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 לקידום תהליך  מרכיבים שישה בנאום במועצת הביטחון של האו"ם תכנית בת הציגמאזן  אבו - עדיין אין תהליך שלום
, ולטעון כי הוא מסית לטרור, ואינו מאזן לתקוף את אבום התגובה שלו השלום. שגריר ישראל באו"ם דני דנון בחר בנאו

למדינות החברות במועצת הביטחון, שישראל מתנגדת  מסר העביר. משרד החוץ תומך בשלום כפי שהוא מציג עצמו
שגרירת ארה"ב . האמריקאים כה בתכנית הפלסטינית תפגע במאמצי השלוםמאזן, וחושבת שתמי לתכניתו של אבו
בראשית  האמריקאים קרובים לחשוף את תכניתם לשלום בין הישראלים והפלסטינים.החודש ש טענהבאו"ם ניקי היילי 

  חודש מרץ יפגשו נתניהו וטראמפ, כאשר על השולחן תהיה מונחת גם תכנית השלום האמריקאית.
 

 נמשך, ואף הפלסטינית התיאום הביטחוני בין ישראל ומנגנוני הביטחון של הרשות  - פלסטיני-ישראלייתוף פעולה ש
עם ראש הממשלה  נפגשלחילוצם בשלום של שני חיילים אשר נכנסו בטעות למרכז ג'נין. שר האוצר משה כחלון  סייע

מובילים שתף פעולה עם מאמצי השלום שאמי חמדאללה. בפגישתם ביקש כחלון מהפלסטינים שישובו להפלסטיני ר
 שגובה ישראל עבור העברת המיסים המבקשת לקזז מ בכנסת האמריקאים. חמדאללה ביקש להקפיא את החקיקה

ליות ופיננסיות כמו גם משכורות לאסירים. השניים דנו בקידום יוזמות כלכאת הסכום אותו הם משלמים כהפלסטינים 
פסגת שלום כלכלית  אירחנשיא צרפת עמנואל מקרון במשק המים והחשמל, וקבעו להיפגש שוב במהלך חודש מרץ. 

הפסגה עסקה בדרכים לשיפור שיתוף  מקבילתו הפלסטינית עביר עודה.ושר הכלכלה אלי כהן בפריס, בהשתתפות 
ישראל שתי  העבירהבהמשך החודש, בעקבות הערכת מצב ביטחונית,  הפעולה הכלכלי והורדת חסמים בירוקרטיים.

 .גופות מחבלים לפלסטינים
 

 חוקי חוות גלעד. לוועדת השרים -הלא המאחז הכשרתפה אחד את  אישרההממשלה  - התנחלויות ושאלת הריבונות
 הוחלטהצעות חוק להחלת הריבונות הישראלית על מעלה אדומים ובחבלי יהודה ושומרון. לבסוף  הוגשולענייני חקיקה 

ראש הממשלה כי הוא נמצא בשיח  אמרלדחות את הדיון על הצעות אלו למושב הכנסת הבא. בהקשר להצעות חוק אלו 
הודעה שדברים אלו הם שקר וארה"ב  פרסםעם האמריקאים על סיפוח חלקי של יהודה ושומרון. דובר הבית הלבן 

 אישרההכחשה למה שראש הממשלה אמר. במקביל,  מישראל יצאהלבסוף וישראל לא דנו על סיפוח הגדה המערבית; 
הכנסת את חוק ביטול מל"ג )מועצה להשכלה גבוהה( יו"ש, והכפיפה למעשה את המוסדות האקדמיים שבשטחים, בצעד 

ישראל לבין  המקדם החלת ריבונות וסמכות, למל"ג הישראלית. כמו כן, בצעד דומה של טשטוש ההבחנה בין מדינת
ועדת השרים לענייני חקיקה תזכיר חוק מטעם שרת המשפטים, איילת שקד, המבקש  שרהיאהשטחים הכבושים, 

 .ת של פלסטינים בגדה המערבית לבית המשפט המחוזי בירושלים במקום לבג"צלהעביר את הסמכות לדיון בעתירו
 

