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 הערכת מצב האם ומתי נכון לחשוף את תכנית השלום שלהם, כאשר  קיימוהאמריקאים  - עדיין אין תהליך שלום
כי בלחץ ישראלי  מסרובהחלטה. דיווחים היו מרכיבים חשובים  והקואליציה השברירית המציאות הפוליטית בישראל

כי תכנית השלום האמריקאית היא  אמרה. שרת המשפטים איילת שקד החליטו האמריקאים לדחות את פרסום התכנית
כי אינו מחויב לפתרון שתי המדינות,  אמרהביע נשיא צ'כיה עמדה מפתיעה ובישראל, בזבוז זמן מוחלט. במהלך ביקורו 

 .והתעניין בפגישתו עם נשיא המדינה ריבלין בפתרון של מדינה אחת לשני לאומים
 

  ות החודש התחיל עם נקיטת צעדים מעשיים במסגרת ההבנ - בעזהומאמצי הסדרה משבר הומניטרי אלימים, עימותים
כספים לרצועה והכנסה יומיומית של סולר במימון קטר  העברתבין ישראל והחמאס להרגעת המצב בעזה, אשר כללו 

מות. שוב הוזכרה פעילות חמאס לריסון ההפגנות והאליול שלישית, הרחבת אזור הדייג, להפעלת טורבינת חשמ
פיקוח הדוק תחת ו ,יעיל של האו"ם ושל מצריםמעבר ימי לעזה דרך קפריסין. כל זה התרחש בתיווך  פתיחתהאפשרות ל

של חילופי  ליממה אינטנסיבית הובילשהסתבך ה ברצועת עזצרי אחמד עבדלחאק. מבצע צבאי ישראלי של השליח המ
, גם אם הרגיעה, אך הצדדים בחרו לחזור במהירות אל מתווה ההסדרהמאמצי ירי והרוגים, אשר איימה להכשיל את 
שקטות יותר וסימנו כי ההסכמות בין  היוההפגנות על הגדר אכן לאחר מכן, . ווחללא הסכם על הפסקת אש ארוכת ט

עזה.  בנושאבדלתיים סגורות  דיון ,לבקשת החברות כווית ובוליביה ,הצדדים מכובדות. מועצת הביטחון של האו"ם קיימה
בין ישראל לחמאס  דיווחים כי מתנהל משא ומתן  נמסרול למגעים בנוגע להרגעה וטיפול במשבר ההומניטרי, במקבי
מהלך  לקדםנתניהו כי לדעתו אין אפשרות  הדגישגרמני. במהלך ביקורו בפריס  מתווךבמעורבות לעסקת שבויים,  בנוגע
 . להסדרה לשאוף רק אלא, החמאס מולמדיני 

 

 קאי באשמת אמרי-הרשות הפלסטינית עצרה תושב מזרח ירושלים פלסטיני - ירושליםב ושגרירויות זרות בעלות ימאבק
 מעצרים מסוג זה, גם באמצעות לחץ על הרשות להימנע מצעד הפעילהמכירת נכסים ליהודים בעיר העתיקה. ישראל 

 דחהשני מבנים במזרח ירושלים. בג"צ  הרסהלי תפקידים מרכזיים במנגנון הפלסטיני בירושלים. עיריית ירושלים בע
משפחות פלסטיניות שעתרו כנגד פינויין בעקבות שחרור הקרקע שלהן על ידי האפוטרופוס הכללי לידי  104עתירת 

שגרירות ברזיל לירושלים, את נשיא ברזיל הנבחר על כוונתו להעביר את  בירךנציגים מעמותת עטרת כהנים. נתניהו 
כי נושא העברת שגרירות ארצו לירושלים טרם הוכרע. שר החוץ של  והצהיראולם זה חזר בו מהצהרתו לאחר היבחרו, 

את  וחנך נשיא צ'כיה הגיע לביקור בירושליםשגריר ישראל בצ'כיה, ו תביקור רשמי בכותל המערבי בלוויי ערך ,צ'כיה
ת לא תעבור לירושלים ושצ'כיה מחויבת להחלטת הבית הצ'כי בירושלים. דיפלומטים צ'כים הבהירו שהשגרירות הצ'כי

 .בנושא האירופי האיחוד
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  לנוכח מעצרו  הופסקהתיאום הביטחוני בין ישראל והרשות הפלסטינית באזור ירושלים  -תיאום ביטחוני בערבון מוגבל
בתים ליהודים בעיר העתיקה. מנגד, שר הביטחון ליברמן של תושב מזרח ירושלים על ידי הרשות בעילה של מכירת 

