא יחול שינוי בלתי צפוי בנוגע לתהליך השלום, היא תורכיהבלהופעתו של ארדואן בזירה הפוליטית 

של גם במהלך השנתיים שחלפו מאז הסכם הפיוס, לא חל שינוי  צפויה להימשך גם לאחר שיירד מהבמה.
ם, במיוחד זו הנוגעת לירושלים ועזה, היא פלסטיניהדינמיקה שביחסים בין ישראל לממש בדפוס זה. 

 ירושלים ואנקרה.שיכה להכתיב את הנימה בקשר שבין שהמ
 

ירושלים  במהלך טקס פתיחת הפורום הבינלאומי בנושא 2017במאי  ניכרוסימני אזהרה מוקדמים כבר 
ארדואן נגד האישור הטרומי שנתנה הכנסת להצעת חוק המגביל את קריאת  מחה, שם באיסטנבול. בנאומו

על ממשל טראמפ נגד הדיבורים בת, נגד המצור שהטילה ישראל על עזה, וות בוקר מוקדמולתפיל ניםהמואזי
הר הבית/מסגד מתחם ל ת מחאהצעדשגרירות ארה"ב לירושלים. ארדואן האיץ במוסלמים לקיים  העברת

אקצא על מנת להפגין סולידריות נגד המדיניות "הגזענית והמפלה" של ישראל. משרד החוץ וראש עיריית -אל
 את ההאשמות.  דוףהזדרזו לה ניר ברקתירושלים 

 
ת בכניסה למתחם הר כ, כשארדואן התערב בדיון על התקנת גלאי מת2017פולמוס דומה התרחש ביולי 

הבית/אל אקצא כאמצעי בטיחות בעקבות מתקפת טרור שביצעו שלושה ערבים אזרחי ישראל באתר הקדוש. 
צעד דאגה ממהלך זה של ישראל )שבסופו של דבר בוטל(, ארדואן הלך מביעים בעוד מנהיגים זרים אחרים 

סם וטען כי "ממשלת ישראל רוצה להרוס את האופי האסלאמי של ירושלים".  משרד ראש הממשלה פר נוסף
לראות מה ארדואן היה אומר לתושבי צפון קפריסין או לכורדים. ארדואן  : "מענייןארדואןנגד  עקיצהבתגובה 

ק אבקיום משאל עם בעיר 2017הו בספטמבר הוא האדם האחרון שיכול להטיף לישראל". תמיכתו של נתני
התפרץ כאשר ממשל  תורכית. התסכול התורכיהכעיסה אף היא את הפקידות ה עצמאות לכורדיםעל מתן 
בחירות של הנשיא להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים. בפסגת חירום של  קיים הבטחתהחליט לטראמפ 

המהלך וכינה  על ה"בארדואן באר נזף המארח, 2017בסוף  תורכיהב נערכהמנהיגי ארגון מדינות האסלאם ש
שבועיות לאורך מחאה התרחשה במקביל לצעדות  2018העברת השגרירות במאי  את ישראל "מדינת טרור".

ם רבים ושפכו שמן נוסף על המדורה. ישראל דחתה הצעה פלסטיניקורבנות  גבוש גבול עזה עם ישראל
, היום בו נערך טקס חנוכת 2018 במאי 14-. בתורכיהמעזה לטיפול רפואי ב םפלסטינילהטיס פצועים ית תורכ

 2.שינגטון ותל אביבא מחזירה הביתה את שגריריה מווהיכי  תורכיהשגרירות ארה"ב בירושלים, הודיעה 
 

שבהם הטיל ספק במוסריות של נתניהו והביע  באופן חריג בשפה האנגלית() סדרת ציוציםארדואן שיגר 
בתגובה, "ארדואן הוא אחד מתומכיה הגדולים ביותר של חמאס ואין ספק  ענה. נתניהו פלסטיניתמיכה בעם ה

שהוא מבין בטרור ומעשי טבח. אני מציע שלא יטיף לנו". למחרת הורתה אנקרה לשגריר ישראל איתן נאה 
את לתעד  תאתורככאשר זימנה צוותי צילום לנמל התעופה הבינלאומי א והשפילה אותו, תורכיהלעזוב את 

להשפיל של סגן שר החוץ דאז דני איילון  את ניסיונוהזכיר המקרה  רביםעבור הבדיקה הביטחונית שעבר. 
שבה  תורכיתבעקבות הקרנתה של סדרת טלוויזיה  2010-ב אחמט אוגוז צ'ליקול תורכיהאת שגריר  בפומבי

 הוצגו חיילי צה"ל כרוצחים.

