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 מריקאי על הלחץ שמפעיל הממשל הא על בירכו בישראל הפוליטיתרבים בימין המערכת  - עדיין אין תהליך שלום
לפעילויות משותפות עם הישראלים, ביטול לאונר"א והפלסטינים בניסיון להביא אותם למשא ומתן דרך הפסקת מימון 

נתניהו לארה"ב  הודיעללא התייעצות בקבינט, בוושינגטון. נציגות אש"פ מימון לבתי חולים במזרח העיר ירושלים, וסגירת 
בפגישתו עם נתניהו  כי מדיניות ישראל כלפי אונר"א השתנתה וכעת היא תומכת בהפסקה מוחלטת של מימון הארגון.

שתי המדינות עדיף,  פתרוןכי , לקדם את השלום בין הצדדיםטראמפ כי הוא מעוניין  ב דונלדארה" נשיא הצהירבניו יורק, 
מנהיגים רבים באזור, ובראשם מלך ערב  כי העידטראמפ  וכי התכנית האמריקאית תוצג במהלך החודשים הקרובים.

הוא תומך ש הצהירנתניהו  בעיה הפלסטינית.הכן שלום במזרח התיכון ללא פתרון הצהירו בפניו כי לא יית ,הסעודית
, האו"ם נמנע מלהתייחס לנושא בנאומו בעצרתאך בהקמת מדינה לפלסטינים כל עוד השליטה הביטחונית היא ישראלית, 

שניהם את דבריו של  דחוליברמן בנט ו יםלתמוך בפתרון שתי המדינות בראיונות לתקשורת האמריקאית. השר וסירב
עמו ראש הממשלה  נפגשמאזן, בהמשך  חברי הכנסת מוסי רז וקסניה סבטלובה עם אבו נפגשוראמפ. בתחילת החודש ט

עמו ראשת האופוזיציה ציפי לבני שהפצירה בו לשוב לשיח עם  נפגשהאולמרט, ולקראת עצרת האו"ם  לשעבר אהוד
 .השלום תהליךארה"ב כדי לקדם את 

 

  ברצועת  הסדרהחלה התקדמות לקראת שהיה בסוף אוגוסט לאחר שנראה  - אלימים ומשבר הומניטרי בעזהעימותים
על רקע פעילותו של אבו מאזן כנגד הסכם נפרד בין ישראל , גם באלימות בראשית ספטמבר הסלמהשוב חלה עזה, 

באנשי עסקים פרטיים  הסתייעהעוד דווח כי קטאר רים להימנע מצעד זה. והחמאס והצלחתו להשפיע על המצרים והקטא
ך המל"ל וייתכן לנהל את הקשר דר בחרהכשליחים להעברת מסרים לישראל בטרם המהומות בעזה, אולם ישראל 

לכלכלה  כינוס ועידת המדינות התורמותקראת לההפגנות והמהומות על הגדר.  למנוע את תחילתפספסה הזדמנות ש

עם השליח  רוקן כמיל אבו פעולות הממשלה בשטחים מתאםבבריסל  נפגש ,שהתקיים בסוף החודש (AHLCהפלסטינית )

לארגון אונר"א להוציא מעזה  אפשרהשגריר ישראל לאיחוד האירופי. ישראל  ועם תור וילסלנד הנורבגי למזרח התיכון
היה חשש לביטחונם בעקבות הקיצוץ בתקציב והפיטורים שבאו , שמספר מנהלים בינלאומיים של הארגוןדרך מעבר ארז 

 . חג סוכותיה סגור לרגל מעבר העל אף שה , וזאתבעקבותיהם
 

 החליט להחזיר את שגרירות ארצו לתל אביב לאחר  בניטס,מריו אבדו  ,נשיא פרגוואי החדש - שגרירויות בירושלים
 נתניהו החליט ,ולהעבירה לירושלים. בתגובה ת ישראלשקודמו בתפקיד החליט בחודש מאי האחרון להיענות לבקש