שייח', בניסיון להגביר -והשר האחראי על הקשרים עם ישראל א עם שר המודיעין הפלסטיני פרג' נפגש)טרם התפטרותו( 
 .הפלסטינית ישראל והרשותאת התיאום הביטחוני והכלכלי בין 

 

 במסגרת המשך הכנת רשימה  - בין ישראל והרשות הפלסטינית על הכרה ומעמד בינלאומי המאבק הדיפלומטי
קורות כי גם היא צפויה הנציב העליון של האו"ם את חברת מ שרדמ הזהירשחורה של חברות העובדות בהתנחלויות, 

. בתגובה טענה מקורות בקרוב צפויה להתפרסםשלהיכנס לרשימה אותה מגבשים במועצת זכויות האדם של האו"ם ו
ומת ליבה את דיווחי המועצה החלטה לקחת לתש קיבלהאו"ם עדת ושהיא פועלת בהתאם להסכמים עם הפלסטינים. 

נמנעו, ובלרוס, מיאנמר וישראל היו היחידות  65מדינות תמכו בהחלטה זו,  111לזכויות אדם של האו"ם והמלצותיה. 
ת כ"ט בנובמבר בשורה של הצעות העצרת הכללית של האו"ם את החלט ציינה ,שהתנגדו. כבכל השנים האחרונות

מנוגדים לדין הי מדובר בצעדים . ההחלטות קבעו כמגנות את הכיבוש הישראלי של השטחים מעבר לקו הירוקשהחלטה 
הם בטלים ומבוטלים. התפלגות ההצבעות שו, (בכללם החלת החוק הישראלי על רמת הגולן ועל ירושלים)ו הבינלאומי

 הודהמדינות. נתניהו שמונה א יותר מללצידה של ישראל עמדו ההצבעות  ובמרביתלשנים קודמות, באופן כללי  דמתה
  .ישראל מצה את עמדתיאבכך לראשונה את הצבעתה בנושא רמת הגולן מ"נמנע" ל"מתנגד", ו ששינתהלארה"ב על 

 

 להענקת הטבות בתכנון ופיתוח התנחלויות, בניגוד  החלטה קיבלהממשלת ישראל  -בשטחים פינוי והתיישבות  ,בנייה
יעה בשוויון בפני החוק. כמו כן לעמדת היועץ המשפטי של המשרד, ותוך מניעת הצגת הקשיים המשפטיים הנובעים מפג

, בנימוק של 2020הממשלה להאריך את מתן המענק המנהלי לעידוד בניית מלונות בשטחים עד לדצמבר  החליטה
אחמר עד לאחר הגשתו של דו"ח -דיווח כי ממשלת ישראל מעכבת את פינוי חאן אל נמסרהמשך מצב ביטחוני רגיש. 

 .מטעם התובעת בבית הדין בהאג שצפוי להתפרסם בדצמבר
 

  על חברת  הופעל בינלאומי לחץ ציבורי -מאבק בחרם על ההתנחלויותAirbnb  ,להפסיק ולהציע בתים בהתנחלויות
ע אף החברות על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם השפי ה השחורה שלרשימהמהפרסום הצפוי של בחברה החשש ו

 ותמיכה משרי הממשלה גינויים נרחבים גררהכי תפסיק להציע בתים בהתנחלויות, והודעתה  הודיעההוא. החברה 
 מיםקיי ןבהארה"ב מדינות במכתב למושלים ב שלחמדמויות פוליטיות אחרות. השר לעניינים אסטרטגיים גלעד ארדן 

להפסיק להשקיע  קרא. מושל אילינוי ים אלובהתאם לחוק Airbnbנגד חברת גד חרם על ישראל, בדרישה שיפעלו נ קיםחו
על ייבוא ומכירת מוצרים ושירותים מהשטחים. בתשובה לעתירה  לאסורה חקיק בתהליך התקדםבחברה. הסנאט האירי 

בית משפט בצרפת לממשלתו להקפיא את יישום ההחלטה של האיחוד האירופי לסימון מוצרים  הורהשל יקב פסגות 
החלטה  קיבלמהתנחלויות, ולהביא את הסוגיה לדיון מחודש בבית הדין הגבוה של האיחוד האירופי. הקונגרס הצ'יליאני 

הקוראת לממשלתו להחרים את ההתנחלויות בכל הסכם עתידי עם ישראל, ולבחון את ההסכמים הקודמים. משרד הפנים 
פלסטינית שבאה לפסטיבל ספרות ברשות הפלסטינית, לאחר שבביקור קודם נדרשה -כניסתה של סופרת אמריקאית מנע