                                                
 
גבריאל מיטשל הוא עמית מדיניות במכון מתווים ודוקטורנט בלימודי ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת וירג'יניה טק  *

 שבארה"ב. נייר זה מתפרסם בשיתוף פעולה עם קרן פרידריך אברט.
במהלך  צה"לפעולות של הפורום הכלכלי העולמי על  דת דאבוסיבנשיא שמעון פרס במהלך ועבפומבי כאשר הנשיא ארדואן נזף   1

 בעזה עופרת יצוקהמבצע 
ייחסה את החלטתה להחזיר את שגרירה מארה"ב להעברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, בהסבר  תורכיהאף ש  2

מון של מהלכים אלה, סביר להשבתו של שגרירה מישראל היא ציינה את האלימות לאורך הגבול בין ישראל לעזה. בהינתן התז
 .2018לקראת סוף מאי חזר לארה"ב שינגטון לוו תורכיה גריר. השתורכיהלהניח ששני האירועים השפיעו על החלטת ממשלת 

http://www.hurriyetdailynews.com/we-wont-allow-call-for-morning-prayers-to-be-silenced-in-jerusalem-turkeys-erdogan-112878
http://www.hurriyetdailynews.com/we-wont-allow-call-for-morning-prayers-to-be-silenced-in-jerusalem-turkeys-erdogan-112878
https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Jerusalem-Mayor-slams-Turkeys-Erdogan-Come-see-Israel-for-yourself-490205
https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Jerusalem-Mayor-slams-Turkeys-Erdogan-Come-see-Israel-for-yourself-490205
https://www.timesofisrael.com/turkish-president-removal-of-metal-detectors-not-enough/
https://www.timesofisrael.com/turkish-president-removal-of-metal-detectors-not-enough/
https://www.timesofisrael.com/turkish-president-removal-of-metal-detectors-not-enough/
https://www.timesofisrael.com/pm-slams-hypocritical-turkish-president-over-temple-mount/
https://www.timesofisrael.com/pm-slams-hypocritical-turkish-president-over-temple-mount/
https://foreignpolicy.com/2017/09/13/netanyahu-finally-supports-a-two-state-solution-in-iraq/
https://foreignpolicy.com/2017/09/13/netanyahu-finally-supports-a-two-state-solution-in-iraq/
//www.timesofisrael.com/erdogan-and-abbas-bark-about-jerusalem-but-their-threats-have-no-bite/
//www.timesofisrael.com/erdogan-and-abbas-bark-about-jerusalem-but-their-threats-have-no-bite/
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-refuse-turkeys-request-to-airlift-injured-palestinians-from-gaza/
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/996408779594969088
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/996408779594969088
https://twitter.com/netanyahu/status/996349958969266176?lang=en
https://twitter.com/netanyahu/status/996349958969266176?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=HN5xKjmnEkQ
https://www.youtube.com/watch?v=HN5xKjmnEkQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4Xb-yC-8B4
https://www.youtube.com/watch?v=T4Xb-yC-8B4
https://www.youtube.com/watch?v=T4Xb-yC-8B4
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למשרד החוץ לנזיפה רשמית נגד היחס כלפי  תורכיהשגריר של נגד, זימנה ישראל את מיופה הכוח -בתגובת
גירוש טורקואולו. בירושלים, חוסנו גורקן  תורכיהאת הקונסול הכללי של  גירשהובהמשך  ,השגריר נאה

כנציגותה הן בירושלים והן ים שמשמ תורכיהקונסול הכללי לא היה מקרי, שכן משרדיה הקונסולריים של ה
בירושלים וברשות לפעול  תורכיהת יכולתה של הגביל את. סילוקו של טורקואולו פלסטיניברשות ה

סילקה משטחה  תורכיה ,פעולות התגמול הגוברותשרשרת מבניסיון לצאת כשידה על העליונה . הפלסטינית
 את הקונסול הכללי של ישראל באיסטנבול.

 
ישראלית -יהיה זה פשטני לטעון שבדומה לסבבי בחירות קודמים, השימוש של ארדואן ברטוריקה אנטי

נועדה אך ורק לשלהב את בסיס תומכיו. ( 2018ביוני  תורכיה שהתקיימו )במערכה לקראת הבחירות לנשיאות
 -ופקידים הזהירו חודשים מראש מפני תגובת ,בנוגע לירושלים נותרה עקבית תורכיהראשית, עמדתה של 

ירושלים אינה  יתית בסוגיתורכהעברת השגרירות. המעורבות המהנגד הדיפלומטית שתתרחש כתוצאה 
, לרבות מימון שליםבמזרח ירו תורכיהפעילותה של רטוריקה גרידא. מאז נחתם הסכם הפיוס, התרחבה 