 מבנה הקונסוליה 2018כי תפתח שגרירות בירושלים כבר בחודש מאי  הודיעהמחלקת המדינה האמריקאית  - ירושלים .
ההנהגה , ואילו עד שיבנה מבנה הקבע. ראש הממשלה הודה לטראמפ על המהלךזמנית ירות בירושלים יהפוך לשגר

בין עיריית ירושלים והכנסיות בעיר, לאחר  התגלע. סכסוך בחריפות את הכוונה להעביר את השגרירות התקפ תפלסטיניה
קוו ולגבות ארנונה מנכסים שונים )שאינם בתי תפילה( של הכנסיות. הצעת חוק  שהעירייה החליטה לשנות את הסטטוס
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את הכנסייה להחליט בצעד חריג על  למתח, והביאה הוסיפהשמאפשרת למדינה להפקיע אדמות שמכרה הכנסייה, 
סגירת כנסיית הקבר. בכיר במשרד החוץ הזהיר כי צעדי העירייה פוגעים ביחסי החוץ של ישראל ומפרים את האיזון 

)כולל ראשי הכנסיות בירושלים, הוותיקן, ומדינות וקהילות נוצריות  העדין בעיר. לבסוף, ולנוכח לחצים בינלאומיים רבים
ראש הממשלה וראש העיר על הקמת צוות בראשות השר צחי הנגבי, שינסה לגבש הסכמות עם  סיכמו ,ברחבי העולם(

את ההתקשרות בין החברה לשיקום ופיתוח  אישרהבנוסף, הממשלה  .הכנסייה, ובינתיים הוקפאו הצעדים של העירייה
הפועלת  ,עמותת אלע"ד הרובע היהודי בעיר העתיקה לבין עמותת אלע"ד להפעלת הגן הארכיאולוגי על שם דוידסון.

ממוקם  קרב משפטי מול המדינה על הפעלת האתר הרגיש בו ניהלה ,להגברת הנוכחות היהודית בעיר העתיקה ובסילואן
  . 2017בנובמבר הארכיאולוגי הפעלת הגן על , והגיעה להסכם )"עזרת ישראל"( אורתודוכסים-מתחם התפילה ללאגם 

 

  השגרירות הישראלית בירדן שבה לפעול בסוף חודש ינואר לאחר החתימה על  - למסלול?היחסים עם ירדן חוזרים
של אמיר ויסברוד לשגריר החדש בירדן,  מינויוהממשלה את  אישרה החודש. הסכם פיוס, עדיין ללא שגריר או שגרירה

ירדנים מנעו פיגועים של דעאש כנגד כי כוחות הביטחון ה דווחבירדן בנוסף,  .אשר יחליף את השגרירה עינת שלאיין
סוריה, זאת בתיאום -ירדן-בבניית גדר ביטחון נוספת במשולש הגבולות ישראל התקדמה, וישראל אנשי עסקים ישראלים

 מלא עם הירדנים.
 

 המתווכת לתעשייה )עם חברת דולפינוס  חתמושותפויות הגז תמר ולוויתן  - יחסים אסטרטגיים עם מצרים, ומתיחויות
מיליארד דולר. כעת נבחנות האפשרויות  15שנים במחיר של  עשרגז טבעי למשך   64BCMהסכם על מכירת  (המצרית

מיליארד דולר, אשר נפסק  1.8-כי מימוש ההסכם תלוי בוויתור ישראלי על החוב בגובה כ רמזהלהובלת הגז. מצרים 
החודש דווח גם כי . לאומי בגין הפסקת הזרמת הגז המצרילטובתה של חברת החשמל הישראלית בהליך בוררות בינ

למצרים להגדיל את צבאה בסיני לצורך מאבקה בדעא"ש מעבר למה שהסכם השלום מאפשר למצרים.  אישרהישראל 
הכוחות עם ישראל, והיא הגישה מחאה למנגנון  יחד עם זאת, התרחשו מקרים בהם המצרים לא תיאמו את הגדלת

כי מאז הכרזתו של טראמפ על העברת השגרירות לירושלים, הפסיקו המצרים להנפיק החודש  פורסםעוד הפיקוח. 
עידת הביטחון ופגישה בין נתניהו לשר החוץ המצרי, סאמח שוכרי, בו לארגןויזות לקבוצות תיירים מישראל. ניסיון 

 במינכן, לא צלח. 
 

