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 לאחר  לפרסם אותה כוונההשלום שלהם מתוך  תכנית את לקדם המשיכובעוד האמריקאים  - עדיין אין תהליך שלום
את התכנית במסגרת מערכת הבחירות המתנהלת. המדינות  תקפוכבר מימין , בישראל פוליטיקאים הבחירות לכנסת

הודעה  פרסמו –, איטליה, שוודיה, שוויץ ותורכיה נורבגיה –( TIPHבחברון )ח המשקיפים הבינלאומי והמרכיבות את כ

בין  ח.ואוסלו ולהימנע מחידוש המנדט של הכתהליך ה במשותפת המביעה צער על החלטת ישראל לסגת ממרכיב ז
את מחויבות ישראל  דגישהשה דוברת משרד החוץ האירופי המבקרים את הצעד היו גם בלגיה, גרמניה ובריטניה, כמו גם

הצהרה נוספת אותה קידמו כווית ואינדונזיה במועצת  התנחלויות.חוקיותן של ה-לביטחון האוכלוסייה הפלסטינית ואת אי
אבו מאזן  נפגשבראשית החודש  גם בתוך ישראל. נשמעהביקורת על הצעד  על ידי ארה"ב. נחסמההביטחון של האו"ם 

לשם  גוני חברה אזרחית ישראליםשל נציגי אר משלחתעם משלחת של אנשי עסקים ישראלים, ובהמשך החודש עם 
 .למשא ומתן לשובהבחירות יוכלו הצדדים שלאחר . אבו מאזן הביע תקווה השקת "הפורום הפלסטיני לחירות ושלום"

 

 הגדר נמשכו. ועדת הבדיקה של מועצת זכויות  סביבהאירועים האלימים  - אלימות מתמשכת בעזה וביקורת בינלאומית
כי ישנם מקרים  וקבעה, 2018האדם של האו"ם פרסמה את מסקנותיה לגבי האירועים האלימים סביב הגדר בעזה בשנת 

על הסף את  דחהר החוץ כ"ץ מלא מקום שמ. ת הדין הבינלאומי מהוות פשע מלחמהבהם קיים חשד סביר כי הפרו
 וחובתה להגן על תושביה וגבולותיה. הדו"ח, טען כי הוא שקרי ושלא ניתן לשלול מישראל את זכותה להגנה עצמית

 

 מתחם ב פרצהמתיחות חדשה  - ירושליםעברת שגרירויות זרות ללהדיפלומטי המשך מאמץ מתיחות בהר הבית, ו
עם הוצאת התנועה אל  בו פעלה בעבר התנועה האסלאמית ואותו סגרה ישראלמתחם  פתחשהווקף הר הבית לאחר 

את ראש מועצת הווקף סלהב ואת סגן המנהל בכיראת שהשתתפו בפריצה למתחם.  ושחררה עצרהמחוץ לחוק. ישראל 
בעניין. ישראל המשיכה במאמציה להגביר את רשמית מחאה  העבירההרשות הפלסטינית גינתה את המעצר, וירדן 

הארגונים  ועידת נשיאיפני בנאומו הרשמי הראשון כממלא מקום שר החוץ בההכרה הבינלאומית בריבונותה על ירושלים. 
במהלך ביקוריהם של ראש ממשלת קל גבוה להעברת שגרירויות זרות נוספות לירושלים. שר כ"ץ משה הקדיש היהודיים

נציגות סחר וסלובקיה הונגריה החליטה לפתוח בירושלים נתניהו כי  הודיעהונגריה וראש ממשלת סלובקיה בירושלים 
 .תקים מרכז חדשנות ותרבות

 

 פעלשגריר ישראל בארה"ב דרמר  - הפלסטינית כלכליים בין ישראל והרשותהיחסים לוביטחוני התיאום תגרים לא 
אל מול הקונגרס האמריקאי לתיקון חוק הטרור כך שתובטח התמיכה האמריקאית בתיאום הביטחוני עם הפלסטינים, גם 