 .וטרס לחרם על ישראלצעדים לצמצום פעילותו של רוג'ר ו גיבשולהסדיר מראש את הגעתה. במשרד החוץ 

 

 ?המגמה של ביקורי שרים ישראלים בפורומים בינלאומיים המתקיימים במפרץ נמשכה גם  - סימנים לנורמליזציה
תקשורת איוב קרא השתתף בסוף חודש שר השל השר ישראל כץ בכנס תחבורה בינלאומי בעומאן.  ביקורוהחודש עם 

-תקרית דיפלומטית שנבעה מנוכחותו הלא התפתחהאוקטובר בכנס תקשורת בינלאומי בדובאי. סביב הביקור ובמהלכו 
מתחום  אנשי עסקים ישראלים אחריםר וצוותו גם מתואמת בדובאי של איש עסקים פרטי המקורב לשר. מלבד הש

הזמנה להשתתף בכנס בינלאומי בנושא חדשנות שיתקיים במהלך  קיבלשר הכלכלה אלי כהן . נכחו בכנסהתקשורת 
הודעה  הוציאמשרד החוץ  , בעקבות ביקור נתניהו שם.כתבה במוסקט, עומאן הכינוכתבים ישראלים בבחריין.  2019
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את שר התיירות  בירך קראלדת והיום הלאומי. השר איוב בערבית המברכת את עומאן ומנהיגה קאבוס לרגל יום ההו
מגעים מתקדמים עם בחריין  קיימהשל תוניסיה, איש העסקים היהודי רנה טרבלסי. נמסרו דיווחים כי ישראל  הנכנס
 .מתחרות על מנת לא להתמודד עם סייף ישראלי פרשקשרים דיפלומטים רשמיים בין המדינות. סייף כוויתי  לייסוד

 

 ירדן כדי ישראל באופן רשמי ל פנתהבעקבות הודעתה של ירדן שלא תאריך את החכרת שטחי נהריים וצופר,  - ירדן
מימוש לקראת עדים צלקדם  החלההתחיל במשא ומתן בנושא. במטרה לנסות ולשקם את הקשרים עם ירדן, ישראל ל

קט להעברת פרוי דמתמק ישראל בנוסף, .ישראלנתון לביקורות שונות בוש חשוב מאוד לירדןשפרוייקט תעלת הימים 
שגריר ירדן החדש להעברת מים לירדן. לכנרת, אשר בחלקו בא לשרת את ההתחייבות הישראלית  הארץ מרכזמים מ

את כתב אמנתו לנשיא המדינה ריבלין. משלחת ירדנית מלווה בשגריר ישראל בעמאן אמיר  הגיש ג'אסן מג'אלי בישראל
 .לארץ לבקש מישראל העברה נוספת של מים לנוכח המשבר המתמשך בממלכה הגיעהוייסברוד 

 

  כי חברת הנוזקה הישראלית דווח -ערב הסעודיתNSO  ה משא ומתן מתמשך על מכירת תוכנות הריגול שלה קיימ
ראש הממשלה נתניהו כי מה שקרה בשגרירות באיסטנבול הוא נורא,  אמרלערב הסעודית. בהתייחסו לרצח חשוקג'י 

כי על ארה"ב לשמור על יחסים טובים עם הסעודים לטובתה בנושא  טעןטראמפ הנשיא  לשמור על יציבות האזור. אך יש
על יציאתו של נתניהו להגנתו של בן סלמאן בפרשת חאשוקג'י, וטען כי  בירךאיש תקשורת סעודי  של מדינת ישראל.

 .פלסטיני-הסכסוך הישראלי ךשבעיה עם ישראל, אלא רק עם המאין לסעודים 
 

  התבטאמלבד מרכזיותה של מצרים בתהליכי ההסדרה, הפיוס והתיווך ברצועת עזה,  - ?עם מצרים מתחמםשלום 
סיסי באופן חיובי בפורום הצעירים של העולם הערבי בנוגע להסכם השלום עם ישראל, ואף הצהיר כי לו היו יהודים -א

ם הממשל ע, בתיאום דיווחים כי מנהיגי ערב הסעודית ומצרים פועלים נמסרו. בתי תפילהבארצו היה בונה להם 
אחראי הדיפלומטיה הדיגיטלית כדי לשכנע את מדינות ערב לבסס קשרים כלכליים ופוליטיים עם ישראל. האמריקאי, 