 שרה לחברת הטיסה אייר אינדיה לטוס מעל שמיה בנתיב יכי ערב הסעודית א דווחהחודש  - אזורי? יתוף פעולהש
, דבר שיקצר את משך הטיסה לשש שעות בלבד. לאחר הדיווח מיהרו בערב 2018ישראל החל מחודש מרץ -הודו

שר החוץ של . התמונה ולא ברור האם יחל לפעול קו תעופה זה התבהרה. עם סוף החודש עדיין לא הסעודית להכחיש
עליה במספר המבקרים לירושלים ממדינות  תמגמ, ביקור המבטא וברשות הפלסטינית אקצא-במסגד אל ביקרעומאן 

ביוזמת משרד החוץ, ובמסגרת תכנית המתמקדת במעצבי דעת קהל בעולם הערבי ומביאה משלחות לארץ, . מוסלמיות
 ,החודשעוד החודש משלחת של עיתונאים ממדינות ערב שונות, כולל עיתונאים מסוריה, לבנון, תימן ומרוקו.  ביקרה
שמקדם שלום,  לאומיכנס אומנויות לחימה בינ אירחהישראל ; דיווחים כי ישראל מוכרת נשק לאיחוד האמירויות נמסרו

-וניברסיטת בן; ואואף מאמן ממוצא איראני, כולל ממצרים, ירדן, תורכיה מדינות האזורבו השתתפו מאמנים בכירים מ
כי אלפי סטודנטים מהעולם לומדים את הקורס המקוון "מבוא לקבלה" וביניהם סטודנטים מתורכיה,  פרסמהגוריון 

   .איראן, סוריה וערב הסעודית
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 על רקע הפלת מל"ט איראני שחדר לישראל, תקיפה ישראלית בסוריה, והפלת מטוס  - איראן בסוריהF-16  ,ישראלי

שוב עם  שוחחנמשכו המגעים הדיפלומטים בין ישראל לרוסיה בניסיון להסדיר את הפעילות הצבאית בסוריה. נתניהו 
פוטין והדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה. פוטין מצדו הזהיר את נתניהו מנקיטת צעדים שיביאו להסלמה. 

ם מדינות מרכזיות, בו פירוט של המסרים המרכזיי 15-מברק סודי לשגרירים ב שלחהאגף האסטרטגי במשרד החוץ 
אותם על השגרירים להעביר למקבלי ההחלטות, המבהירים את רצינותה של ישראל במניעת התבססותה של איראן 

 באמצעות גרמניה, בריטניה וצרפת מסרי אזהרה חריפים העבירהבסוריה. אירועים אלו התרחשו לאחר שישראל 
קורס שני ללימודי השפה  פתחמשרד החוץ  ,לבנות מפעלים לטילים מדויקים באזור. בתוך כך הבנוגע לכוונת לאיראן

 . הפרסית לעובדיו

  רוע ילשעבר רפי איתן בירך את המפלגה הימנית קיצונית, אלטרנטיבה לגרמניה, בא "כח -הימין הקיצוני באירופה
בחריפות כנגד ברכה זו, המסייעת  יצאשנערך סביב יום השואה הבינלאומי. שגריר ישראל בגרמניה ג'רמי יששכרוף 

יהודה גליק  "כ. חבו רפי איתן חזר. נוכח הביקורות מפלגה קיצונית בעלת זיקה לאידיאולוגיה הנאציתלדבריו להכשיר 
וזאת בניגוד להחלטת נתניהו  ,כריסטיאן שטראכה-אוסטרית היינץלהיפגש שוב עם מנהיג מפלגת החירות ה בחר