את החוק שעבר בכנסת  יישםל החליטהקבינט אם זה יבוא על חשבון האפשרות של קורבנות טרור לתבוע את הרשות. 
, זמיליון ש"ח מתשלומי המיסים שהיא גובה עבור הרשות בהתאם להסכם פרי 500-ולהקפיא סכום של כ 2018ביולי 

לקבל רק חלק מהסכום, על אף הקושי  הסירב. הרשות הפלסטינית בגין הסכום אותו מעבירה הרשות למשפחות מחבלים
 את מכסת 500-להגדיל ב החליטההכלכלי הטמון בצעד זה, ופנתה לחפש מקורות אחרים שיסייעו בידה. הממשלה 
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ופאים ר השתתפולבקשת המנהל האזרחי ומשרד הביטחון דה ושומרון. עובדים פלסטינים מיהואישורי הכניסה ל
נחם ל הגיעהצה"ל. משלחת של פלסטינים מפלסטיניים בקורס רפואה ימית שנערך באחד מבסיסי הצבא עם עמיתיהם 

נציגי חברה אזרחית ישראלים ופלסטינים נפגשו  .את משפחת אנסבכר לאחר רצח בתה אורי על ידי פלסטיני מחברון
 לסמינר משותף בקפריסין שארגנה יוזמת ז'נבה.

 

 קראלתקוף בסוריה. סגן שר החוץ הרוסי ושינין  המשיכהישראל  -סוריה נושא יה במתיחות עם רוסמאמצים להפגת ה 
דגיש כי מנגנון התיאום המשותף ממשיך לפעול. נתניהו את תקיפותיה אשר מערערות את היציבות, וה להפסיקלישראל 

מנגנון תיאום הפעילות בסוריה הקיים בין  חיזוקלצורך  שנקבעה ,במספר ימים את פגישתו המתוכננת עם פוטין דחה
בין  פגישההתקיימה  ,המדינות, על מנת לקדם מהלכים פוליטיים פנימיים של איחוד מפלגות הימין הקיצוני. בהמשך

ן בה דנו השניים בנושאי סוריה, איראן ויציבות המזרח התיכון. לאחר הפגישה מסרו הצדדים דיווחים סותרים נתניהו ופוטי
את  קיצרבכל הקשור לשאלה האם דנו השניים בסוגיה הפלסטינית, כאשר בישראל הכחישו כי נושא זה עלה. נתניהו 

ישראל  שרהיאשהותו ברוסיה על מנת לשוב ולהתמודד עם פרסום המלצות היועץ המשפטי בעניינו. בסוף החודש 
 .לחקלאים הדרוזים בגולן לייצא תפוחים לסוריה

 

 נתניהו ייצג את ישראל בוועידת ורשה לשלום  - או תקרת הזכוכית של הסוגיה הפלסטינית? סימנים לנורמליזציה
)ערב הסעודית, כווית,  מדינות ערביות ממספרעל ידי ארה"ב ולקחו בה חלק נציגים  אורגנהוביטחון במזרח התיכון אשר 

ניהו ושר החוץ העומאני נת נפגשו הועידה. במהלך תוניסיה(ו ם, ירדן, איחוד האמירויות, מרוקועומאן, בחריין, תימן, מצרי
 ראש הממשלה למרות הציפיות והניסיונות, לא ידוע על פגישות נוספות שקיים שם נתניהו עם בכירים ערבים. .בן עלאווי

אמרו משתתפים ממדינות ערב כי האיום האיראני חשוב יותר מהסוגיה  ובפאנל סגור ערוך מתוך  סרטון הדליף
של המרכז למחקר  מסווג דו"חוזאת בהתאם גם ל –חזרו והדגישו מדינות ערב שונות מבכירים את, הפלסטינית. יחד עם ז

ראש כי לא יתקדמו לנורמליזציה עם ישראל ללא התקדמות בפתרון הסוגיה הפלסטינית.  –מדיני של משרד החוץ 
ם. י הוא אינו מתנגד לנרמול היחסים עם ישראל אך עליו להיות מאוזן ביחד עם סוגיית הפלסטיניכ הצהירהממשלה הקטרי 
יציבות במזרח התיכון. בכיר ה-פלסטיני הוא המרכיב המרכזי לאי-כי הסכסוך הישראלי הכריזסיסי -הנשיא המצרי א