לארץ,  הגיעלביקור עבודה בקהיר. שגריר מצרים החדש בישראל חאלד עזמי  יצאבעולם הערבי במשרד החוץ יונתן גונן 
 . הגיש את כתב אמנתו לנשיא והחל לעבוד

 

 לתקוף בסוריה, והפעם מבלי להודות  המשיכהעל פי מקורות זרים ישראל  - ע משבר עם רוסיהפעילות בסוריה על רק
מאז תקרית הפלת המטוס הרוסי, ראש הממשלה התמודד עם כתף קרה שהופנתה אליו מצד הרוסים . בכך בפומבי

שנה לתום מלחמת  100 אירוע שציין את שהותם המשותפת בפריז לרגל ניצליו להיפגש עם פוטין. נתניהו בניסיונות
מכן כי טרם נקבעה פגישה בינו ובין  לאחר הדגיש. פוטין במהלכו נה, והצליח להיפגש עמו לכמה דקותהעולם הראשו

נתניהו כי מתקיימים מגעים בין ארה"ב ורוסיה על הקלה בסנקציות  ןטענתניהו. בשיחה סגורה בוועדת החוץ והביטחון 
 כלפי איראן תמורת הסגת כוחותיה מסוריה. 

  בה שהתקיימה בפסגת פורום מדינות קראיו ףלהשתתנתניהו יצא  - ותפיסות מנוגדותעם האיחוד שיתוף פעולה
את האיחוד האירופי כמי שמקדם מדיניות  תקף, וערב נסיעתו רומניה וסרביהבולגריה, בבולגריה בהשתתפות יוון, 
סיון להשפיע מראש על ההחלטות בניו, 2020באירופה נידונה תכנית ההמשך להורייזן . צבועה ועוינת כלפי ישראל
חברי פרלמנט אירופי על מנת לסקור את ההצלחות של התכנית רשות החדשנות  אירחהבנוגע לתנאי השתתפותה 

ברסיטת אריאל לארגון נוכח החשש מפגיעה ביקש להימנע מצירוף אוני)ור"ה( ועד ראשי האוניברסיטאות  .הקיימת
 בארגון, במידה שזכייה במענקי המחקר האירופייםבסיכויי ועם האיחוד האירופי אפשרית בשיתוף הפעולה האקדמי 

 1.5האיחוד  הקצהשל האיחוד האירופי,  Twinning-. במסגרת תכנית היהיה חבר מוסד שממוקם מעבר לקו הירוק
. בעקבות הריסת בתים של פלסטינים בירושלים, פינוי בישראל מיליון אירו עבור פרויקט חונכות בתחום התקשורת

את מדיניות  וגינהמשפחות פלסטיניות מסילוואן ובנייה בשכונות יהודיות במזרח ירושלים, חזר האיחוד האירופי 
 מנוגדת לחוק הבינלאומי ומקשה על יישומו העתידי של פתרון שתי המדינות.  , בטענה שהיאההתנחלויות של ישראל
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  מוקדם יותר לביקור בארץ וחנך את מרכז התרבות הצ'כי בירושלים.  הגיענשיא צ'כיה  -ידידות מתמשכת עם צ'כיה
 םיד החוץ בירושלצ'כיה שהתקיים במשר-השתתף בפורום ישראל, לובומירהחודש הגיע לביקור רשמי שר החוץ הצ'כי 

  .צחי הנגבי השר לשיתוף פעולה אזורי עם ונפגש
 

 ת אוסטריה על הקמת ממשל הכריזהכחלק ממאמציה לזכות בהכרה ובהכשרה מישראל  -באירופה  אנטישמיות
 ציונות-כנס כנגד אנטישמיות ואנטיואף ארגנה  ,אוסטרים-על הענקת אזרחות לצאצאי קורבנות יהודיםו אנדרטה לשואה

ברכה מוקלטת.  שלחלהזמנה. עקב משבר פוליטי, ביטל נתניהו את השתתפותו בכנס ו שנענה נתניהווהזמינה את 
 האוסטרית ונענה בשלילה. נשיא אוסטריה פנה לנשיא ריבלין בבקשה לבחון מחדש את החרם על מפלגת החירות

אמריקאי הוציא הודעת -כתב עת שער אנטישמי חריף כנגד ראש הקהילה היהודית. בעוד הוועד היהודי פרסםבהונגריה 
. היועץ המדיני של ראש הוציאה כל הודעה בנושאגינוי חריפה, וכך גם שגריר ישראל בהונגריה, ממשלת ישראל לא 

הממשלה שוחח בנושא עם שגריר הונגריה בארץ. בעקבות השוואה בעייתית שביצע סגן ראש ממשלת פולין בין 
סקר  .לו שגרירות ישראל בפולין לבקר ביד ושם המליצההתקפות פוליטיות עליו להתקפות של גבלס על היהודים, 

בורות כי קיימת שם מחזיקים בתפיסות אנטישמיות ומהציבור האירופי אחוזים לא מבוטלים כי  חשף CNN ערוץ שביצע
 בנוגע לשואה.