את משרד החוץ לסגור את השגרירות )והודיע על כך בטוויטר(. יש  והנחהלשגריר ישראל בפרגוואי להתייעצות  לקרוא
. הממשל מטעמים מקצועיים ותקציביים שגרירות בפרגוואיה מחדש של הלפתיחת 2015-ב התנגדלזכור כי משרד החוץ 

נתניהו עם נשיא  נפגש, אך נכשל. בניו יורק ירושליםמעל נשיא פרגוואי לא לבטל את העברת השגרירות  לחץהאמריקאי 
על אף החלטתה של  כי אמר. מוראלס חודש מאיב ארצו לירושלים והודה לו על העברת שגרירות ג'ימי מוראלס גואטמלה

 .עירבארצו את שגרירות  מתכוון להשאירהוא  פרגוואי להוציא את שגרירותה מירושלים,
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  חלון ובירך אותו לרגל ראש לשר האוצר משה כ התקשרראש הממשלה הפלסטיני  -יחסי ישראל והרשות הפלסטינית
השר לשיתוף  הובילוהמשלחת הישראלית  כנס המדינות התורמות. את התקייםבמקביל לעצרת האו"ם  ,שנה כהשנה. 

, ובמצבה הפיננסי הרעוע של זההדיונים התמקדו במתרחש בע .ומתאם הפעולות בשטחים צחי הנגבי פעולה אזורי
 . הרשות הפלסטינית. פורום זה יוצא דופן בהצלחתו להביא שרים ישראלים ופלסטינים לשבת ולעבוד יחד

 

 אכזבה לאחר  הביעוגורמים בישראל  - בין ישראל והרשות הפלסטינית על הכרה ומעמד בינלאומי המאבק הדיפלומטי
שהנשיא החדש של קולומביה הודיע כי לא יהפוך את החלטת קודמו להכיר במדינה פלסטינית. בחודשים האחרונים 

הו בכנס נגד אנטישמיות שארגן אונסק"ו בזמן העצרת הכללית של האו"ם. התקיים משא ומתן בנוגע להשתתפות נתני
ות האמריקאית ושב לתקוף את לבסוף לא להשתתף, יישר קו עם המדיני בחרתחילה להזמנה של הארגון,  שנענהלאחר 

יד קפ, וזאת למרות ההכרה הישראלית שהארגון נוקט במדיניות מאוזנת יותר מאז כניסתה לתהארגון על החלטותיו בעבר
משלה להשתמש בתקציב אותו גרעה מתשלום דמי החבר המ החליטה. בתחילת החודש אזולאי האודרשל המזכ"לית 

 . שלה לאו"ם, לשם פעילויות חינוכיות להנחלת המורשת היהודית בחברון וקריית ארבע
 

 ופינוי הכפר חזר לעמוד על הפרק. פגאחמר -תוקף הצו שמנע את פינוי חאן אל -בשטחים פינוי והתיישבות  ,בנייה ,
לאוקטובר, אחרת הוא יעשה  הודעה לתושבי הכפר כי עליהם להרוס ולפנות את הכפר עד הראשון הוציאהמנהל האזרחי 

 .זאת בעצמו
 

 עם שרת  נפגשהמשלחת של חברי כנסת מהרשימה המשותפת  -כנגד חוק הלאום  אזרחי ישראל הנהגת הפלסטינים
במטה  נפגשהכחלק ממאבקם בחוק הלאום. משלחת מטעם ועדת המעקב העליונה  החוץ האירופית פדריקה מוגריני

בקהיר עם מזכ"ל  נפגשוזחאלקה ג'מאל טיבי ואחמד הכנסת ברי האו"ם בג'נבה עם בכירים במועצה לזכויות אדם. ח
ם למאבק בחוק הלאום. עם סיום חודש ספטמבר אות במטרה לגייסהערבים הליגה הערבית והשתתפו בכינוס שרי החוץ 

 2000, במזרח ירושלים ובגדה המערבית, לציון מאורעות אוקטובר הערבים אזרחי ישראלהתקיימה שביתה כללית בקרב 
בנאומו בעצרת האו"ם על חוק הלאום והטענה מצד גורמים רבים בעולם כי  להגןסה וכהתנגדות לחוק הלאום. נתניהו ני