כי  הבהיר ןסלמא ן הסוגיה הפלסטינית. המלך הסעודיי עיראק לא תקדם שלום עם ישראל לפני פתרוכ הודיעעיראקי 
תומכת בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית  ערב הסעודיתהבעיה הפלסטינית עומדת בראש מעייניו של העולם הערבי, וכי 

כי אין תהליכי נורמליזציה עם ישראל אלא  הדגישואילו שר החוץ העומאני שנפגש עם נתניהו  שבירתה מזרח ירושלים.
שר עמדה זו ו גם בפקיסטן המוסלמית מאמצים רק המשך של מגעים דיפלומטים לקידום הטיפול בסוגיה הפלסטינית.

היה התקדמות בסוגיה הפלסטינית. תשפקיסטן מעוניינת בחיזוק הקשרים עם ישראל אך רק בתנאי ש הצהירקרשי  החוץ
 ישור ממשרד ראש הממשלה והגיעה לביקור פרטי בארץ.א קיבלהמכווית  םקבוצת תיירילצד זאת, בזירה האזרחית, 

קהילה היהודית ב הכירהאיחוד האמירויות מפרץ. המיועד לקהל במדינות הטוויטר מחדש חשבון  פתחמשרד החוץ 
כי לו יהיו יהודים שירצו להקים קהילה  הצהירסיסי -אשבתחומה והעניקה לה אפשרות לקיים את מצוותיה בציבור. 

 במצרים, המדינה תסייע ותבנה עבורם בתי כנסת.
 

 בעקבות התפטרותויציבות באזור. -להדגיש את איראן כגורם המרכזי לאי בחרהישראל ורשה,  עידתובו - מאבק באיראן 
 .תניהו על הצעד וחזר על התנגדותו לאיראן גרעיניתנ ירךבשל שר החוץ האיראני זריף,  )שלא נכנסה לבסוף לתוקף(
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 החודש מספר  במהלך התקיימועל פי בקשת משרדי ממשלה וסוכנויות ישראליות  -עם האיחוד האירופי  יתוף פעולהש

( לצורך קירוב מערכות הרגולציה TAIEXסדנאות במימון האיחוד האירופי במסגרת פרויקט הסיוע הטכני וחילופי המידע )

מפגש עם יו"ר הכנסת אדלשטיין לדיון במצב האזורי, בפוליטיקה  אירחהופה בישראל הישראלית והאירופית. שגרירות איר
חזר והדגיש את מחויבותו למאבק באנטישמיות, וזאת על רקע של האיחוד הפנימית ובמאבק המשותף באנטישמיות. 

כתובות  רוססו. בצרפת נאצים מכל רחבי אירופה-עשרות ניאו צעדורועים אנטישמיים. בבודפשט שבהונגריה התגברות אי
 נהרגאהאיחוד האירופי הנשיאה התורנית של  ,רומניהשטרסבורג. בית קברות ואנדרטה ב והושחתואנטישמיות בפריז, 

 .ילומים בפרלמנט האירופית צתערוכ הציגארגון שוברים שתיקה כנס בינלאומי בפרלמנט האירופי למאבק באנטישמיות. 
 

 נתניהו להגן על החוק הפולני המטיל אשמה פלילית על מי שיטען שלאומה  ניסה, ת ורשהבמהלך ועיד - משבר עם פולין
כי היו פולנים ששיתפו פעולה עם הנאצים. דבריו, והתרגום שלהם לאנגלית, הובילו  ואמרהפולנית יש אחריות לשואה, 

במקום ראש  כי והודיעואת שגרירת ישראל בפולין עזרי לשיחות הבהרה,  זימנולמשבר, כאשר הפולנים ביקשו הבהרות, 
הבהירה עזרי ד שתוכננה להתקיים בישראל. השגרירה ייצג את פולין בוועידת וישגרששר החוץ יהיה זה  הפולני הממשלה