 טעןבכנס בוינה משרד החוץ.  ובניגוד לעמדתלהחרים את שרי המפלגה, בניגוד לעמדת הקהילה היהודית באוסטריה, 
יו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי כי על מדינת ישראל לתאם את עמדתה כלפי המפלגות הימניות הקיצוניות באירופה 

ראש הממשלה נתניהו עם קנצלר  נפגשבמהלך ועידת הביטחון במינכן,  עם הקהילות היהודיות החיות במדינות אלו.
אשר הצהיר כי אוסטריה תשנה את דפוסי ההצבעה שלה  מנהיג מפלגת הימין המתונה, אוסטריה סבסטיאן קורץ,

בארץ עם היועץ לביטחון לאומי ההונגרי  נפגשבאו"ם, ותתמוך במועמדותה של ישראל למושב במועצת הביטחון. נתניהו 
ודן עמו באפשרות שישראל תארח השנה את ועידת מדינות וישיגרד. בתוך כך, משרד החוץ בשיתוף משרד התפוצות, 

 .2018את הכנס השישי הבינלאומי למלחמה באנטישמיות שצפוי להתקיים לקראת סוף מרץ  מארגנים
 

 ישראל ניסתה למנוע את חקיקתו של חוק פולני המבקש להסיר מעל העם או האומה הפולניים אחריות  - החוק הפולני
בינתיים.  נדחהחודש, כלשהי לשואה. ביקורו של ראש המועצה לביטחון לאומי הפולני שתוכנן להתקיים בראשית ה

למרות על ידי הממשלה הפולנית.  בוטללהגיע לפולין בעקבות החקיקה,  שרצהביקורו של שר החינוך נפתלי בנט, 
ישראלית שהחוק לא השאיפה הפט לחוקה. לדיון בבית המש שעברהפולנים קיבלו לבסוף את החוק, הלחץ הישראלי, 

כי לא  הבהירה ישראלמינו שגריר חדש לישראל. מצדם יאושר בטרם קיומו של דיאלוג משותף, התבדתה. הפולנים 
של דיאלוג, ולא תקבל משלחת פולנית ליישוב המשבר אם אין כוונה אמתית לתקן את מראית עין תשתף פעולה עם 

עם ישראל, לאחר ששר המשפטים הפולני  לדיאלוגמשלחת פולנית  הגיעההחוק. למרות אישור החוק, בסוף החודש 
הבהיר שלא ינקטו צעדים פליליים בהתאם לחוק החדש, עד שיסתיים הדיון המשפטי בפולין. משלחת פולנית מטעם 

, הביעה את EXPO-MUNI עידת השלטון המקומי וקק"ל, ויריד החדשנותלהשתתף בוו עהשהגירשויות מקומיות, 

ו לקח חלק מנכ"ל משרד דיון בנושא בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ב התקייםהתנגדותה לחוק הפולני. בסוף החודש 
 קולות רבים אשר קראו לנקיטת צעדים חריפים יותר, ובהם גם החזרת השגרירה. נשמעובישראל  .החוץ

 

  ההסכם הקואליציוני בגרמניה שהתגבש בין המפלגה השמרנית של מרקל  - ממשלה חדשה בגרמניהלקראת
להתנחלויות בטענה שהן מנוגדות לחוק הבינלאומי ומקשות על פתרון שתי המדינות  התנגדותדמוקרטים כולל -והסוציאל

 ., ומחויבות לתמיכה באונר"אבנושא ירושלים התנגדות להצהרת טראמפ. ההסכם כולל גם גרמניתולכן לא יזכו לתמיכה 

 כלכלי-קיימת בין ישראל ולבנון על הגבול הימי מתמשכתמחלוקת  - ישראל ולבנון חזרו למשא ומתן בתיווך אמריקאי ,
באזור זה, וישראל ראתה בצעד לחיפוש גז טבעי . לבנון העניקה עדיפות לקידוחים "9בלוק מה שמכונה "בעיקר סביב 