 היהודית בארה"ב כדי לדון בנושא. עם ראשי הקהילה נפגשהוא גזעני. כמו כן 

 

  איגוד הג'ודו העולמי הכריח את אבו דאבי ותוניסיה לאפשר לספורטאים  - אזרחי עם מדינות ערבשיתוף פעולה
החודש לתנאי זה.  נענוישראלים להשתתף בתחרות תחת הדגל וההמנון שלהם, אם הם רוצים לקיים את התחרות, והן 

כי באוגוסט  דווח עודדרך אנשי עסקים פרטיים הצעות לישראל להסדרה בעזה.  העבירהפורסם כי בחודש מאי קטאר 
על מנת לקדם  תית,ריביקר בארץ פקיד בכיר מאיחוד האמירויות שמייצג את חברת נמלי הים הממשלתית האמ 2018

חסויים המתקיימים ברמה האזרחית בין צעירים ישראלים ועיראקים. בכנס נגד  מפגשים שיתופי פעולה בנושא, ועל
 בפסטיבל חיפה לקולנוע הוצגוסרטים מרוקאים שני חלק ראש ממשלת מרוקו, ו לקחאנטישמיות שארגן אונסק"ו 

 .עקב לחץ על יוצרי הסרט במרוקו( ,שלישי בוטלהסרט )הקרנת 
 

 בעצרת האו"ם לאיראן, והציג את עמדת ישראל כי היא  נאומו מרביתאת  הקדישנתניהו  - המשטר והעם באיראן
 , בעיראקממשיכה בתכניות הגרעין שלה. נתניהו הצהיר כי ישראל תמשיך לפעול כנגד התבססותה ופעילותה בסוריה

 .ובלבנון, וניצל את נאומו כדי לבצע שוב הבחנה בין העם האיראני לבין המשטר
 

 

https://twitter.com/simonarann/status/1039175259738595330
https://twitter.com/simonarann/status/1039175259738595330
https://twitter.com/simonarann/status/1045179579009323008
https://twitter.com/simonarann/status/1045179579009323008
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Spokesman/2018/Pages/Donors_Conference_for_the_Palestinian_economy_AHLC_met_in_New-York-280918.aspx
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Spokesman/2018/Pages/Donors_Conference_for_the_Palestinian_economy_AHLC_met_in_New-York-280918.aspx
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6445203?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6445203?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.10.tv/news/173132
https://www.10.tv/news/173132
https://twitter.com/netanyahu/status/1045010320878706690
https://twitter.com/netanyahu/status/1045010320878706690
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4149_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4149_2018
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5348845,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5348845,00.html
https://twitter.com/BarakRavid/status/1043758094600290306
https://twitter.com/BarakRavid/status/1043758094600290306
https://twitter.com/BarakRavid/status/1036955219077353472
https://twitter.com/BarakRavid/status/1036955219077353472
https://twitter.com/DrJabareen/status/1042472585169121283
https://twitter.com/DrJabareen/status/1042472585169121283
https://twitter.com/DaphnaLiel/status/1039569080058040322
https://twitter.com/DaphnaLiel/status/1039569080058040322
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359527,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359527,00.html
https://www.gov.il/he/Departments/news/event_jewish290918
https://www.gov.il/he/Departments/news/event_jewish290918
https://www.ynet.co.il/Ext/Comp/CdaNewsFlash/0,2297,L-5340335_184,00.html
https://www.ynet.co.il/Ext/Comp/CdaNewsFlash/0,2297,L-5340335_184,00.html
https://twitter.com/BarakRavid/status/1042845869803008002
https://twitter.com/BarakRavid/status/1042845869803008002
https://www.timesofisrael.com/top-uae-trade-official-visited-israel-in-august-report/
https://www.timesofisrael.com/top-uae-trade-official-visited-israel-in-august-report/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-a-group-of-young-iraqis-risk-imprisonment-to-reconnect-with-their-country-s-jewish-past-1.6491140
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-a-group-of-young-iraqis-risk-imprisonment-to-reconnect-with-their-country-s-jewish-past-1.6491140
https://www.10.tv/news/173132
https://www.10.tv/news/173132
https://twitter.com/GLZRadio
https://twitter.com/GLZRadio
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359783,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359783,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359527,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359527,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359524,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359524,00.html