מאחורי ההצהרה המשותפת אותה העניק יחד עם ראש ממשלת פולין בשנה שעברה, וביקשה  עומדכי ראש הממשלה 
על המשבר עלו בתוהו כאשר בראיון לתקשורת אמר כ"ץ כי הפולנים מהם לא לחשוף זאת בפומבי. ניסיונות ההתגברות 

בפולין לבטל  החליטואכן שיתפו פעולה עם הנאצים וכי הפולנים ינקו את האנטישמיות מחלב אמם. לאחר התבטאות זו 
 .את הגעתם לפסגת וישגרד

 

 ראש ממשלת צ'כיה  הודיעאת הגעתם לפסגה,  ביטלולאחר שהפולנים  - ביטול פסגת וישגרד שתוכננה להתקיים בארץ
פגישות בילטרליות עם ראש  יימוקכי הפסגה מבוטלת. מנהיגי הונגריה, צ'כיה וסלובקיה שהגיעו כבר לארץ למען הועידה, 

 העבירובמערכת הפוליטית בישראל  .ללא הפולניםכפורום וישגרד הממשלה ועמיתיהם הישראלים, מבלי להתכנס יחד 
ולין( פוגע בזכר השואה, והחיבוק לקבוצת ביקורת על נתניהו בטענה שההכשר שהוא מעניק לשליטי הונגריה )וגם פ

  וישגרד גורם נזק בזירה הבינלאומית.
 

 והצהיר ,המדינה , נפגש עם ראש הממשלה ונשיאנשיא אוסטריה ואן דר בלן ביקר בארץ - ביקור נשיא אוסטריה בישראל 
במהלך  י אוסטריה נושאת אחריות משותפת לשואה, ותפקידה לדאוג שיהודים ירגישו בטוח באוסטריה ובכל מקום אחר.כ

ישראל סירבה לבקשת אוסטריה טרם  מזכרי הבנות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר, החינוך והתרבות. נחתמוו ביקור
-אישיות בלתיהחירות, והבהירה כי היא  תשמונתה על ידי מפלגהביקור לשקול את הגעתה של שרת החוץ האוסטרית 

ואן דר בלן את חשיבות אונר"א והביע את התנגדותו להעברת שגרירות  הדגישבעת ביקורו ברמאללה  רצויה בישראל.
 .ארצו לירושלים, בהתאם לעמדה האירופית

 ביקור קייםירושלים לדיאלוג מדיני. הנשיא ריבלין ל הגיעמנכ"ל משרד החוץ היווני  - ההלנית ממשיכה להתחזקברית ה 

שנה לסגירת מחנות המעפילים  70נשיא קפריסין אנסטיסיאדיס, והשתתף בטקס לציון עם  נפגשמי בקפריסין שם רש

ם עמיתו הקפריסאי ע נפגשרוסיה מודאגת מהמעורבות האמריקאית הגוברת בברית ההלנית ושר החוץ לברוב . באי

  .בנושא

 
  דייליממשלתי -התורכי הפרואת העיתון  תקףדובר משרד החוץ  -משבר פוליטי לצד קשרים אזרחיים עם תורכיה 

שפרסם כי ישראל מונעת כניסה של תורכים לישראל, ואמר כי זהו שקר וכי התורכים מוזמנים לבקר בישראל,  סבאח
צלם פרסומת בישראל, ל הגיעכוכב טלנובלה תורכית הזוכה לפופולריות רבה בישראל בירושלים ובמקומות הקדושים. 

  וזכה לקבלת פנים חמה מאוד.
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  משרד החוץ את  פרסםבמסגרת פרסום תכנית העבודה הממשלתית,  - 2019לשנת  של משרד החוץ עבודההתכנית
כוללות את  2019שנת ל. שש המטרות המרכזיות של משרד החוץ 2019מטרות ויעדי תכנית העבודה שלו לשנת 

המאבק באיראן והדאגה ליציבות אזורית, שימור הקשר לארה"ב כמשענת אסטרטגית ארוכת טווח, הגברת השותפויות 
צוי העוצמות הרכות של ישראל בעיקר בתחום החדשנות האזוריות, חיזוק המעמד והלגיטימציה של מדינת ישראל, מי

מנע מלהציג תכנית מפורטת באצטלה כלפי המשרד שנ הופנתה ביקורת .הטכנולוגית, ומיצוב מעמדו של משרד החוץ
 ביטחונית, כאשר משרד הביטחון עצמו הציג אחת שכזו.