ישראל בין  ולתווךלאחר תקופה של קיפאון מאז כניסתו לתפקיד של טראמפ, חזרו האמריקאים לנסות  זה פרובוקציה.
 ,עם שר האנרגיה יובל שטייניץגם ולבנון. היועץ למזכיר המדינה האמריקאי דיוויד סטרפילד דילג בין ישראל ולבנון ונפגש 

   .טיאשר הדגיש כי ישראל מעוניינת בפתרון דיפלומ
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 בבחירות שהתקיימו  את נשיא קפריסין לנוכח בחירתו המחודשת לתפקיד בירךראש הממשלה נתניהו  - ישראל קפריסין
 2018. השניים הסכימו לנסות לקבוע מועד חדש לפסגה משולשת, אשר תוכננה לחודש ינואר במדינה בתחילת פברואר

 .החודש ראש המשמר הלאומי הקפריסאי בארץ, כאורחו של הרמטכ"ל גדי אייזנקוט ביקרונדחתה. כמו כן, 
 

 בחשד גוריון, -התעופה בן בנמלבחודש ינואר החודש שוחרר אזרח תורכי אשר נעצר  - ת עם תורכיהמתיחות נמשכ
בתורכיה שללו זאת מכל , אך בחמאס. ישראל האשימה את תורכיה שהיא מסייעת לחמאס הלבנת כספים ותמיכהל

לקדם את העברת השגרירות שלהם לירושלים החלטה האמריקאית התנגדות חריפה כלפי ה הביעהכמו כן, תורכיה וכל. 
 כבר במאי הקרוב, וטענה שצעד זה פוגע בשלום ומנוגד לחוק הבינלאומי.

 מיליון  238של  קיצוץהחודש על שולחן הכנסת כוללת  ונחהשה 2019טיוטת תקציב  - עמד ותקציב משרד החוץמ ₪
, כך שפחות כסף יופנה להפעלת נציגויות החוץ טיוטת התקציב מבטאת שינוי באופן הפעלת מערך .בתקציב משרד החוץ

-. תוספת חדלמדינות אשר יש סיכוי שישנו את עמדתן כלפי ישראל במוסדות הבינלאומיים לסיוע ישיריופנה ויותר כסף 
, לא אמורה ישראליות בחו"ל )אשר זהותן טרם נקבעה( של שבע נציגויות בגין סגירה מתוכננת המשרד פעמית לפעילות

 .לחזור על עצמה בתקציבי השנים הבאות
 

 הממשלה את מינוים  אישרהמלבד אישור מינויו של אמיר ויסברוד לשגריר החדש של ישראל בירדן,  - מינויים וכוח אדם
תושב לגואיינה, סורינאם, טרינידד וטובאגו -רדא מנצור יהיה שגריר ישראל לפנמה, ושגריר לא :של שגרירים נוספים

אור יהיה שגריר -רונן גילו ;תושבת לליבריה וסיירה ליאון-ל לגאנה ושגרירה לאשני קופר תהיה שגרירת ישרא ;וברבדוס
 .ישראל למיאנמר

 

 את רצונות לשפר את בה , והדגיש 2018את תכנית העבודה שלו לשנת  פרסםמשרד החוץ  - שקיפות במשרד החוץ
החודש דיון  ערכה , בראשות ח"כ סתיו שפיר,ועדת השקיפות של הכנסתמיצובו הציבורי ואת הנגשת המידע לציבור. 

 ל משרד החוץ, בהשתתפות מנכ"ל המשרד.מיוחד במדד שקיפות הציבור ש
 

 ציפי גם החודש. סגנית שר החוץ  עמוד במוקדסוגיית גירוש הפליטים המשיכה ל - המסתננים/פליטים לאפריקה גירוש
את העמדה כי מתווה הגירוש המתוכנן אינו עומד במבחן פסיקתו של בג"צ, ויש לבנות מערך שעוקב  ביטאהחוטובלי 

הואיל וכרגע אין לישראל דרך לוודא שחייהם לא יהיו  אחר ביטחונם והשתלבות הפליטים במדינת היעד אליה גורשו
נערים אפריקאים שהגיעו  500לשר הפנים אריה דרעי שלא לגרש  קראחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית  בסכנה.