 2018, ספטמבר 17הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                    3

  

  סיסי. במרכז -אנשיא מצרים , נתניהו וברציפות היזו השנה השני נפגשובעצרת האו"ם  - ?עם מצרים מתחמםשלום
י תרכוש יחד כ הודיעהחברת דלק . הדיון ביניהם עמד המצב בעזה וקידום שיתוף פעולה בין המדינות, כולל בנושא הגז

אפשר הזרמת גז בעלותה צינור הגז מאשקלון למצרים. הרכישה תשב  EMGעם שותפותיה את השליטה בחברת

חובות שהשאירה בגלל ההמשפטי שנוצר עם קריסת החברה ו הסיבוךלמצרים, ותפתור את  ממאגרי תמר ולוויתן
בקשה רשמית לאשר את מינויו של שגרירה החדש לישראל,  הגישהמצרים . לבנקים במצרים ולחברת החשמל בישראל

 בסיני.  יםבנוגע לביקוראלית הישרמסע ה אזהרתפרסום כעס על המשך  הביעוח'אלד עזמי. במצרים 
 

  יעדים איראנים בסוריה, תוך שמירה על  לתקוף המשיכהישראל  -משבר עם רוסיה על רקע פעילות ישראל בסוריה
עם ראש המועצה  בן שבתמאיר יטחון לאומי בראשית החודש במוסקבה היועץ לב נפגשתיאום עם רוסיה. לשם כך 

ככל הנראה על ידי  ,מטוס מודיעין רוסיהופל  ניקולאי פטרושב. לאחר תקיפה נוספת, שבמהלכה הביטחונית של רוסיה
את סגנית השגריר  זימנהו האשימה את ישראל באחריות לאירוע , התעורר מתח בין ישראל ורוסיה. רוסיהאש נ"מ סורית

חלק ממרכיבי התיאום בין ישראל ורוסיה הכוללים גם הודעה מראש של  הציףלשיחת נזיפה במשרד החוץ. המשבר 
בראש משלחת לרוסיה כדי להציג את הנתונים  יצאיל האוויר הישראלי ישראל לרוסיה על תקיפה מתוכננת. מפקד ח
 הודיעהיה להטיל את האחריות על האירוע על ישראל, ואף רוס המשיכהולנסות וליישר את ההדורים. על אף הביקור 

טלפון נוספת לבקשת ישראל,  שיחת קיימופוטין נשיא רוסיה ולדימיר כי תעביר מערכות נ"מ מתקדמות לסוריה. נתניהו ו
. קיים הגעתה של משלחת ישראלית בדרג בכיר יותר דחתהאת שר ההגנה הרוסי לישראל. רוסיה  הזמינהאשר גם 

 ברוסיה נפגש טריףמואפק באותו זמן, השייח' חשש כי המשבר והשלכותיו יגבילו את חופש הפעולה הישראלי בסוריה. 
 ש.עאעם סגן שר החוץ הרוסי בניסיון להשיג תמיכה רוסית במאמצי שחרור נשים דרוזיות שנחטפו בסוריה על ידי ד

 את אירופה על עמדתה כלפי איראן.  לתקוף המשיךנתניהו  - , לצד שיתוף פעולהמול האיחוד האירופי עימות
אותו כפעולה לא אחמר, ומתארת -החלטה המגנה את הרצון הישראלי לפנות את חאן אל קיבלהפרלמנט האירופי 

מנגד, חוקית, פשע מלחמה, ומבקשת מהאיחוד לדרוש פיצוי מישראל במקרה של הרס תשתיות אותן מימן האיחוד. 
מיליון דולר שיופנו להשקעה בחברות  20על הסכם ראשון בן  חתםבנק ההשקעות האירופי שיתוף הפעולה המשיך. 

