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 עדיין אין תהליך שלום  -האמריקאים טרם הניחו על השולחן את תכנית השלום עליה הם עמלים ,ובפגישה שנערכה
בחודש מרץ בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ ,תפס הנושא הפלסטיני מקום שולי בלבד .בכלי התקשורת
התפרסמו דיווחים סותרים ,שנעו בין החלטה אמריקאית לדחות את פרסום התכנית לנוכח חוסר מוכנות מצד מדינות
ערב ללחוץ על הפלסטינים לקבל אותה ,לבין דיווחים על כך שהתכנית עדיין רלבנטית ושפרסומה הולך ומתקרב.
 המשבר ההומניטרי בעזה  -במקביל למקרה בו שפכים מעזה זיהמו שדות בישראל ,נחנך בעזה מתקן חדש לטיהור
שפכים במימון אירופי .בוושינגטון נערך מפגש בהשתתפות נציגים מישראל ,ארה"ב ,ערב הסעודית ,עומאן ,בחריין,
קטאר ,מצרים ,ירדן ,קנדה ,האיחוד האירופי ,קפריסין ,צרפת ,אירלנד ,איטליה ,יפן ,הולנד ,נורבגיה ,בריטניה ,הקוורטט,
האו"ם ,וקרנות סיוע ,במטרה לדון במשבר ההומניטרי ברצועה ולקדם דרכים להתמודדות עמו .נציגי הרשות הפלסטינית
לא השתתפו כביטוי לחוסר האמון שלהם באמריקאים ,וגם נציגי אונר"א לא הוזמנו לדיון .את ישראל ייצג מתאם הפעולות
בשטחים .בכינוס הוועידות התורמות שהתקיים בבריסל בהמשך החודש ועסק באותו נושא ,ייצג את ישראל מנכ"ל
המשרד לשיתוף פעולה אזורי .בכינוס זה הצליחו לגייס  80אחוזים מהמימון הדרוש לבנייתו של מתקן גדול להתפלת מים
ולשיפוץ מערכת הובלת המים ברצועה .ישראל מצידה התחייבה לסייע בידע טכנולוגי ובהקלות במעברים .הקבינט
המדיני-ביטחוני הכיר במצב הקשה בעזה והחליט שבמידה שיו"ר הרשות הפלסטינית יצמצם את התשלום על החשמל
לעזה ,ישראל תמשיך לספק חשמל לעזה ותקצץ את העלות מתשלומי המיסים הפלסטיניים .סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי
ערכה סיור הסברה סביב רצועת עזה לכ 70-דיפלומטים זרים.
 המאבק על הגבול בעזה  -לנוכח אירועי המחאה שארגן החמאס אל מול הגדר בעזה ,והמספר הגבוה של פלסטינים
הרוגים ,נפתח מאבק דיפלומטי על מסגור הפעילות של ישראל והלגיטימציה שלה .משרד החוץ והשגרירים התגייסו
למאמצי ההסברה של העמדה הישראלית הגורסת כי חמאס אחראית להתדרדרות המצב בעזה .מועצת הביטחון של
האו"ם התכנסה בערב פסח ביוזמת כווית לדיון דחוף על האירועים בעזה .ישראל בחרה לא להשתתף ,והעבירה תלונה
רשמית בנוגע למועד הכינוס .וטו אמריקאי מנע החלטה בכינוס המועצה .האו"ם וגורמים נוספים בעולם (ביניהם האיחוד
האירופי ,צרפת ,ואירלנד) העבירו מסרים לישראל הכוללים בין היתר הכרה בזכותה להגן על גבולותיה ,וקריאה להשתמש
בכוח מידתי ,לסיים את המצור על עזה ,ולהקים ועדת חקירה בלתי תלויה בנוגע לאירועים האחרונים.
 המאבק התודעתי על ירושלים  -הממשלה הצליחה להתמודד עם קשיים בירוקרטיים שהיו צפויים למנוע את העברת
השגרירות האמריקאית במועד המתוכנן סביב חגיגות יום העצמאות הישראלי .החודש נמסר כי נשיא גואטמלה ,ג'ימי
מוראלס ,יחנוך את שגרירות ארצו בירושלים ב 16-במאי .ישראל המשיכה במאמציה לשכנע מדינות נוספות להעביר את
שגרירותן לירושלים .ביוזמת השר לירושלים ומורשת ושגריר ישראל באו"ם ,הציגה ישראל במטה האו"ם בניו יורק
תערוכת ממצאים ארכיאולוגיים המדגישים את הקשר ההיסטורי בין ישראל לירושלים .צוערי משרד החוץ ערכו ביקור