בעיר  בהשתתפות תורכים פגנותשהובילה לעתים גם להתעשייה תיירותית קטנה בארגונים אסלאמיים וגידול 
, למשל, מספקת תרומות של מזון וביגוד מירסימיזהעמותה  אקצא.-העתיקה ובסביבות מתחם הר הבית/אל

של הארגון  באתראקצא. -סיורים באלבשכונות מזרח העיר, משפצת מבנים מהתקופה העות'מנית, ומציעה 
האחים  לארגון הזיקה שלואת המשקפים בגאווה מתנוססות מודעות אודות פעילותו, לרבות צילומים 

, אלא במזרח ירושלים מטרידה לא רק את ישראל תורכיהנוכחותה של , הארץעיתון כפי שדווח ב המוסלמים.
תמיכה  לרחב יותר שהדפוס גם ה. תפלסטינית והרשות הגם כמה משכנותיה, לרבות ירדן, ערב הסעודי

 בעולם הסוני.ת תורכיה עם מדינות אחרות אמעמתת  שלוחותיואחים המוסלמים ובארגון הבתורכית 
 

ישראל  כתוצאה, תגובת .הפתיעה פקידים ישראלים 2009-המדיניות העוינת לישראל שאותה אימץ ארדואן ב
, פקידים 2016-. בין פרשת דאבוס הידועה לשמצה לבין החתימה על הסכם הפיוס בלא הייתה סדורה ועקבית

בתקווה למנוע נזק נוסף ליחסים תורכים עם עמיתיהם ההתנצחויות פומביות ישראלים נמנעו בדרך כלל מ
לוחמנית  שונה,משקפת גישה בשנתיים האחרונות ישראל מדיניות  ,אולם הדיפלומטיים בין שתי המדינות.

ית במאמצי עצמאות הכרה ברצח העם הארמני ותמיכה ציבורקדם חקיקה לניסיונות לגם הכוללת  ,יותר
נגד חזקה תכריח את ארדואן לשקול מחדש את -קידים ישראלים מאמינים שרק תגובתפש כורדיים. ייתכן

  צליחה.מגישתו, אולם אין הרבה עדות לכך שאסטרטגיה זו 
 

תוצר לוואי של הנוף הפוליטי המשתנה מבית. יריבו  ןשלת ישראל היותר סביר שהטקטיקות החדשות של ממ
על עסקת הפיוס  מתקפתו המילוליתיש עתיד יאיר לפיד, הגביר את יו"ר מפלגת , בכנסת העיקרי של נתניהו

לפיד  , אולי בניסיון לאגף את ראש הממשלה בסוגיה שעוררה בזמנו ויכוח ציבורי נוקב.תורכיהשראל לבין י
החוץ שלו מזה של נתניהו, לרבות הכרה -שנועדו לבדל את חזון מדיניותמשלו צעדי מדיניות  עהרחיק לכת והצי

בתחום  תורכיההדיבורים על שיתוף פעולה עם  תישראלית ברצח העם הארמני, סיוע מוגבר לכורדים, וגניז
כאשר  תורכיהאו על מה שנראה כצביעות של  תורכיההיחסים של ישראל עם הטחת ביקורת על  האנרגיה.

ניתן לפיכך, היא שופטת מדיניות ישראלית, קונה לא רק קולות באופוזיציה, אלא גם בקרב חברי הקואליציה. 
את ממשלת נתניהו  לעל הסכם הפיוס הובי תימהמאז הח קהלל דעת הלטעון כי החשש מפני אובדן הקרב ע

 כלפי תורכיה.לאמץ גישה אגרסיבית 
 

. העדות תורכיותהבחירות ה מערכותב. מתקפות נגד ישראל הפכו פרי בשל תורכיהתופעה דומה התרחשה ב
העם  מפלגת מטעםלנשיאות  האופוזיציה מועמדהבחירות של  סיסמאותהמשכנעת ביותר לכך היו 

כדי לבסס את אמינותו  ישראלית-רטוריקה אנטי 2018-בשהשמיע 'ה, ג, מוהרם אינ(CHP( הרפובליקאית
היא אסטרטגיה שאין בה הרבה סיכון עבור מועמד רעה הציבורית. במלים אחרות, הוצאת דיבתה של ישראל 
המשקפת את ראי  במובנים רבים, גישה זו היא תמונתהשואף לחשוף את חסרונותיו של הנשיא ארדואן. 

תיה של ממשלת רעומג משמשת כזרקור על תורכיהשל יאיר לפיד, שביקורתו נגד ארדואן וממשלת  התנהלותו
 נתניהו.