 

 בגין ריבוי תיקיו של ראש הממשלה, ולאחר עיכובים  לבג"צ עתירהבעקבות  - מינויים ותנאי עבודה במערך החוץ
כ"ץ לממלא מקום שר החוץ. הממשלה אישרה מחדש את מינויה של ח"כ חוטובלי  שרההממשלה את  מינתהמתמשכים, 

ארגון הפרלמנטים של מדינות  - PAMבפעם השנייה לכהן כסגן נשיא  נבחר עמיר פרץלסגנית שר במשרד החוץ. ח"כ 

את מינויים  אישרהועדת המינויים של משרד החוץ רון אדם.  השגרירות ברואנדה בראשות השגריר נפתחה הים התיכון.
של מרדכי רודגולד לשגריר באוסטריה, ד"ר הלל ניומן לקונסול כללי בלוס אנג׳לס, ואלי בלוצרקובסקי לשגריר לא תושב 

הסכם קיבוצי עם עובדי אית"ן )אזרחים ישראלים תומכי נציגויות(, אשר שם סוף למשא ומתן  נחתם .לארמניה ומולדביה

  .אשר לווה בשנה האחרונה במתיחויות ושביתות ,על תנאי העבודה
 

  ויצא בקול קורא  "מודל האו"ם"עולה עם ארגון החברה האזרחית פ שיתףמשרד החוץ  - מודרנית ומגוונתדיפלומטיה
לישראל ביוזמת  הגיעואו"ם מדינות ל ריריגש 40-. כ2019לחיפוש נציג/ה הדורות הבאים שייצג את ישראל באו"ם בשנת 

תחרות ציוצים בבאופן גלוי  השתתףמשרד החוץ . אש הממשלה נתניהוור א ריבליןישעם הנ ונפגשוהשגריר דנון, 
השנה למהפכה, וזכה במקום הראשון. במהלך ביקורו בארץ  40לרגל חגיגות  שפתח פעיל חברתי איראני סאטירית

את קאי בשיתוף עם עיריית ירושלים והקונגרס היהודי האמרי אירחמשרד החוץ  במכון וולקני.אש ממשלת צ'כיה ר סייר
ראשי עיר מרחבי העולם. אנשי משרד החוץ  30של ועידת ראשי הערים הבינלאומית, בה לקחו חלק  33-הכינוס ה

 יםמאמר פרסםסמנכ"ל אסיה והפסיפיק במשרד החוץ גלעד כהן המשיכו לחשוף את עבודתם לציבור הישראלי, והפעם 
משרד החוץ  .הקשרים עם הפיליפינים ובחיזוק, לעלייה בתיירות מהמזרח הרחוק משרד החוץהדגיש את תרומת  הםב

 יון לגבי תפקידם של דיפלומטים לשעבר בציבוריות הישראלית.ד קייםמכון מיתווים  .ומשודרג אתר אינטרנט חדש פתח
 

 ם סין, וזאת ללא תיאום על נסעהמשלחת של משרד החקלאות  - אסיהעם  שיתופי פעולהוהזדמנויות ב אתגרים
 פעלהל כינון טיסות ישירות בין ישראל ויפן. ישראל ע חתםהנסיעה. משרד החוץ  משרד החוץ אשר תהה על מהות

ארו בארץ ללא אשרה. בעקבות ביקור הנשיא הפיליפיני דוטרטה בישראל לעצור ולגרש פיליפיניות וילדיהן שנש
 ." עם משרד החוץ הפיליפיני במנילהדיאלוג מדינמשרד החוץ  קייםבספטמבר האחרון, 

 