 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.
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בהר הבית כחלק מהכשרתם ,ובהתאם לתכנים חדשים שסגנית השר חוטובלי הצהירה שהכניסה לקורס הצוערים .מנגד,
המשיכו החודש ביקורי בכירים מהעולם הערבי בירושלים ובמקומות הקדושים ,והחודש היה זה שר החוץ של מרוקו.
 התנחלויות  -בג"צ הקפיא את ביצוע החלטת הממשלה להעביר פיצויים אישיים למפוני עמונה ונתיב האבות .בחברון
התפנו מרצון המתנחלים מבית המכפלה ,שלגביו מתקיים הליך משפטי הבודק את סוגיית הבעלות ,אך נכנסו לשני בתים
אחרים בעיר שמעמדם שרוי במחלוקת .לראשונה מאז שנות ה ,'90-הוקם ואוכלס – בהתאם לחוק הישראלי – יישוב
יהודי בשטחים ,כאשר מפוני עמונה נכנסו ליישוב עמיחי שהוקם עבורם בשומרון .מועצת זכויות האדם של האו"ם קיימה
דיון מיוחד בהפרות זכויות אדם בשטחים ,ובהצבעה שנערכה בסיומו התקבלו חמש החלטות נגד מדיניות ישראל ,ללא
שינויים ניכרים במפת המדינות התומכות והמתנגדות.
 שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני  -שר העבודה חיים כ"ץ נפגש עם מקבלו הפלסטיני מאמון אבו-שהלא .כ"ץ העלה את
נושא השבויים והנעדרים בעזה ,ואבו-שהלא התמקד בבעיות במעברים ובחוזי העבודה עם הקבלנים .השר לשיתוף
פעולה אזורי צחי הנגבי נפגש ביפן עם שר החוץ היפני ודן עמו בקידום פרויקטים משותפים לישראל ,ירדן והפלסטינים.
עובדי המנהל האזרחי פתחו בעיצומים שהשפיעו על הענקת אישורי עבודה לפלסטינים בישראל ובהתנחלויות ,ועל עבודת
המטה לקידום תכניות בנייה בהתנחלויות .במהלך חג הפסח הוטל סגר על השטחים והמעברים לרצועת עזה נסגרו.



שיתוף פעולה עם מדינות המפרץ?  -ערב הסעודית החליטה לראשונה לאפשר לחברת תעופה (אייר אינדיה) לטוס
לישראל דרך המרחב האווירי שלה .ישראל פנתה לארה"ב בבקשה שלא תשלים את עסקת מכירת הכורים הגרעיניים
לערב הסעודית .ישראל לקחה חלק בתרגיל צבאי אווירי משותף לחילות האוויר של ארה"ב ,קפריסין ,בריטניה ,איטליה,
יוון ואיחוד האמירויות .בניגוד לשנה שעברה ,הפעם הוצנעה השתתפותה של ישראל .בחריין פתחה את שעריה לביקור
של משלחת יהודים מארה"ב ושל נשיא הקונגרס הציוני רון לאודר .נבחרת הנוער של תיכון קציר מחולון השתתפה
בגביע העולם בכדוריד שנערך בקטאר ,וזכתה במקום השלישי .את המשלחת ,ששיחקה תחת דגל ישראל ,הוביל ד"ר
אמין מוקטרן ,המפקח על החינוך הגופני במגזר הערבי.