שוב כי קיים הסכם בין  שהכחימלווים, וגדלו במערכת החינוך הישראלית. שר החוץ של רואנדה -לישראל כקטינים לא
רואנדה לישראל, והבהיר שרואנדה לא תקבל ולו פליט אחד שיגורש כנגד רצונו. משלחת של משרד הביטחון והתעשיות 

אף הם לרואנדה ללמוד את הסוגיה ולהתרשם  נסעו מוסי רז ומיכל רוזין ממרצ הח"כים .ברואנדה ביקרההביטחוניות 
   מהמציאות בשטח.

 

 מאבק ב-BDS -  כנס בינלאומי שהתמקד בהיבטים  ,שיתוף עם לשכת עורכי הדין, בקייםהמשרד לעניינים אסטרטגיים

הקולנוע  פסטיבלאת  החרימהנון -המשפטיים של התמודדות תאגידים עם חרמות. שגרירת ישראל בפריס עליזה בן
 בעקבות דיון בכנסת. , ולחצה של שרת התרבות והספורט של ישראלהישראלי בצרפת, בגין הקרנת הסרט פוקסטרוט

את התנהלות והתערבות שרת התרבות והספורט. עוד היועץ המשפטי לממשלה  חןיבכ נחמן שי, שיזם ח" על הנושא
שה כחלון יאשר בקרוב תקנות שימנעו הטבות מס מארגונים ישראלים הקוראים לחרם החודש כי שר האוצר מ פורסם

, ובמטרה לפגוע בתרומות 2011על ישראל או ההתנחלויות. זאת בהתאם לסמכות הניתנת לו בחוק החרם משנת 
מנכ"ל משרד החוץ את עובדי המשרד לעניינים אסטרטגיים,  תקףלארגונים אלו. בדיון של ועדת השקיפות של הכנסת, 

 . אשר מצטרפים לדבריו למשלחות משרדו, אך נעלמים בשטח ואינם מתאמים או מדווחים על פעילותם
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 ראשון בין מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם יצא בראש משלחת של סמנכ"לים לדיאלוג מדיני  - דיאלוג מדיני עם ארה"ב
באינטרסים משותפים ובאפשרויות לפעולה משותפת במזרח  דנומחלקת המדינה בארה"ב. הצדדים משרד החוץ ל
, ובתוך הזרם סביב סוגיות של דת המשבר עם יהדות ארה"בנמשך במקביל, ות אחרים בעולם. התיכון ובמקומ

. בנוגע למתווה הכותל, ביקורת על הרבנות הראשית אשר פוגעת ביחסים עם הקהילות בארה"ב נשמעההאורתודוכסי 
מתקדמות, על אף שלא בדיוק בהתאם  הרחבת רחבת התפילה המעורבתהקמת ול תכניותאמנם עדיין אין הסכמה, אך 

 .למתווה שהושג בעבר

 

 
 

 

 

 מה קרה? תאריך

 כנס להתמודדות משפטית עם חרמות. הובילהמשרד לעניינים אסטרטגיים  בפברואר 5-7

עם מחלקת המדינה  נפגשה יובל רותם מנכ"להמשלחת של משרד החוץ בראשות  בפברואר 12
 האמריקאית בוושינגטון לדיאלוג מדיני.

 בירושלים בשיתוף משרד החוץ ובתי הספר בעיר. נערך 12-כנס מודל האו"ם ה בפברואר 12-13

 את ראש המשמר הלאומי של צבא קפריסין. אירחהרמטכ"ל גדי אייזנקוט  בפברואר 13

, HABITATבכינוס של ארגון האו"ם  השתתפהמשלחת בראשות הדיפלומט דוד רוט  בפברואר 13

 .במלזיההשנה  נערךאשר 

 עם היועץ לביטחון לאומי ההונגרי. נפגשראש הממשלה נתניהו  בפברואר 13

מפגש של דיפלומטים ושגרירים לקידום מעורבותן של נשים  קייםמשרד החוץ  בפברואר 14
 בדיפלומטיה.