  העמיקה את המשבר בין ישראל ויהדות ארה"ב.  התרחקות ישראל מערכים דמוקרטים -המשבר עם יהדות ארה"ב
את  בחריפות ביקרו –והליגה נגד השמצה  איפא"ק כוללהקשת הפוליטית,  קצוותכל מ – בכירים ביהדות ארה"ב

גם הקהילה היהודית  .", ממשיכת דרכו הגזענית של כהנאעוצמה יהודית"מפלגת לבימין  שהעניקו הלגיטימציה
ראיון שקיים בבית כנסת כי הזהות היהודית בארה"ב ב אמרב דרמר שגריר ישראל בארה"נגד מהלך זה.  יצאהבבריטניה 

. מתיחות נוספת י סטריטיועמה גם התמיכה במדינת ישראל. כמו כן ציין כי הוא נמנע מלהיפגש עם נציגי ג'נחלשת 
בין משרד החוץ לתנועה הרפורמית סביב נוכחות נציגים ישראלים פורמליים  התגלעההמייצגת את הקרע המחריף 

 .שמתוכנן להתקיים בסינסינטי בהמשך השנה ,בכנס הרבנים של התנועה

 

http://www.plans.gov.il/gov_Yearplan2019/gov_Yearplan2019.pdf
http://www.plans.gov.il/gov_Yearplan2019/gov_Yearplan2019.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272452
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272452
https://www.themarker.com/allnews/.premium-1.6917626
https://www.themarker.com/allnews/.premium-1.6917626
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5463674,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5463674,00.html
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4505_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4505_2019
https://www.srugim.co.il/315005-%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9
https://twitter.com/amirperetz/status/1098937425563246592
https://twitter.com/amirperetz/status/1098937425563246592
https://www.france24.com/en/20190223-israel-opens-embassy-rwanda-kagame-africa-technology-netanyahu-kagame-business
https://www.france24.com/en/20190223-israel-opens-embassy-rwanda-kagame-africa-technology-netanyahu-kagame-business
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-684475
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-684475
https://www.davar1.co.il/173571/
https://www.davar1.co.il/173571/
https://www.gov.il/he/Departments/general/060219_represent_israel_at_the_un
https://www.gov.il/he/Departments/general/060219_represent_israel_at_the_un
http://www.cityofdavid.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94?fbclid=IwAR1zk0d-6vB3APbHMkikrQrWT_Rd3nTblrhBvI2WXk3-lbolOrnAZeVuTuU
http://www.cityofdavid.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94?fbclid=IwAR1zk0d-6vB3APbHMkikrQrWT_Rd3nTblrhBvI2WXk3-lbolOrnAZeVuTuU
https://twitter.com/ruvirivlin/status/1091996316450910208
https://twitter.com/ruvirivlin/status/1091996316450910208
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-684742
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-684742
https://twitter.com/itamareichner/status/1098262578449518592
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1100014287865724928
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1100014287865724928
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5469628,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5469628,00.html
https://www.israelhayom.co.il/opinion/631919
https://www.israelhayom.co.il/opinion/631919
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_foreign_affairs
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_role_of_former_diplomats_in_the_Israeli_public_sphere_-_March_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_role_of_former_diplomats_in_the_Israeli_public_sphere_-_March_2019.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5456888,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5456888,00.html
https://twitter.com/GiladCohen_/status/1093098794248556544
https://twitter.com/GiladCohen_/status/1093098794248556544
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6940581?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6940581?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6940581?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6940581?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6940581?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6940581?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Share
https://www.israelhayom.co.il/opinion/631919
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.6981869
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.6981869
https://twitter.com/AIPAC/status/1099010866853359621
https://twitter.com/AIPAC/status/1099010866853359621
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5468760,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5468760,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.6957338
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.6957338
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.6957338
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.6957338
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.6957338
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.6957338
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6960024?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Share
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001274343
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001274343
https://twitter.com/JewishChron/status/1098611472891105281
https://twitter.com/JewishChron/status/1098611472891105281
https://twitter.com/ZvikaKlein/status/1093780092973735937
https://twitter.com/ZvikaKlein/status/1093780092973735937
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5470185,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5470185,00.html
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 מה קרה? תאריך

 בישראל ונפגשה עם ראש הממשלה. ביקרהאו"ם משלחת של שגרירי מדינות ל בפברואר 3

וחתם על הסכמי בארץ, נפגש עם נתניהו וריבלין  ביקרנשיא אוסטריה ואן דר בלן  בפברואר 3
 שיתוף פעולה בין המדינות.