איראן  -ישראל המשיכה לפעול במישור הדיפלומטי נגד הסכם הגרעין הקיים עם איראן ,וניסתה להשפיע ולתאם עמדות
עם ארה"ב ,גרמניה ,בריטניה וצרפת ,כך שגם איום הטילים הבליסטיים יהווה מרכיב בהסכם חדש .נתניהו ניצל את
פגישותיו עם נשיא ארה"ב בוושינגטון ועם שרי החוץ של גרמניה וצרפת בישראל ,על מנת להציב דרישותיה של ישראל.
המנהיגים האירופים ,מצדם ,הביעו תמיכה בהמשך יישום הסכם הגרעין .במקביל ,משרד החוץ הישראלי שלח סרטון
ברכות לעם האיראני לרגל השנה החדשה.



החוק הפולני  -משלחת פולנית בראשות סגן שר החוץ הגיעה לארץ לדיאלוג בהובלת מנכ"ל משרד החוץ הישראלי
בנוגע ל"חוק השואה" הפולני .השיחות לא הבשילו להצהרה משותפת ,והדיאלוג יימשך .בתוך כך ,דוברת ממשלת פולין
ציינה כי לא מתנהל משא ומתן על החוק ,אלא רק שיחות הסבר .שגרירת ישראל בפולין ,אנה עזרי ,יצאה להסביר
ולהצדיק לקהל הישראלי את הצעדים שננקטו מול הפולנים ,ובכללם את ההחלטה לא להשיב את השגרירה לארץ אלא
להמשיך ולדחוף לשינויים דרך קיומו של דיאלוג רציף.
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החרם על מפלגת החירות האוסטרית  -מנכ"ל משרד החוץ ,יובל רותם ,נפגש עם קנצלר אוסטריה בווינה על רקע
החרם שהטילה ישראל על שרי מפלגת החירות בממשלת אוסטריה ,ורצונה של האחרונה לסיים את החרם ולהסדיר
את היחסים .נתניהו הטיל על רותם להכין תכנית פעולה ארוכת טווח אל מול מפלגת החירות ,והודה לקנצלר קורץ על
החלטת הממשלה האוסטרית להקים אתר הנצחה ליהודי אוסטריה שנרצחו בשואה ועל התבטאויותיו כנגד
האנטישמיות .בתוך כך ,דיפלומט אוסטרי ,חבר מפלגת החירות ,אשר הוצב בישראל ,נקרא חזרה לאוסטריה לאחר
שהעלה לחשבון הפייסבוק תמונה שלו עם חולצה וסמל נאצי.



בין בריטניה לרוסיה  -בריטניה ביקשה מישראל להצטרף למדינות המערב ולגנות את רוסיה על הרעלת המרגל הרוסי
על אדמתה .ישראל הוציאה הודעת גינוי כללית שלא הזכירה את רוסיה ואת מה שקרה .רוסיה הביעה שביעות רצון
מכך ושיבחה את העמדה "הנבונה" של "מערב ירושלים" .בריטניה ,מאידך ,הבהירה שהיא לא מרוצה מהודעת הגינוי
הרפה .למעלה מ 100-דיפלומטים רוסים גורשו על ידי יותר מ 20-מדינות ,אולם ישראל בחרה לא לגרש דיפלומטים
רוסים .לאחר ניצחון פוטין בבחירות ברוסיה ,מנהיגי ישראל וארה"ב היו היחידים מהמערב שהתקשרו לברך .בהמשך
החודש ,נפגשו שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס ומקבילו הבריטי ,וחתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה מדעי.



צרפת  -על אף הצהרת שרת התרבות מירי רגב כי ישראל לא תשתתף בפסטיבל הקולנוע הישראלי בגין הקרנת הסרט
פוקסטרוט ,ולאחר פתיחת בדיקה בנושא מטעם היועץ המשפטי לממשלה ,השתתפה נספחת התרבות של שגרירות
ישראל בפסטיבל .עובד צרפתי בקונסוליה בישראל נעצר בחשד שהעביר נשק לעזה ,ושגרירת ישראל בצרפת דנה עם
שר החוץ הצרפתי על הטיפול בנושא .בהמשך החודש הגיע שר החוץ לביקור בישראל ונפגש עם נתניהו ,כאשר הסכם
הגרעין עם איראן עמד במוקד השיחות .רצח על רקע אנטישמי בצרפת הוביל את הנהגת צרפת ,ובראשה הנשיא מקרון,
להביע תמיכה בקהילה היהודית ובמאבק באנטישמיות .משרד החוץ הביע תמיכה ושביעות רצון מהתגובה הצרפתית.