 
עם הפוליטיזציה של היחסים חשים בנוח  תורכיםמאז החתימה על הסכם הפיוס, פוליטיקאים ישראלים ו

. רבות מההזדמנויות שנראו אפשריות יותר שברירייםהפכו , הקשרים הדיפלומטיים כתוצאההבילטרליים. 
ולא נראה כי יקודמו בעתיד הנראה לעין. כפי שהדגימו נדחקו לאחור  2016-סביב החתימה על הסכם הפיוס ב

חש כי  אינוהציבור בישראל , מרבית 2017במחצית ספטמבר  תוויםיסקר דעת הקהל שערך מכון מתוצאות 
הסכם הפיוס שינה את אופיים של הקשרים הבילטרליים. במלים אחרות, לאף אחד מהצדדים אין מוטיבציה 

https://www.timesofisrael.com/israel-expels-turkish-consul-in-jerusalem-as-gaza-spat-intensifies/
https://www.timesofisrael.com/israel-expels-turkish-consul-in-jerusalem-as-gaza-spat-intensifies/
https://www.israelhayom.co.il/article/568415
https://mirasimiz.org.tr/
https://mirasimiz.org.tr/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jordan-saudis-and-pa-warn-israel-erdogan-operating-in-east-jerusalem-1.6220111?=&ts=_1530548261038
https://www.timesofisrael.com/reconciliation-with-turkey-was-a-mistake-lapid-says/
https://www.timesofisrael.com/reconciliation-with-turkey-was-a-mistake-lapid-says/
http://www.hurriyetdailynews.com/presidential-contender-ince-accuses-erdogan-of-making-secret-deals-with-israel-133233
http://www.mitvim.org.il/images/English_Report_-_The_2017_Israeli_Foreign_Policy_Index_of_the_Mitvim_Institute.pdf
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ישובו לבירות  תורכיהלהשקיע את ההון הנדרש כדי להחיות את מערכת היחסים. וגם אם שגרירים של ישראל ו
מדד מכפי שמשתקף  .ת, שליוותה את הסכם הפיוסלו רגעי, לא צפויה אותה תחושת התלהבות, וזו של זו
תווים, הציבור בישראל חצוי בשאלה אם על הממשלה ימשל מכון  2018לשנת  החוץ הישראלית-מדיניות

 .תורכיהלנסות לשפר את היחסים עם  אפילו
 

 מציאות כלכלית והזדמנויות
 

הוכיחו עצמם איתנים.  תורכיהעל אף העליות והמורדות ביחסים הדיפלומטיים, קשרי הכלכלה בין ישראל ל
היא שותפת הסחר השישית בגודלה של ישראל וקיים פוטנציאל לגידול עצום בהיקף הסחר בשנים  תורכיה

מתיחות שה. בו בזמן, ייתכן וסות שהניעו את חתימת הסכם הפיאחד הכוח הייתההקרובות. דומה כי הכלכלה 
 פוליטית תמנע את הגשמת הפוטנציאל המלא של היחסים המסחריים.ה
 

היה פוטנציאל לשיתוף פעולה  תורכיהחד התמריצים העיקריים להסכם הפיוס עם לפי פקידים ישראלים, א
יתוף הפעולה ש התעניינו יותר באינטרסים אסטרטגיים משותפים(. תורכיםהש אףעתידי בתחום האנרגיה )

וישראל הן שותפות טבעיות. זאת בעקבות תגלית מצבורי הגז הטבעי  תורכיהוטנציאלי נשען על הנחה שהפ
היא אחת  תורכיהש. יה הגדולות במזרח הים התיכוןגשהפכו את ישראל לאחת מספקיות האנר ,יכוןבים הת

 תורכיה. ייצוא גז מישראל לאירופההישיר ביותר להווה את האפיק מגם מצרכניות האנרגיה הגדולות באזור ו
מייבאת את מרבית הגז הטבעי שהיא צורכת, בעיקר מרוסיה ואיראן, ומתיחות עם השתיים עודדה פקידים 

בין ישראל למצרים עוררה  מחלוקת משפטית. בו בזמן, הבאנקרה לחפש דרכים לגוון את מקורות האנרגיה של
 3.תורכיהצינור גז מישראל ל ישימותו שלמאפיקי היצוא של ישראל, מה שהגביר את  דימן שאלה לגבי אחס

קפריסין והאמונה שפתרון ין שהתקיים באותה עת בלשלום כמו כן, הסתמנה אופטימיות באשר למשא ומתן 
תחום הגז הטבעי ב ראו תורכיההסכסוך שם יאפשר שיתוף פעולה אזורי בתחום האנרגיה. גורמים בישראל וב

ארה"ב, שתמכה במאמצי הפיוס בין ישראל ך סברה גם כאפשרויות שיניבו רווחים לישראל ותורכיה כאחד. 
 בתחום האנרגיה.ביניהן עתידי קידום שיתוף פעולה כמו גם ב תורכיהו