 מאזן ברמאללה.עם אבו  נפגשהמשלחת של ארגוני חברה אזרחית  בפברואר 6

 לירושלים לדיאלוג מדיני. הגיעפרסקבופולוס מנכ"ל משרד החוץ היווני  בפברואר 7

וטווה שבאה לתמוך במנהיג האופוזיציה הנבחר גואידו, א הצהרתת א מצהיאישראל  בפברואר 10
 .ולקדם את ייצוב וונצואלה

 ביקור רשמי בקפריסין. ערךהנשיא ריבלין  בפברואר 12

 במהלכה גם עם שר החוץ העומאני בן עלאוי. ונפגשועידת ורשה ונתניהו השתתף ב בפברואר 13

 לסין. יצאהמשלחת של משרד החקלאות  בפברואר 17-26

 כי לא תשתתף בוועידת וישגרד שתוכננה להתקיים בישראל. הודיעהפולין  בפברואר 18

 בירושלים.  וסלובקיה הונגריהמנהיגי צ'כיה,  עם נפגשנתניהו  בפברואר 19

בשיתוף עירית ירושלים והקונגרס בארגון משרד החוץ ו 33-כנס ראשי הערים ה נפתח בפברואר 24
 .האמריקאיהיהודי 

 .תניהונעם ריבלין ו ולפגישותלביקור בישראל  הגיענשיא ליבריה  בפברואר 25-28

 את תכנית "מודל האו"ם" של התיכונים בירושלים. אירחמשרד החוץ  בפברואר 27

 במוסקבה עם הנשיא פוטין. נפגשנתניהו  בפברואר 28

https://www.gov.il/he/departments/news/netanyahu_delegation_of_un_ambassadors
https://www.gov.il/he/departments/news/netanyahu_delegation_of_un_ambassadors
https://www.gov.il/he/departments/news/pm_netanyahu_met_with_the_president_of_austria
https://www.gov.il/he/departments/news/pm_netanyahu_met_with_the_president_of_austria
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=782465
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=782465
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1093470671793983489
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1093470671793983489
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1093470671793983489
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1093470671793983489
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1093470671793983489
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/ottawa-declaration-for-venezuela.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/ottawa-declaration-for-venezuela.html
https://news.walla.co.il/item/3218754
https://news.walla.co.il/item/3218754
https://www.gov.il/he/departments/news/netanyahu_fm_oman_130219
https://www.gov.il/he/departments/news/netanyahu_fm_oman_130219
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5456888,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5456888,00.html
https://news.walla.co.il/item/3219640
https://news.walla.co.il/item/3219640
https://www.facebook.com/HEBPMO/videos/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%A6%D7%9B%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9/571536163344971/
https://www.facebook.com/HEBPMO/videos/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%A6%D7%9B%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9/571536163344971/
https://www.gov.il/he/departments/news/netanyahu_pm_hungary190219
https://www.gov.il/he/departments/news/netanyahu_pm_hungary190219
https://www.youtube.com/watch?v=eUJyuboaiTk
https://www.youtube.com/watch?v=eUJyuboaiTk
https://www.gov.il/he/departments/news/240219_conference_of_mayors
https://twitter.com/simonarann/status/1099978143224471552
https://twitter.com/simonarann/status/1099978143224471552
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1100406686274088962
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1100406686274088962
https://www.gov.il/he/departments/news/un_model_260219
https://www.gov.il/he/departments/news/un_model_260219
https://www.gov.il/he/departments/news/netanyahu_putin_270219
https://www.gov.il/he/departments/news/netanyahu_putin_270219
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  דו"חות ומחקרים

 .2019, מרץ  תפקידם של דיפלומטים לשעבר בציבוריות הישראלית

מבט מצ'כיה, שאלות ותשובות עם אירינה  -מדינות וישגראד והיחסים עם ישראל 
 .2019 , פברוארקלהוסובה

החלטת נתניהו לבטל את מנדט כוח המשקיפים הבינלאומי ד"ר ליאור להרס, "
 .2019," פברואר (TIPHבחברון )

, פברואר 75," גיליון מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכוןברוך בינה, "
2019. 