 

 נתניהו עם ראש ממשלת יוון אלכסיס ציפראס,  נפגשבמהלך שהותו בבולגריה,  - קהברית ההלנית ממשיכה להתחז
 התקייםלטרלי שלישי בין ועדות החוץ והביטחון של ישראל יוון וקפריסין ימפגש טר. ודן עמו בין היתר בצינור הגז

בדבר הסכם היסטורי שנחתם על הקמת צינור גז מישראל לאירופה  הממוחזרות ההודעותעל אף בפרלמנט של אתונה. 
אימון צבאי משותף לכוחות  .2019מזכר ההבנות לביצוע תסקיר התכנות במהלך  קידוםעל  בסך הכל דוברדרך יוון, 

 בקפריסין. התקייםישראלים וקפריסאים 
 

  בישראל  טהוחלדווח בתקשורת כי עם סיום כהונתן של סגניות השגריר והקונסול בתורכיה,  -משבר ביחסים עם תורכיה
את היחסים עם תורכיה בדרג זוטר )מזכיר שני(. מינויו של שגריר ישראל בתורכיה איתן נאה אשר גורש בשלב זה לנהל 

מתמשך בין זרחי וא, כחלק מקשר תרבותי בתורכיה הופיעההלהקה הישראלית אורפנלנד  מאנקרה, תקף עד הקיץ.
 המדינות.משתי  ורמיםג

 

 עמנואל  דובר משרד החוץ שלו דן פרק הראשון, ובפודקאסט חדש לאוויר העלהמשרד החוץ  - ודרניתדיפלומטיה מ
רוע מוזיקלי יא בהפקת מעורבדיגיטלית. אגף קשרי התרבות והמדע במשרד החוץ היה הדיפלומטיה נושא הב נחשון

לחזק הכללית במאמצי העצרת  תמכהבינלאומי בירושלים לחשיפת מוזיקאים ישראלים לעולם. משלחת ישראל לאו"ם 
)יחד עם מדינות מערב אירופה( נגד תיקונים שהציעה ארה"ב.  הצביעהאת המאבק בהטרדות מיניות ובאופן חריג ביותר 

רוץ את המ קייםסמינר לנספחים המסחריים הפועלים בשגרירויות שונות של ישראל בעולם, ו ערךמשרד החוץ 
של ילד"  וארגון החברה האזרחית "הצל לב .הדיפלומטי השלישי בו השתתפו עובדי המשרד ומאות דיפלומטים זרים

(Heart s’Save a Child )בנושא  כנסרופאים לטנזניה לביצוע ניתוחים מצילי חיים. משרד החוץ ארגן משלחת  הוציא
כה לעניין רב בעולם ואתר שהשיקה האגודה למלחמה בסכרת בישראל ז תרומת ישראל למאבק בהתחממות הגלובלית.