מתיחות נמשכת עם תורכיה  -בעקבות האירועים בגבול עזה בהם נהרגו פלסטינים רבים ,נפתח קרב "ציוצים" נוסף
בין ישראל ותורכיה .תורכיה תקפה את ישראל על התנהלותה בעזה ,וישראל דרשה שתורכיה לא תטיף לה מוסר ,גם
לנוכח מעשיה של תורכיה בסוריה .החודש דווח כי בניגוד לעמדת משרד החוץ ולעמדת הקהילה היהודית בתורכיה,
חברי כנסת ורבנים מישראל נוהגים להיפגש עם מנהיג כת תורכי ,שהביע תמיכה בעמדות אנטישמיות ושתומך כיום
בזכות התפילה של יהודים בהר הבית.



ישראל וקפריסין  -שר החוץ הקפריסאי ערך ביקור רשמי בישראל ונפגש עם נתניהו ועם נשיא המדינה ראובן ריבלין,
כחלק מההכנות לפגישת הפסגה המשולשת ישראל-יוון-קפריסין .הפסגה תוכננה להתקיים בחודש ינואר  2018אך
נדחתה ,ותתקיים ככל הנראה בחודש מאי הקרוב .בפגישה שקיימו שר החוץ הקפריסאי ונתניהו הם דנו ,בין היתר,
בקידום שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה.



מאבק משותף באנטישמיות  -שר הבריאות היווני לשעבר ,שהחזיק בעמדות אנטישמיות והתנער מהן ,ערך ביקור
בארץ שתואם עם משרד החוץ .במהלך הביקור הוא נפגש עם חברי כנסת ,והביע תמיכה בהיותה של ירושלים חלק
מישראל .עוד בחודש מרץ ,אירחה ישראל את הכינוס הבינלאומי השישי למלחמה באנטישמיות .ישראל מעוניינת לגייס
את העולם למלחמה באנטישמיות ופשעי שנאה על בסיס הטענה שאין זו רק בעיה יהודית .במהלך הכינוס חתמו ישראל,
יוון ,מלטה ואיטליה על הצהרה משותפת למאבק בשיח השנאה ,הטרור ,ועידוד האלימות ברשת ,בנוכחות מנהל
המדיניות של פייסבוק באזור אפריקה והמזרח התיכון.
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דיפלומטיה פרלמנטרית  -משלחת חברי כנסת ייצגה את ישראל בכינוס האיגוד הבין-פרלמנטרי ( )IPUשהתקיים
בשוויץ ,ודן בין היתר בהצעות החלטה המגנות את העברת השגרירות האמריקאית לירושלים .בהחלטה שהובאה על
ידי הפלסטינים ,כווית ובחריין ,תמכו בין היתר גם הודו ופולין .באותו מפגש נבחר חבר הכנסת חיים ילין כנציג של קבוצת
מדינות גדולה בוועדה לשלום ולביטחון בינלאומי של ה .IPU-זוהי הפעם הראשונה בה נציג ישראלי נבחר לכהן בוועדה
זו .בארגון ה ,OECD-הובילה חברת הכנסת סתיו שפיר כינוס בוועדת השקיפות והמלחמה בשחיתות ,במטרה לקבוע
סטנדרט עולמי לשקיפות.



דיפלומטיה מודרנית  -כחלק מחיזוק הקשר בין ישראל ומדינות וישגרד ,משרד החוץ פתח תכנית התמחות לסטודנטים
ויזמים בתחום ההיי-טק מסלובקיה ,פולין ,צ'כיה והונגריה ,שיגיעו לארץ וישתלבו בחברות ובסטארט-אפים .תכנית דומה
כבר קיימת עם גרמניה ,ותכנית נוספת מתגבשת אל מול קפריסין ויוון .בנוסף ,משרד החוץ פתח ערוץ טלגרם.