  מאמרי דעה

 28, הארץ ,"תקרת הזכוכית ביחסים בין ישראל ומדינות ערבפרופ' אלי פודה, "
 .2019בפברואר 

 .2019בפברואר  26 דבר ראשון, ",הגשר התוניסאיפרידמן, "ד"ר עדינה 

בפברואר  24, הארץ ,"מישהו בכלל זוכר שיש פלסטינים?פרופ' אלי פודה, "
2019. 

על האופוזיציה להתאחד סביב מדיניות חוץ ח"כ לשעבר זהבה גלאון, "
 .2019בפברואר  24, הארץ ,"אלטרנטיבית

פורום הגז האזורי: עידן חדש במזרח אגן הים השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2019, פברואר מכון מיתווים ,"התיכון?

 14, הארץ ,"איך אפשר לפתור את המשבר עם יהדות התפוצות?נדב תמיר, "
 .2019בפברואר 

את הפלסטינים בנט, לא כך תהפוך פרופ' אלי פודה ושחף אביטל, "
 .2019בפברואר  13, וואיינט ,"לישראלים

 9, הארץ ,"ישראל מאבדת את העם היהודיהשגריר לשעבר ברוך בינה, "
 .2019בפברואר 

 6, הארץ ,"החוץ הישראלית-דרושה אלטרנטיבה למדיניותד"ר נמרוד גורן, "
 .2019בפברואר 

אזרחיים ולצפון לגוון שיתופי פעולה אזוריים גם לנושאים עינת לוי, "
 .2019 בפברואר 6, וואיינט ,"אפריקה

 ראיונות בתקשורת

 .2019בפברואר  18, 'ברשת -כאן," הנסיכה האמירתית הנעלמתד"ר מורן זגה, "

 .2019בפברואר  19, 11כאן," שגשוג כלכלי במרוקועינת לוי, "

 .2019בפברואר  25, "לצה גלי," על האיחוד האירופיצדקיהו, "-ד"ר מאיה שיאון

http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_role_of_former_diplomats_in_the_Israeli_public_sphere_-_March_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/The_VIsegrad_Group_and_its_ties_with_Israel_-_QA_with_Irena_Kalhousova_-_February_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/The_VIsegrad_Group_and_its_ties_with_Israel_-_QA_with_Irena_Kalhousova_-_February_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Lior_Lehrs_-_Netanyahu_cancels_the_TIPH_mandate_-_February_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Lior_Lehrs_-_Netanyahu_cancels_the_TIPH_mandate_-_February_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Lior_Lehrs_-_Netanyahu_cancels_the_TIPH_mandate_-_February_2019.pdf
https://t.co/Kl5Jnen0gt
https://t.co/Kl5Jnen0gt
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6979363
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6979363
https://www.davar1.co.il/175703/?utm_source=fb&utm_medium=175703&utm_campaign=d1
https://www.davar1.co.il/175703/?utm_source=fb&utm_medium=175703&utm_campaign=d1
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Elie_Podeh_-_Who_remembers_the_Palestinians_-_February_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Elie_Podeh_-_Who_remembers_the_Palestinians_-_February_2019.pdf
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6961899
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6961899
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6961899
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Michael_Harari_-_The_regional_gas_forum_-_February_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Michael_Harari_-_The_regional_gas_forum_-_February_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Michael_Harari_-_The_regional_gas_forum_-_February_2019.pdf
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6936526
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6936526
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5462772,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5462772,00.html
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6916257
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6916257
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6913283
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5458503,00.html
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