 . ממדינות שכנות אליוכניסות  25,000-מונרשמו למעלה , הערבי
 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5413226,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5413226,00.html
https://twitter.com/RaphaelAhren/status/1062974501300920320
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6637553?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6637553?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://twitter.com/RaphaelAhren/status/1060184634447876098
https://twitter.com/RaphaelAhren/status/1060184634447876098
https://twitter.com/IsraeliPM/status/1065232980292132864
https://twitter.com/IsraeliPM/status/1065232980292132864
https://twitter.com/BarakRavid/status/1068895790469386240
https://twitter.com/BarakRavid/status/1068895790469386240
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1064865951622012928
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1064865951622012928
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5414871,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5414871,00.html
https://twitter.com/simonarann/status/1058301513150291974
https://twitter.com/simonarann/status/1058301513150291974
https://twitter.com/simonarann/status/1065599471436861440
https://twitter.com/simonarann/status/1065599471436861440
https://twitter.com/danawt/status/1066396580218052608
https://twitter.com/danawt/status/1066396580218052608
https://www.timesofisrael.com/israel-cyprus-greece-italy-said-to-agree-on-east-med-gas-pipeline-to-europe/
https://www.timesofisrael.com/israel-cyprus-greece-italy-said-to-agree-on-east-med-gas-pipeline-to-europe/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5386285,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5386285,00.html#autoplay
https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q4_2018/Article-d553a7dbccb5761004.htm
https://twitter.com/IsraelArabic/status/1065316209841848322
https://twitter.com/IsraelArabic/status/1065316209841848322
https://twitter.com/yiftahc/status/1057901748499701760
https://twitter.com/yiftahc/status/1057901748499701760
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1062942042626633728
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1062942042626633728
https://www.itraveljerusalem.com/he/evt/international-music-showcase-festival-yellow-submarine/
https://www.itraveljerusalem.com/he/evt/international-music-showcase-festival-yellow-submarine/
https://www.timesofisrael.com/israel-votes-against-us-attempt-to-to-weaken-un-measure-on-sexual-harassment/
https://www.timesofisrael.com/israel-votes-against-us-attempt-to-to-weaken-un-measure-on-sexual-harassment/
https://twitter.com/BarakRavid/status/1064764403671797762
https://twitter.com/BarakRavid/status/1064764403671797762
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1066978673440555008
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1066978673440555008
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1064057694301110272
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1064057694301110272
https://twitter.com/BarakRavid/status/1058995950956568576
https://twitter.com/BarakRavid/status/1058995950956568576
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1065536007536353281
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1065536007536353281


 2018, נובמבר 19הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                     5

  

 20-פרלמנטרי, בהשתתפות נציגים מכ-לראשונה מפגש של האיגוד הבין אירחההכנסת  - דיפלומטיה פרלמנטרית 
סלימאן -הצעת החוק להכרה ברצח העם היזידי על ידי דעא"ש. ח"כ עאידה תומא נגדמדינות. כנסת ישראל הצביעה 

 . עם נשיא אירלנד לדון במצב המיעוט הפלסטיני בישראל נפגשה
 

  בעקבות החלטתו המסתמנת של נתניהו להמשיך ולהחזיק בתפקיד שר הביטחון,  - חדש? משבר תקציבי ישןשר חוץ
 המשברתעמוד המשימה להתמודד עם  , אם וכאשר ימונה,למנות שר חוץ במקומו. בפני שר החוץ ההוא הצהיר על כוונ

במסגרת הקיצוץ הממשלתי לטובת מינוי . 2019המשרד והקיצוצים הנוספים הצפויים בתקציב התקציבי העמוק של 
 .ש"ח משרות במשרד החוץ בשווי של כמיליון וחצי שתי הממשלה לקצץ החליטהפקחי בנייה 

 

 שגרירת ישראל כגורדון -רודיקה רדיאןאת המינויים החדשים במשרד החוץ:  אשרהממשלת ישראל  - מינויים חדשים
, שגריר ישראל לסלובקיהכבועז מודעי , שגריר ישראל לבולגריהכיורם אלרון , לספרד ושגרירה לא תושבת לאנדורה

אורלי , שגריר ישראל לפוליןכאלכסנדר בן צבי , שגריר ישראל לבלגיה ושגריר לא תושב ללוקסמבורגכנואל נחשון עמ
גלית רונן , שגרירת ישראל לצ'ילהכמרינה רוזנברג  ,שגריר ישראל לגיאורגיהכרן גידור , שגרירת ישראל ללטביהכגיל 

כריסטיאן בה ישראל סגרה את השגרירות בחודש שעבר(, ) שגרירת ישראל לארגנטינה ושגרירה לא תושבת לפרגוואיכ
שגריר כרון אדם היחידי במשרד החוץ(,  הנוצרי) שגריר ישראל לאזרביג'אןכ ג'ורג' דיק, שגריר ישראל לקולומביהכקנטור 

ראש נציגות לענייני כלכלה ותרבות בטייפה כעומר כספי , שגריר ישראל לאלבניהכנח גל גלנדר  ,ישראל לרואנדה
ת הנשיא ריבלין את שולי דוידוביץ' ליועצת המדיני מינה. כמו כן, קונסולית כללית באטלנטהכענת סולטן דדון , וןואויאט

 , השגריר החדש ברומניה.החדשה שלו, במקומו של דוד סרנגה
 

  דיון בנוכחות שר הכלכלה ובכירים באוצר בנוגע לסכנה  קיימהועדת החוץ והביטחון בכנסת  -עם אסיה חיזוק הקשרים
נרחבת של סין למשק הישראלי ולהשלכותיה על יחסי ישראל ארה"ב. הדיפלומטים האסטרטגית הטמונה בכניסה 