בתל אביב כעיר  בחרהקטנות בשלביהן הראשונים. הוועדה המארגנת של האירוויזיון  אפ וחדשנות ישראליות-סטארט
 ישראלל ת כניסתםלנתניהו המבקש להבטיח א מכתב שלחה, ו2019שתארח את האירוויזיון שיתקיים בישראל במאי 

 .ללא קשר לדעותיהם הפוליטיות שיבואו לתחרות, האנשיםשל 
 

  עצרת האו"ם עם קאנצלר אוסטריה סבסטיאן  במהלך נפגשראש הממשלה נתניהו  -מפגשי מנהיגים בעצרת האו"ם
 נפגש כמו כן .קורץ, אשר הציג את הצעדים שנעשו למאבק באנטישמיות כולל סגירת כתב העת של מפלגת החירות

ודן עמו בשיתוף  ,ראש ממשלת בלגיהעם גם  נפגש ואה .נשיא פוליןעם  ,לראשונה מאז המשבר בין המדינותנתניהו, 
 פעולה בתחום הבריאות הדיגיטלית.

 

 שטייניץ ועמיתיו מיוון, בולגריה יובל שר האנרגיה  דנובכנס שהתקיים בסלוניקי  - שיתוף פעולה אזורי בתחום הגז

גם למדינות הבלקן. מנכ"לי משרדי האנרגיה של ישראל,  EastMedוסרביה באפשרות להרחיב את פרויקט צינור הגז 

קידום פרויקט צינור הגז לאירופה, ואף העריכו כי הפרויקט עשוי להתממש  בישראל לצורך נפגשויוון, קפריסין ואיטליה 
 . 2025עד סוף 

 

  בקידום  לדוןעם ראש הממשלה  ונפגשולארץ  הגיעושרי החוץ של קפריסין ויוון  - להתחזק ממשיכההברית ההלנית
המשיכו שרי החוץ של  ,מישראלשיתוף הפעולה הכללי בין המדינות. ו ,ח כיבוי משותףופרויקט צינור הגז, הקמת כ

 נפגשבמהלך עצרת האו"ם באזור. תות הרחיב את מערך הבריקפריסין ויוון למצרים, במסגרת האסטרטגיה שלהם ל
 .נתניהו עם נשיא קפריסין
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  לצד המשך . כי קיימים מגעים חשאיים בין ישראל ותורכיה לסיום המשבר דווח בעיתונות -המשך המתיחות עם תורכיה
קשרי הסחר ההדדיים נמשכים, כמו גם קשרים מסוימים ברמת החברה האזרחית. המתיחות הפוליטית עם תורכיה, 

 לסייע במחקר עיר המערות באזור קפדוקיה. תורכייםעל ידי עמיתים  הוזמנהמשלחת של חוקרי מערות ישראלים למשל, 

 

 הסכם גרעין משופר  קידוםראשן בש, 2019לשנת  שלו את יעדי המדיניות ניסחמשרד החוץ  - 2019נת תכנון יעדים לש
ומתן מדיני עם הפלסטינים, מניעת משבר הומניטרי עם איראן, הכנות לקראת המשך מאמצי האמריקאים להניע משא 

בעזה, העמקת קשרים עם המפלגה הדמוקרטית בארה"ב, חיזוק הקשר עם רוסיה, המשך בניית קואליציות דוגמת 
 .נגד תנועת החרםהציבורי הברית ההלנית, קידום הייצוא הביטחוני, והמאבק ווישגרד מדינות הקשר עם 

 

 במסגרת מכסת המינויים  דרור אידר לשגריר ישראל באיטליהלמנות את  החליטנתניהו  - דהמינויים ותנאי עבו
את אופיר קריב לשגריר ישראל  מינתהממשלה . ה2019הפוליטיים הנתונה לו, והוא צפוי להתחיל עבודתו בקיץ 

. לנקה-תושב בסרי-לאושגריר  בהודולאירלנד, את שמעון בן שושן לשגריר ישראל לניגריה, ואת רון מלכא לשגריר 
אנשי משרד החוץ  .טרם מומש 2017ם( אשר נחתם ביולי )העובדים הישראלים המקומיי אית"ןתנאי העבודה של  הסכם