 
בתחום י תורכ-ישראלייתוף פעולה וכיום נראה כי הסיכוי לשעברה חלפה לה,  2016אולם האופטימיות של 

-של צינור תתבעיקר מתסבוכות פוליטיות ומסחריות. עלות בנייתו  בעהתקדמות בסוגיה זו נההעדר  זה נגנז.
מיליארד דולר. תשתיות נוספות  4-מיליארד ל 2נאמדת בסכום שבין  תורכיהמישראל ל "מק 480ימי לאורך 

. המחיר הנמוך של הגז ולר נוספיםמיליארד ד 3עד  2 השקעה של יחייבו תורכיהלהובלת הגז הישראלי בתוך 
במחצית  תורכיההטבעי בשוקי העולם יקשה על גיוס השקעה זרה בהיקף מספק. לאחר ההפיכה הכושלת ב

העובדה  .המדינהלגבי יציבותה הפוליטית והכלכלית ארוכת הטווח של  ספק, הביעו משקיעים רבים 2016יולי 
של קפריסין סיבכה את המצב עוד יותר. פקידים קפריסאים  דיהאזור הכלכלי הבלעשצינור גז עתידי יעבור דרך 

 .תורכיהוקפריסין  ביןבמים שלהם עד אשר ייפתר הסכסוך כזה נחושים בדעתם לא לאפשר מעבר של צינור 
 

ימי במים הכלכליים של קפריסין יהווה הפרה -אם מעבר של צינור תתישנן דעות משפטיות סותרות בשאלה 
 תהליך בוררות בינלאומיכתוצאה מעיכובי בנייה חששות מפני ולם א (,UNCLOS) םהיחוק ל של אמנת האו"ם

בסוגיה זו הספיקו כדי לקבור את תכנית הצינור. ישראל גם חששה מפני פגיעה ביחסיה המתפתחים עם 
-ראלהתמוטטות קשרי ישגם לאור  נכרתההברית בין ישראל, קפריסין ויוון, ש רווח מסחרי.קפריסין ויוון לטובת 

תרגילים צבאיים משותפים ומפגשי פסגה משולשים. מבחינתה של ישראל,  באמצעות, קיבלה חיזוק תורכיה
אפשרי בתחום האנרגיה, בין ת שיתוף פעולה קפריסין היא שותפה אזורית חיונית שתתאים כמעט לכל יוזמ

להנחת צינור גז מהצד המזרחי של  שאפתניהבפרויקט או השתתפות עם מיזם כזה אם באמצעות שותפות 
 הים התיכון, דרך יוון לאירופה.

 
שהקשו על שיתוף פעולה  ר על המכשוליםוניתן היה לגב פוליטירצון בנסיבות נכונות ובאמצעות ייתכן ש
על  לא הסכימומעולם החוץ הישראלי, הצדדים  ד. אולם לפי פקידים במשרתורכי בתחום האנרגיה-ישראלי

לאחר חודשים ארוכים שבהם דובר על ביקור  אינה על הפרק. תורכיתוכיום האופציה ה בו יימכר הגז  רימחה
, הוסב תורכיהשל ארדואן ומי שהיה בזמנו שר האנרגיה של  חתנוראט אלבייראק, של בבישראל אפשרי 

                                                
מיליארד דולר לישראל עבור עיכובים  1.73-, הורה בית משפט בינלאומי לבוררות למצרים לשלם קנס של קרוב ל2015בדצמבר 3

 . הטבעי שהוביל גז ממצרים לישראל ונזקים לצינור הגז

http://mitvim.org.il/images/Hebrew_report_-_2018_Israeli_Foreign_Policy_Index_of_the_Mitvim_Institute.pdf
http://mitvim.org.il/images/Hebrew_report_-_2018_Israeli_Foreign_Policy_Index_of_the_Mitvim_Institute.pdf
https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1NJ3GY
https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1NJ3GY
https://www.timesofisrael.com/israel-cyprus-and-greece-push-east-med-gas-pipeline-to-europe/
http://www.mitvim.org.il/images/The_Eastern_Mediterranean_-_Summary_of_a_Mitvim-EuroMeSCo_public_event_-_25_April_2018.pdf
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יהן, אלא בינירושלים וקהיר לא רק שהגיעו להסכמה על פתרון המחלוקת המשפטית  לעבר מצרים.המבט 
 לחברה מצרית. למכירת גז טבעי מישראלדרך תכננו יחדיו  שני הצדדיםש
 

שותפויות  דוגמת צינור גז. בפרויקט תשתית גדול במיוחד לא תמיד ניתן להגשים חזון, בוודאי לא כשמדובר
קיימות אולם יתכנות פוליטית, טכנית ומסחרית. ההאנרגיה מצריכות איזון נכון בין לאומיות בתחום -רב