הנחיה לפנות לחברות גז גדולות ולעניין אותן בהשקעה ובמעורבות בשדות הגז שלחופי  קיבלוהישראלים במזרח אסיה 
 .ביתן בתערוכת הייבוא הבינלאומית בשנגחאי, סין חנכה ישראל. ישראל

 

  ביקרהמשלחת ישראלית בראשות שליח המל"ל , לאחר שראשון בישראל לביקור הגיע צ'אדנשיא  -החזרה לאפריקה 
בין משרד החוץ  מחלוקת גלעההת. ברקע הביקור גרת המאמצים לחידוש הקשרים עם המדינהבצ'אד במסבאוקטובר 

של נשיא צ'אד על חידוש הקשרים הדיפלומטים.  התנות את הביקור בהודעהכאשר משרד החוץ סבר שיש לוהמל"ל 
רשימת דרישות בתחום הרכש  להעבירלבסוף התקבלה עמדת המל"ל שלא עמד על תנאי זה, ואפשרה לנשיא צ'אד 

דיווחים כי התקיימו מגעים  נמסרויענות לדרישות אלו. לה החידוש היחסים קשוראפשרות ש ולרמוזהצבאי והביטחוני, 
ואירח כנס בינלאומי בנושא אפריקה, ההתחממות הגלובלית  אירגןמשרד החוץ גם עם סודן לקידום יחסים בין המדינות. 

 .בארץ ודנה בחיזוק שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות ביקרה. שרת החוץ של גאנה ותרומתה האפשרית של ישראל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press20.11.18s.aspx
https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press20.11.18s.aspx
https://twitter.com/KseniaSvetlova/status/1065203452547088384
https://twitter.com/KseniaSvetlova/status/1065203452547088384
https://twitter.com/AidaTuma/status/1063814311406157825
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5414826,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5414826,00.html
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4280_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4280_2018
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/gov_mes021218
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/gov_mes021218
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5404187,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5404187,00.html
https://twitter.com/itamareichner/status/1064057214002958336
https://twitter.com/itamareichner/status/1064057214002958336
https://twitter.com/kann_news/status/1068207817931325440
https://twitter.com/kann_news/status/1068207817931325440
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5413698,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5413698,00.html
https://twitter.com/YaelRaviaZadok/status/1059684849492082688
https://twitter.com/YaelRaviaZadok/status/1059684849492082688
https://www.10.tv/news/175228
https://www.10.tv/news/175228
https://twitter.com/BarakRavid/status/1066631512043474944
https://twitter.com/BarakRavid/status/1066631512043474944
https://twitter.com/noa_landau/status/1066727167143419904
https://twitter.com/noa_landau/status/1066727167143419904
https://twitter.com/BarakRavid/status/1057701408332484609
https://twitter.com/BarakRavid/status/1057701408332484609
https://twitter.com/BarakRavid/status/1067107006367129601
https://twitter.com/BarakRavid/status/1067119927402917889
https://twitter.com/BarakRavid/status/1067119927402917889
https://www.10.tv/news/177238
https://www.10.tv/news/177238
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-working-to-reestablish-diplomatic-ties-with-sudan-bahrain-1.6682284
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-working-to-reestablish-diplomatic-ties-with-sudan-bahrain-1.6682284
https://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Conferences_exhibitions_events/Pages/AfricaClimateChangeandIsraelContribution1121-4221.aspx
https://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Conferences_exhibitions_events/Pages/AfricaClimateChangeandIsraelContribution1121-4221.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/news/event_ghana051118
https://www.gov.il/he/Departments/news/event_ghana051118
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 מה קרה? תאריך

 ימון משותף ליחידות צבא מישראל ומקפריסין.בקפריסין א הסתיים בנובמבר 1

 פלסטינית סוזאן אבולווה.-את כניסתה של הסופרת האמריקאית מנעמשרד הפנים  בנובמבר 1

 בולגריה יוון, בפורום מדינות קראיובה בבולגריה, ונפגש עם מנהיגי השתתףנתניהו  בנובמבר 2
 רומניה וסרביה.