 והשביתובראשית ספטמבר,  מחאהשוב ב פתחווהעובדים  על כך בטקס פתיחת השנה בנוכחות ראש הממשלה, מחו
 ותכנית, ₪ מיליון 237 בסך קיצוץכוללת  שפורסמה 2019קונסוליות רבות ברחבי העולם. טיוטת תקציב המשרד לשנת 

 נציגויות בחו"ל.  שבעלסגירת 
 

 אשר עורר ביקורת ציבורית  ,קיים ביקור בארץ דוטרטה רודריגו נשיא הפיליפינים - אסיהעם  םישראל מחזקת קשרי
 ,פטרוליום-הסכם זיכיון חיפוש הנפט בפיליפינים עם חברת רציו נחתם ,לנוכח התבטאויותיו הבעייתיות. במהלך ביקורו

מזכרי הבנות עסקיים בשווי של עשרות מיליוני דולרים, וכן  ונחתמואשר היווה סיבה מרכזית נוספת לקיום הביקור, 
דוטרטה כי הנחה את  הבהיר ,ריבליןראובן במהלך פגישתו עם הנשיא הסכם המסדיר את מעמדן של עובדות הסיעוד. 

ההחלטה באשר ליחסים עם סין, ם במדינתו לקנות נשק מישראל היות ובמסחר עמה יש פחות מכשלות. בעלי התפקידי
נעשתה ללא חשיבה , גם על רקע טענה שאת נמל חיפה הבינלאומי עוררה ביקורת ציבורית לנהללסין  להעניק

קו לישראל בסיוע  להפעיל החלהחברת תעופה סינית שנייה משרד החוץ. וב )מל"ל( טה לביטחון לאומיאסטרטגית במ
 משרד התיירות הישראלי.

  

  לאחר שאלו נותקו לפני כארבעים  ,לבסס קשרים דיפלומטים עם צ'אד 2016-לאחר ניסיון כושל ב -החזרה לאפריקה
ומתן לחידוש היחסים. הגישושים נעשו דרך אנשים  משאב מותהתקד דווח החודש על שנה בלחץ של מועמר קדאפי,

 המיוחד השליחאת האחריות על הובלת המשא ומתן  קיבלמשרד החוץ, ולבסוף  פרטיים, שהובילו לחילופי אגרות עם
את שגרירה  החזירהדרום אפריקה , ותרגיל צבאי משותף נוסף רךנע. בגאנה, "למלה מטעם הערבי והעולם לאפריקה

 לישראל לאחר שהושב לארצו להתייעצויות לפני ארבעה חודשים על רקע האירועים בעזה.
 

 יה, יבמעבר הגבול תושבת ארעית יהודייה אשר ביקשה לעשות על עיכבהישראל  - הגבול תחקורים ועיכובים במעברי
לפניית האגודה לזכויות האזרח  השיבהה זילבר אחמר. המשנה ליועץ המשפטי דינ-בגין העובדה שביקרה בחאן אל

בנוגע לתחקורים של אנשי שמאל בחודשים האחרונים במעברי הגבול, וצירפה גילוי דעת של השב"כ בנושא, אשר טען 
 פנים וללא הכוונה פוליטית כזו או אחרת. כי יחדד את הנהלים, וכי הוא פועל ללא משוא 
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https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4145_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4145_2018
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5340287,00.html
https://www.themarker.com/career/1.6435799
https://www.themarker.com/career/1.6435799
https://www.israelhayom.co.il/article/583619
https://www.israelhayom.co.il/article/583619
https://www.davar1.co.il/147534/
https://www.davar1.co.il/147534/
https://twitter.com/noa_landau/status/1036944117127933953
https://twitter.com/noa_landau/status/1036944117127933953
https://news.abs-cbn.com/news/09/05/18/829-million-in-business-deals-signed-during-dutertes-israel-visit
https://news.abs-cbn.com/news/09/05/18/829-million-in-business-deals-signed-during-dutertes-israel-visit
https://twitter.com/BarakRavid/status/1036884771811545093
https://twitter.com/BarakRavid/status/1036884771811545093
https://twitter.com/noa_landau/status/1040655640945942538
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-is-giving-china-the-keys-to-its-largest-port-and-the-u-s-navy-may-abandon-israel-1.6470527
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-is-giving-china-the-keys-to-its-largest-port-and-the-u-s-navy-may-abandon-israel-1.6470527
https://twitter.com/simonarann/status/1044826882712240128
https://twitter.com/simonarann/status/1044826882712240128
https://twitter.com/GiladCohen_/status/1044840510215671808
https://twitter.com/GiladCohen_/status/1044840510215671808
https://www.10.tv/news/171916
https://twitter.com/BarakRavid/status/1037394529358372869
https://twitter.com/BarakRavid/status/1037394529358372869
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1042667012722450432
https://www.timesofisrael.com/south-africa-quietly-returns-its-ambassador-to-israel/
https://www.timesofisrael.com/south-africa-quietly-returns-its-ambassador-to-israel/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6468762?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=haaretz
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6468762?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=haaretz
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359846,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359846,00.html
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 מה קרה? תאריך