וישראל משלימות זו את  תורכיה. הכלכלות של בין ישראל לתורכיה הזדמנויות אחרות להגדלת היקף הסחר
 זמים משותפים, והקמתם של אתרי מחקר ופיתוחידה צעיר ומגוון. השקעה ישירה, מבועות על כוח נזו ונשע

סחר בין היקף ה 2010מאז בו בזמן,  .21-בילטרלית במאה ההיחסים ההפכו מרכיבי יסוד במערכת  תורכיהב
. חוסר אמון ברמה הממשלתית מונע את הרחבתו של המסחר נמצא בצמיחה המדינותהמגזר הפרטי בשתי 

כנראה, מפני  ,חוששים תורכיםהבילטרלי. חברות ישראליות נרתעות מהשקעה בשוק בלתי יציב ואילו ה
מ"לערב נמנע בעבר סוערת. ארדואן דיפלומטית  מגעים עם ישראל בתקופהל תהיהההשפעה השלילית ש
כי יאסור את כניסתם של מוצרים  איים לעתיםם במהלך מערכת הבחירות לנשיאות לאו ,עסקים עם פוליטיקה"

אף הרחיק לכת ורמז כי  . הואכמחאה על החלטת ארה"ב להעביר את שגרירותה לירושליםלארצו ישראלים 
 עם ישראל.  את יחסיה הכלכלייםעלולה לנתק  תורכיה

 
בעבר משום ששני הצדדים הצליחו בין השאר ברצינות יתר, איומים אלה, שלא התממשו לבסוף, לא נלקחו 

חקיקה . לדוגמה, ניסיונות שנעשו להעביר בכנסת לתהוםביניהם שידרדרו את היחסים להימנע ממהלכים 
( לא AKPשל ארדואן )והפיתוח לא זכו לתמיכת הקואליציה. גם מפלגת הצדק  שתכיר ברצח העם הארמני

לממשלת  ארדואןהציג  2010-בהקשרים עם ישראל.  לניתוקשקראה  CHPהצטרפה לחקיקה שיזמה מפלגת 
בעקבות משבר המשט. לעומת זאת,  ישראל סדרת דרישות בתמורה לנורמליזציה של היחסים הדיפלומטיים

את עוצמת הלשון מחליש  והדבר ,דרישות ברורותתורכיה אינה מציגה , כיוםאליו נקלעו היחסים מבוי הסתום ב
  .משקיעים רביםהרתיע ש ומשברי, תזזיתימצב על  וו של ארדואן אותתיעם זאת, איומ המאיימת.

 
תוצר לוואי של כלקן לשיתוף פעולה בין המדינות, ח מספר ההזדמנויות מסחריות, התעוררו 2016מאז 

כתוצאה מכך, יש לשתי  במדינה. עולההאינפלציה הורמת  תורכיההאתגרים הכלכליים שבפניהם ניצבת 
במיוחד בתחומי תוכנה מתקדמת, טכנולוגיות מידע  לספק תמריצים לסחר בילטרלי,המדינות סיבות טובות 

לחברות תעופה ישראליות.  תורכימבקשת להגיע להסכם שיפתח את השוק ה , למשל,ישראל וביטחון סייבר.
כמו כן, קיימות מספר  4.תתורכיובאמצעות חברות תעופה  תורכיההטיסות בין ישראל לכיום מתבצעות 

שניתן היה לממש  – וסחר חופשי לרבות אזורי תעשייה –בגדה המערבית  תורכיההזדמנויות עסקיות עבור 
ניצלה את הסעיף המיוחד בהסכם הפיוס שהתיר  גם טרם תורכיה ים עם ישראל.משופרבמסגרת יחסים אותן 

שיפור יחסים מדיניים בין המדינות ישפיע לחיוב גם וכפי שקרה בעבר,  לה לשפר את התשתיות ברצועת עזה.
 .תורכיההישראלים שיבקרו בעל מספר התיירים 

 
. אחת מגולות ביניהןפתח לשיפור מערכת היחסים ' 90-בשנות ה תורכיהתהליך אוסלו פתח בפני ישראל ו

הזדמנויות החתימה על הסכם סחר חופשי בין שתי המדינות. אולם על אף הכותרת של אותה תקופה הייתה ה
חרון מנע את בעשור הא בין ישראל לתורכיההיחסים להרחבת השותפות, האופי הבלתי צפוי של  רבותה

, תורכיהצדדי בין ישראל ל-של קשרי הכלכלה. במקום להדגיש את חוסנו של המסחר הדו מימוש הפוטנציאל
 הצד השני.  עסקים עםקידום חדשים שהיססו עד כה ממתחומים לעודד משקיעים בישראל ובתורכיה צריכים 