 בכנס תחבורה בינלאומי בעומאן. השתתףשר התחבורה ישראל כץ  בנובמבר 6

 לעזה לתשלום משכורות ורווחה. הוכנסכסף קטרי  בנובמבר 8

מלחמת  םתושנים ל 100את ישראל בטקס בינלאומי שנערך בפריז לציון  ייצגנתניהו  בנובמבר 11
 עם נשיא רוסיה פוטין. נפגשהעולם הראשונה, במהלכו 

 אש אינטנסיביים בין ישראל והחמאס סביב רצועת עזה. חילופייממה של  בנובמבר 12

 .לביקור בארץ הגיעשר החוץ של צ'כיה  בנובמבר 13

 דיון בנושא עזה בדלתיים סגורות. קיימהמועצת הביטחון של האו"ם  בנובמבר 13

 ציסקוס בוותיקן.יה עם האפיפיור פרניבפעם השנ נפגשהנשיא ריבלין  בנובמבר 15

 הדיפלומטי השלישי בארגון משרד החוץ התקיים בירושלים. המרוץ בנובמבר 18

 פרלמנטרי.-הכנסת את כנס האיגוד הבין אירחהלראשונה בישראל  בנובמבר 20

 ציונות.-כנס וינה למאבק באנטישמיות ואנטי התקיים בנובמבר 21

לובלית ים כנס בינלאומי בנושא אפריקה, התחממות גבירושל אירחמשרד החוץ  בנובמבר 22
 .ותרומתה האפשרית של ישראל

 .באתונה התקייםיוון וקפריסין  ,מפגש משולש של ועדות החוץ והביטחון של ישראל בנובמבר 22

 נתניהו והנשיא ריבלין.לביקור בישראל, ונפגש עם  הגיענשיא צ'אד דבי  בנובמבר 25

עם הנישא ריבלין, נאם בכנסת ישראל, וחנך את הבית הצ'כי  נפגשנשיא צ'כיה זמאן  בנובמבר 26
 .בירושלים

שנה של  70ם התרבות לציון אירוע הנעילה לפרויקט המשותף לישראל וצרפת בתחו בנובמבר 29
 .בתל אביב התקיים ידידות

על שש החלטות המגנות את הפעילות הישראלית בשטחים  הצביעהעצרת האו"ם  בנובמבר 30
 '.67-שכבשה ב

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5386285,00.html#autoplay
https://twitter.com/AdalahNY/status/1058105718446927874
https://twitter.com/AdalahNY/status/1058105718446927874
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5386687,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5386687,00.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-working-to-reestablish-diplomatic-ties-with-sudan-bahrain-1.6682284
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-working-to-reestablish-diplomatic-ties-with-sudan-bahrain-1.6682284
https://twitter.com/omarthink/status/1060770217620656128
https://twitter.com/omarthink/status/1060770217620656128
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5396466,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5396466,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5397029,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5397029,00.html
https://www.davar1.co.il/158541/
https://www.davar1.co.il/158541/
https://twitter.com/AmbMeron/status/1062334628315435008
https://twitter.com/AmbMeron/status/1062334628315435008
https://www.itraveljerusalem.com/he/evt/international-music-showcase-festival-yellow-submarine/
https://www.itraveljerusalem.com/he/evt/international-music-showcase-festival-yellow-submarine/
https://twitter.com/simonarann/status/1063008616041644032
https://twitter.com/simonarann/status/1063008616041644032
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1064057694301110272
https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press20.11.18s.aspx
https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press20.11.18s.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/news/event_antisemitic211118
https://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Conferences_exhibitions_events/Pages/AfricaClimateChangeandIsraelContribution1121-4221.aspx
https://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Conferences_exhibitions_events/Pages/AfricaClimateChangeandIsraelContribution1121-4221.aspx
https://twitter.com/simonarann/status/1065599471436861440
https://twitter.com/simonarann/status/1065599471436861440
https://news.walla.co.il/item/3202730
https://news.walla.co.il/item/3202730
https://www.10.tv/news/177068
https://www.10.tv/news/177068
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6697284?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6697284?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
https://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
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  דו"חות ומחקרים

ישראל ומצרים: שותפות אסטרטגית, ריחוק השגריר )בדימוס( ד"ר חיים קורן, "
 .2018נובמבר  ",אזרחי?

 נובמבר, 27," גיליון מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכוןברוך בינה, "
2018. 

  מאמרי דעה

מצרים וישראל: ציר אסטרטגי במארג שגריר )בדימוס( ד"ר חיים קורן, "ה
 .2018בנובמבר  27, וואיינט ,"האזורי?

 25, מעריב ,"תורכי-המתיחות בעזה והמשבר הישראליד"ר נמרוד גורן, "
 .2018בנובמבר 

-למה לערבים בישראל אין דעה בנושאי מדיניותד"ר רועי קיבריק, "
 .2018בנובמבר  8 ,מקומית שיחה "חוץ?

 8, מעריב ,"החיים בעזה רתימת האינטרסים הזרים לטובתד"ר רועי קיבריק, "
 .2018בנובמבר 
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