 דיטמיר בושאטי. עם שר החוץ של אלבניה נפגשנתניהו  בספטמבר 2

 ביקור רשמי בארץ. ערךנשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה  בספטמבר 2-6

עם שרת החוץ האירופית  נפגשהמשלחת של חברי כנסת מהרשימה המשותפת  בספטמבר 4
 פדריקה מוגריני.

 עבודה נוסף בישראל. לביקור הגיעראש הממשלה הבולגרי בויקו בוריסוב  בספטמבר 4

יוון, בולגריה עמיתיו מכנס שרי אנרגיה עם יוון בב השתתףשר האנרגיה שטייניץ  בספטמבר 7-8
 ה.וסרבי

בקהיר עם מזכ"ל הליגה הערבית בנושא חוק  נפגשוטיבי וזחאלקה  ברי הכנסתח בספטמבר 11
 הלאום.

בישראל לקדם את  נפגשומנכ"לי משרדי האנרגיה של ישראל, יוון, קפריסין ואיטליה  בספטמבר 12-13
 .East-Medפרויקט צינור הגז 

 עבודה בגיאורגיה ואזרבייג'ן. לביקור יצאליברמן  שר הביטחון בספטמבר 12

 של קפריסין ויוון שביקרו בארץ.עם שרי החוץ  נפגשנתניהו  בספטמבר 13

לדון בקידום שיתופי  אולי מאורר יץיעם סגן הנשיא ושר האוצר של שוו נפגשנתניהו  בספטמבר 16
 פעולה בין המדינות בתחומי החדשנות והטכנולוגיה.

, שכלל של העצרת הכללית של האו"ם 73-המנהיגים כחלק מפתיחת המושב ה כינוס בספטמבר 26-28
 נאומים של נתניהו ואבו מאזן.

בין היתר  עם נשיא ארה"ב טראמפ, בניו יורק, בשולי עצרת האו"ם. נפגשנתניהו  בספטמבר 26
נפגש גם עם נשיא פולין, קאנצלר אוסטריה, נשיא גואטמלה, נשיא מצרים, נשיא 

 רואנדה, ראש ממשלת בלגיה, ומזכ"ל האו"ם.

את ישראל בכינוס ועידת המדינות התורמות  ייצג הנגבי השר לשיתוף פעולה אזורי בספטמבר 27
 יורק. לכלכלה הפלסטינית בניו