 רת הכלכלה הפלסטינית עביר עודה.בפריס עם ש נפגששר הכלכלה אלי כהן  בפברואר 15

ויד ועם היועץ למזכיר המדינה האמריקאי די נפגששטייניץ האנרגיה יובל שר  בפברואר 18
 .סטרפילד בנושא מחלוקת הגבול הימי עם לבנון

בכנס הביטחון הבינלאומי במינכן.  השתתפוראש הממשלה ובכירים ישראלים נוספים  בפברואר 18
 כלכליות עולמיות.  חברותובכירים ב אוסטריהעם מזכ"ל האו"ם, קנצלר  נפגש נתניהו

ברמאללה עם ראש הממשלה הפלסטיני ראמי  נפגששר האוצר משה כחלון  בפברואר 19
 חמדאללה.

עם סגן שר החוץ הרוסי מיכאיל בוגדנוב.  נפגש אלון אושפיז   סמנכ"ל משרד החוץ בפברואר 20
 .מו מתכונת לדיאלוג משותף בשנה הקרובההשניים דנו במצב במזרח התיכון וקד

לשבוע בארגנטינה וברזיל לקידום הסכמים בתחום  יצאשר המדע אופיר אקוניס  בפברואר 25
 .טק והמדע-ההיי

 עם שר החוץ של ברזיל אלויסו נונס. נפגשנתניהו  בפברואר 27

לארץ לדיאלוג בנושא החוק הפולני  הגיעהמשלחת פולנית בראשות סגן שר החוץ  בפברואר 28
 בנוגע לשואה.
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https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.5825064
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https://twitter.com/simonarann/status/967462801303326720
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/PM_Netanyahu_met_with_Brazils_Foreign_Minister_Aloysio_Nunes_270218.aspx
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 סיכומי כנסים

 .2018, סיכום כנס בכנסת, ינואר קריסת מערך החוץ של ישראל

, סיכום דיון בכנסת, פברואר י מפלגת הימין הקיצוני באוסטריהפמדיניות ישראל כל
2018. 

  דו"חות ומחקרים

 . ]באנגלית[2017הדו"ח השנתי של מכון מיתווים לשנת 

," עם הגב לעולם: מדוע כנסת ישראל מתעלמת מנושאי חוץ?ניצן הורוביץ, "
 .2018פברואר 

ערב מתהליך -ניסיון ממשלת נתניהו לנתק את יחסי ישראלד"ר יובל בנזימן, "
 .2018ר ," פברואפלסטיני-השלום הישראלי

 ינואר, מדיניות ארצות הברית ביחס לישראל ולמזרח התיכוןרבקה בורנשטיין, 
2017. 

 .2018פברואר, מניעת הסלמה בין ישראל לאיראן בסוריה באמצעים דיפלומטיים

 מאמרי דעה

בפברואר  20, וואיינט ,"הניסיון הישראלי להתקרב למדינות ערבד"ר יובל בנזימן, "
2018. 

במרחק נגיעה: הבחירות בקפריסין השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2018בפברואר  18, מעריב ,"וישראל

השותפים שלנו באירופה: לא לימין הקיצוני, כן ד"ר נמרוד גורן, "
 .2018בפברואר  4, וואיינט ,"לדמוקרטיות

מתווה לפעילות מדינית ישראלית מול סוריה: השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2018בפברואר  15, דבר ראשון ,"הכלה תוך שמירה על האינטרסים החיוניים

 ראיונות בתקשורת

, PeopleBroadcasting," ודש פברוארח -  על הדו"ח הדיפלומטיד"ר רועי קיבריק, "

 .2018 מרץ

בפברואר  4, רשת ב'," השעה הבינלאומית, בקפריסיןעל הבחירות מיכאל הררי, "
2018. 
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