 
 ?נורמלי החדשמצב הה
 

. חוסר אמון מתמשך ברמה וכבר נסוג לאחור רק החל 2016-ב תורכיהפתחו ישראל ו תהליך הפיוס שבו
גם אם שתי . מדיניותהממשלתית מונע את הרחבתן של שותפויות הסחר הקיימות ואת פתרונן של מחלוקות 

למקומות מושבם הדיפלומטים יחזרו המדינות ימצאו דרך לשפר יחסים וגם אם שוב יוחלפו שגרירים, הרי ש
 קצרות. תהיינה סכסוכים, כהונותיהם לנהלשיח ו-דולקדם א מאמץ רציני יותר להבנה שלוך מת

 
תפתחויות הבשל ה בין השארמגעים בין ארגוני החברה האזרחית בשתי המדינות אף הם טעוני טיפוח, 

 שבאה בעקבותיו התורכית , וביתר שאת התגובה הקשה של הממשלה2016. ניסיון ההפיכה ביולי תורכיהב
 שיח-לשיתוף פעולה ודורבים סתמה שלא במתכוון אפיקים  ,)כולל נגד חוקרים, מומחים ופעילים חברתיים(

                                                
 גוריון, אחרי החברה הלאומית אל על.-חברת טורקיש איירליינס היא חברת התעופה השנייה בגודלה שפועלת בנמל התעופה בן 4

https://www.reuters.com/article/us-israel-egypt-natgas/egyptian-firm-to-buy-15-billion-in-israeli-natural-gas-idUSKCN1G31BK
https://www.reuters.com/article/us-israel-egypt-natgas/egyptian-firm-to-buy-15-billion-in-israeli-natural-gas-idUSKCN1G31BK
https://en.globes.co.il/en/article-erdogan-plays-brinkmanship-with-israel-turkey-economic-ties-1001239351
https://en.globes.co.il/en/article-erdogan-plays-brinkmanship-with-israel-turkey-economic-ties-1001239351
https://www.timesofisrael.com/knesset-vote-on-recognizing-armenian-genocide-withdrawn/
https://www.timesofisrael.com/knesset-vote-on-recognizing-armenian-genocide-withdrawn/
https://www.timesofisrael.com/knesset-vote-on-recognizing-armenian-genocide-withdrawn/
https://dayan.org/content/turkish-israeli-economic-relations-period-turbulence-and-political-uncertainty
https://dayan.org/content/turkish-israeli-economic-relations-period-turbulence-and-political-uncertainty
https://www.jpost.com/Middle-East/Turkey-establishing-industrial-zone-in-West-Bank-383097
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ערוצי קשר חדשים נבנים בתקופה זאת, אך באטיות. לפיכך, רק . רשמיים משתי המדינות-בין גורמים בלתי
ביחסים, והשפעתם על מעט גורמים אזרחיים מישראל ומתורכיה עמדו בקשר בתקופת ההידרדרות האחרונה 

שיח בריא בין החברות האזרחיות בשתי -ובלא דמאמצים לקדם שיפור יחסים בין המדינות היא כיום מוגבלת. 
 של חוסר הסכמה ואי הבנות. הקייםמהדפוס  יחרגו תורכיה-המדינות, לא סביר שיחסי ישראל

 
היה מרכיב מרכזי במדיניות  כיהתור-יחסי ישראלהקלקולים באין גם להתעלם מתפקידה של ארה"ב. תיקון 

 חשובותגישור בין שתי בנות בריתה ה נותניסיוארה"ב השקיעה מאמצים רבים בהחוץ של הנשיא אובמה, ו
התפתחויות בסוריה, והמאבק הבמזרח התיכון. בעבר, חלקו שלוש המדינות הללו חששות בנושא איראן, 

בטרור. אולם כיום, אין כמעט, אם בכלל, דיאלוג אסטרטגי בין השחקנים הללו. למעשה, המתיחות בין ירושלים 
 – תורכיםעל פקידים  אמריקאיותסנקציות . תורכיהארה"ב להתהום שנפערה בין לאנקרה מחווירה לעומת 

עוד לדבוק עודדו פוליטיקאים ישראלים  –נסון תמשך של הכומר האמריקאי אנדרו ברלמעצרו המ תגובהב
לנקוט הייתה אחדים טענו כי אנקרה יכולה תורכים . מומחים תורכיההביקורתית שלהם כלפי  בגישהיותר 

תורכי היה מתרחש, -ישראליפיוס גייס אהדה אמריקאית, אולם גם אם על מנת לנימה פייסנית כלפי ישראל 
  ארה"ב.-תורכיהיחסי על באופן דרמטי ביכולתו להשפיע כיום ספק אם 