https://www.gov.il/he/Departments/news/event_albania020918
https://www.gov.il/he/Departments/news/event_albania020918
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6436042
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6436042
https://twitter.com/BarakRavid/status/1036955219077353472
https://twitter.com/BarakRavid/status/1036955219077353472
https://twitter.com/simonarann/status/1036946001968410630
https://twitter.com/simonarann/status/1036946001968410630
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/pm_netanyahu_pm_bulgaria_0509180905-5764.aspx
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/pm_netanyahu_pm_bulgaria_0509180905-5764.aspx
https://twitter.com/simonarann/status/1039820190702292993
https://twitter.com/simonarann/status/1039820190702292993
https://twitter.com/DaphnaLiel/status/1039569080058040322
https://twitter.com/DaphnaLiel/status/1039569080058040322
https://twitter.com/simonarann/status/1038756490260242434
https://twitter.com/simonarann/status/1038756490260242434
https://twitter.com/simonarann/status/1039577018613096449
https://twitter.com/simonarann/status/1039577018613096449
https://twitter.com/simonarann/status/1039912503667515397
https://twitter.com/simonarann/status/1039912503667515397
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/PM_Netanyahu_trilateral_Greek_FM_-Cyprus_FM_130918.aspx
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/PM_Netanyahu_trilateral_Greek_FM_-Cyprus_FM_130918.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/news/event_swiss160918
https://www.gov.il/he/Departments/news/event_swiss160918
http://sdg.iisd.org/events/73rd-session-of-the-un-general-assembly/
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/Netanyahu-Trump_260918.aspx
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/Netanyahu-Trump_260918.aspx
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Spokesman/2018/Pages/Donors_Conference_for_the_Palestinian_economy_AHLC_met_in_New-York-280918.aspx
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Spokesman/2018/Pages/Donors_Conference_for_the_Palestinian_economy_AHLC_met_in_New-York-280918.aspx
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  דו"חות ומחקרים

ספטמבר " בחיפוש אחר הסדרה: רצועת עזה כבעיה אזורית,ד"ר עידו זלקוביץ', "
2018. 

ברוכים הבאים לסדר החדש: היחסים המסוכסכים בין ישראל גבריאל מיטשל, "
 . ]באנגלית[2018," אוקטובר ותורכיה בעידן שלאחר הפיוס

  מאמרי דעה

 .2018בספטמבר  30, וואיינט ,"מזרח תיכון חדשנילוי, "עינת 

 7, וואיינט ,"איחוד האמירויות הערביות: הפרטנר המוחמץ של ישראלמורן זגה, "
 .2018בספטמבר 

פגישת שרת החוץ האירופית עם חברי הכנסת מהרשימה ד"ר נמרוד גורן, "
 .2018בספטמבר  20, מעריב ,"המשותפת

 ראיונות בתקשורת

 .2018בספטמבר  6, גלי צה"ל," איראן-רוסיה-פסגת תורכיהד"ר נמרוד גורן, "

 .2018בספטמבר  16, גלי צה"למיכאל הררי, "יחסי ישראל יוון וקפריסין," 

 19, וואלה," ואיחוד האמירויותשיתוף הפעולה האפשרי בין ישראל מורן זגה, "
 .2018בספטמבר 

 .2018בספטמבר  29, גלי צה"ל," מרוקו, ופסטיבל הסרטים בחיפהעינת לוי, "

http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Ido_Zelkovitz_-_The_Gaza_Strip_as_a_Regional_Issue__-_September_2018.pdf
http://mitvim.org.il/images/Gabriel_Mitchell_-_Israel-Turkey_relations_in_the_post-reconciliation_era_-_October_2018.pdf
http://mitvim.org.il/images/Gabriel_Mitchell_-_Israel-Turkey_relations_in_the_post-reconciliation_era_-_October_2018.pdf
http://mitvim.org.il/images/Gabriel_Mitchell_-_Israel-Turkey_relations_in_the_post-reconciliation_era_-_October_2018.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Einat_Levi_-_An_innovative_Middle_East_-_September_2018.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Einat_Levi_-_An_innovative_Middle_East_-_September_2018.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Moran_Zaga_-_Israel_and_the_UAE_-_September_2018.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Moran_Zaga_-_Israel_and_the_UAE_-_September_2018.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_Backgrounder_-_Nimrod_Goren_-_Mogeherini_and_the_Arab_MKs_-_September_2018.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_Backgrounder_-_Nimrod_Goren_-_Mogeherini_and_the_Arab_MKs_-_September_2018.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_Backgrounder_-_Nimrod_Goren_-_Mogeherini_and_the_Arab_MKs_-_September_2018.pdf
https://goo.gl/ecA985
https://news.walla.co.il/item/3188606
https://goo.gl/xHbZr8
https://goo.gl/xHbZr8