דיפלומטיית נשק  -דירוג שפרסם מכון מחקר בינלאומי ( )SIPRIקבע כי ישראל נמצאת במקום השמיני בין יצואניות
הנשק בעולם בשנים  .2013-2017החודש פורסם כי המדינה ביקשה להטיל איפול על עתירות בנושא ייצוא נשק ,לנוכח
עתירה שביקשה לבטל את רישיון הייצוא למכירת נשק-סייבר למקסיקו .בית הדין הטיל איפול על פסק הדין שניתן
בעתירה .שר הביטחון יצא לביקור רשמי ברואנדה ,זמביה וטנזניה ונפגש שם עם שרי הביטחון ,החוץ וראשי הממשלה
של המדינות לשם קידום שיתוף הפעולה הביטחוני עמן.



סיוע חוץ  -צוות של משרד החוץ בראשות השגריר לדרום סודן ,חנן גודר ,חילק מזון לפליטים במדינה .כמו כן ,נמסר
כי  60סטודנטים מדרום סודאן יגיעו להשתלמות חקלאית בת שנה בישראל ב .2019-מאמרי דעה שפורסמו החודש
בכלי התקשורת בארץ קראו למדינת ישראל להשקיע יותר בסיוע חוץ ובייצוא רעיונות חברתיים ,תוך הדגשת הרווחים
הפוליטיים והכלכליים הטמונים בצעדים אלו.



שקיפות במשרד החוץ  -משרד החוץ ומשרד הביטחון בלטו בהחלטתם שלא לפרסם באופן פומבי את תכניות העבודה
המלאות שלהם ,ובייחוד את המדדים לבחינת העמידה ביעדים ,בתואנה משותפת של שיקולים ביטחוניים .משרד החוץ
נמנע גם מלהעביר לציבור את הוצאות המשלחת לאו"ם ,וביקש ארכה נוספת להיענות לבקשת הפרסום.



גירוש הפליטים  -מדינת ישראל הודיעה בחודש מרץ כי היא עוצרת בינתיים את תכנית הגירוש כדי להתמודד עם
דרישות בית המשפט .ארגוני חברה אזרחית המשיכו לפעול כנגד מתווה הגירוש בכפייה ,ופעילים חברתיים אף פנו
לארגון זכויות האדם האפריקאי שייבחן את ההסכם הסודי בין ישראל ורואנדה .בתחילת אפריל הודיע ראש הממשלה
על הגעה להסכם עם נציבות הפליטים של האו"ם ,אולם למחרת חזר בו וביטל את ההסכם.



המשבר עם יהדות אמריקה  -הועידה השנתית של איפא"ק התקיימה בהשתתפות חברי ממשלה וכנסת רבים ,כולל
מהאופוזיציה .הנציגים הישראלים נאמו בוועידה לצד דמויות חשובות מהממשל האמריקאי ומהקהילה היהודית
בארה"ב ,וניצלו את הנסיעה לקיומן של פגישות מדיניות (ובראשן פגישת נתניהו-טראמפ) .יחד עם זאת ,המשבר עם
יהדות אמריקה נמשך ,כאשר אל סוגיית מתווה הכותל והגיור ,נוסף גם מתווה גירוש הפליטים בכפייה .רון לאודר ביטא
במאמר שפרסם את העמדות הרווחות ביהדות אמריקה ,וקרא לממשלת ישראל לשנות כיוון אל מול שני איומים קיומיים:
לחתור לפתרון של שתי מדינות לנוכח הסכנות הטמונות לשיטתו בסיפוח או הקמת מדינה אחת ,ולכונן דיאלוג בין
הזרמים השונים ביהדות אל מול הנטייה הגוברת של מדינת ישראל לפעול בהתאם לדרישת קיצונים דתיים.
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