 
בין ישראל מצב היחסים קשורים במישרין ל תורכיה-חשוב מכך, הדפוסים ההיסטוריים של יחסי ישראל

דרכים  לאתר ורכיהכולות ישראל ותעל אש קטנה, י מבעבע ניפלסטי-הישראלים. כל עוד הסכסוך פלסטיניל
ת ירושלים וסוגיסביב לשתף פעולה זו עם זו. אולם כפי שקרה פעם אחר פעם במהלך העשור האחרון, מתיחות 

 ברמת הממשלה והחברהביניהן, העמיקו את חוסר האמון ו התורכיו ועזה עוררו מחלוקות רציניות בין ישראל
 נפוצים.ויותר הפכו יותר קשים ופומביים בין בכירים משתי המדינות  דברים. חילופי כאחד

 
במוקדם  יגיעאכן וישנה סיבה טובה להאמין כי יום זה  –הקשרים הדיפלומטיים ישובו לתקנם שבמידה 

 הלהיות מוכנ, ובו בזמן תורכיהיחסים עם הלמגבלות לאמץ גישה מציאותית באשר תצטרך ישראל  –ובמאוחר 
אינה נחלתם  פלסטינימופיעות. על ישראל לקבל את העובדה שתמיכה בנרטיב ה לנצל הזדמנויות כאשר אלה 

הדבר אינו  ת.תורכיומגוונים בחברה ה רחביםם נוגי, אלא של חוהפיתוח רק של הנשיא ארדואן ומפלגת הצדק
היחסים. על הפוליטיקאים צמיחת הוא עלול לחבל בפוטנציאל  לטרליים, אולםשיפור ביחסים הביבהכרח שולל 

היתרונות החשובים שגלומים כלפי עמיתיהם ולהדגיש את  קשה מדיי לרסן עצמם מהשמעת ביקורת ציבורית
 , ואת סיפורי ההצלחה שקיימים גם כיום בקשר בין המדינות. לישראל תורכיהפעולה בין בשיתוף 

 
מקוות לנהל במהלך  תורכיההיחסים שישראל ו מערכת על אופישני הצדדים צריכים גם להקדיש זמן לדיון 

נייר עמדה משותף ב 2016-ב צויןכפי שהמדינית, הכלכלית והאזרחית. ברמה  ,חמש או עשר השנים הקרובות
(, בהעדר Global Political Trends Centerלמגמות פוליטיות גלובליות ) )התורכי( תווים ולמרכזילמכון מ

סוגיות בליישוב סכסוכים להכלת משברים בילטרליים ו מנגנונים ולייצר אלה בהיניסיון לספק תשובה לשאלות ל
היתרונות בין ישראל ותורכיה יוסיפו להתרחש גם בעתיד.  דיפלומטיםמשברים די גבוה ש סיכויקיים אזוריות, 

עדיין משמעותיים דיים כדי ששני הצדדים יימנעו מניתוק קשרים, כך שהאתגר  בין המדינות שיתוף פעולהבש
אינו הנוכחי המתיחות מדוע סבב לנמק יחסים, החשיבות  להסביר אתא ומדיניות ההשניצב כיום בפני קובעי 

  תרבותי של שותפות זו טרם מוצה במלואו.הכלכלי והמטיב עם אף צד, ולהדגיש שהפוטנציאל האסטרטגי, 
 
במזרח  ועקרונות יסוד עם מדינות רבות. אולם כאשר מדובר ביחסי חוץ עם מדינות םשראל חולקת ערכיי

, על עניקה לעתים עדיפות לאינטרסים משותפים, בעיקר אסטרטגיים וכלכלייםמ, מדיניותה של ישראל התיכון
אינטרסים להניח ש בנושאים אזוריים, וסבירמשמעותי ממשיכה לשחק תפקיד  תורכיה. פני המרכיב הערכי

ל אף החיכוך הנוכחי בין ע אלה של ישראל בטווח הקצר והארוך.לחפפו י ים מרכזיים שלהכלכליו יםאסטרטגי
מתח פוליטי תקופות של . בשל תלות הדדית זו, תורכיה, קיימת תלות הדדית גוברת בין ישראל וןממשלותיה

צלוח את על מנת ל גם יחד.אזרחים את העסקים והאנשי את דיפלומטים, את הבין שתי המדינות מאתגרות 
שיקולים של רווחים פוליטיים מידיים, יזדקקו שתי המדינות למנהיגות שמוכנה לחשוב מעבר להמשבר הנוכחי, 

  הדור הבא.מצוא שפה משותפת להידבר בה על מנת לקדם אינטרסים משותפים ולהיטיב עם ול

https://www.nytimes.com/2018/08/01/world/europe/us-sanctions-turkey-pastor.html

