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 עדיין אין תהליך שלום  -בעוד האמריקאים המשיכו לקדם את תכנית השלום שלהם מתוך כוונה לפרסם אותה לאחר
הבחירות לכנסת ,בישראל פוליטיקאים מימין כבר תקפו את התכנית במסגרת מערכת הבחירות המתנהלת .המדינות
המרכיבות את כוח המשקיפים הבינלאומי בחברון ( – )TIPHנורבגיה ,איטליה ,שוודיה ,שוויץ ותורכיה – פרסמו הודעה
משותפת המביעה צער על החלטת ישראל לסגת ממרכיב זה בתהליך אוסלו ולהימנע מחידוש המנדט של הכוח .בין
המבקרים את הצעד היו גם בלגיה ,גרמניה ובריטניה ,כמו גם דוברת משרד החוץ האירופי שהדגישה את מחויבות ישראל
לביטחון האוכלוסייה הפלסטינית ואת אי-חוקיותן של ההתנחלויות .הצהרה נוספת אותה קידמו כווית ואינדונזיה במועצת
הביטחון של האו"ם נחסמה על ידי ארה"ב .ביקורת על הצעד נשמעה גם בתוך ישראל .בראשית החודש נפגש אבו מאזן
עם משלחת של אנשי עסקים ישראלים ,ובהמשך החודש עם משלחת של נציגי ארגוני חברה אזרחית ישראלים לשם
השקת "הפורום הפלסטיני לחירות ושלום" .אבו מאזן הביע תקווה שלאחר הבחירות יוכלו הצדדים לשוב למשא ומתן.
 אלימות מתמשכת בעזה וביקורת בינלאומית  -האירועים האלימים סביב הגדר נמשכו .ועדת הבדיקה של מועצת זכויות
האדם של האו"ם פרסמה את מסקנותיה לגבי האירועים האלימים סביב הגדר בעזה בשנת  ,2018וקבעה כי ישנם מקרים
בהם קיים חשד סביר כי הפרות הדין הבינלאומי מהוות פשע מלחמה .ממלא מקום שר החוץ כ"ץ דחה על הסף את
הדו"ח ,טען כי הוא שקרי ושלא ניתן לשלול מישראל את זכותה להגנה עצמית וחובתה להגן על תושביה וגבולותיה.
 מתיחות בהר הבית ,והמשך מאמץ דיפלומטי להעברת שגרירויות זרות לירושלים  -מתיחות חדשה פרצה במתחם
הר הבית לאחר שהווקף פתח מתחם בו פעלה בעבר התנועה האסלאמית ואותו סגרה ישראל עם הוצאת התנועה אל
מחוץ לחוק .ישראל עצרה ושחררה את ראש מועצת הווקף סלהב ואת סגן המנהל בכיראת שהשתתפו בפריצה למתחם.
הרשות הפלסטינית גינתה את המעצר ,וירדן העבירה מחאה רשמית בעניין .ישראל המשיכה במאמציה להגביר את
ההכרה הבינלאומית בריבונותה על ירושלים .בנאומו הרשמי הראשון כממלא מקום שר החוץ בפני ועידת נשיאי הארגונים
היהודיים הקדיש השר כ"ץ משקל גבוה להעברת שגרירויות זרות נוספות לירושלים .במהלך ביקוריהם של ראש ממשלת
הונגריה וראש ממשלת סלובקיה בירושלים הודיע נתניהו כי הונגריה החליטה לפתוח בירושלים נציגות סחר וסלובקיה
תקים מרכז חדשנות ותרבות.
 אתגרים לתיאום הביטחוני וליחסים הכלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית  -שגריר ישראל בארה"ב דרמר פעל
אל מול הקונגרס האמריקאי לתיקון חוק הטרור כך שתובטח התמיכה האמריקאית בתיאום הביטחוני עם הפלסטינים ,גם
אם זה יבוא על חשבון האפשרות של קורבנות טרור לתבוע את הרשות .הקבינט החליט ליישם את החוק שעבר בכנסת
ביולי  2018ולהקפיא סכום של כ 500-מיליון ש"ח מתשלומי המיסים שהיא גובה עבור הרשות בהתאם להסכם פריז,
בגין הסכום אותו מעבירה הרשות למשפחות מחבלים .הרשות הפלסטינית סירבה לקבל רק חלק מהסכום ,על אף הקושי
הכלכלי הטמון בצעד זה ,ופנתה לחפש מקורות אחרים שיסייעו בידה .הממשלה החליטה להגדיל ב 500-את מכסת



 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 .סייעה בהכנת
הדו"ח החודשי ,יובל ברדה .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט.
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אישורי הכניסה לעובדים פלסטינים מיהודה ושומרון .לבקשת המנהל האזרחי ומשרד הביטחון השתתפו רופאים
פלסטיניים בקורס רפואה ימית שנערך באחד מבסיסי הצבא עם עמיתיהם מצה"ל .משלחת של פלסטינים הגיעה לנחם
את משפחת אנסבכר לאחר רצח בתה אורי על ידי פלסטיני מחברון .נציגי חברה אזרחית ישראלים ופלסטינים נפגשו
לסמינר משותף בקפריסין שארגנה יוזמת ז'נבה.

 מאמצים להפגת המתיחות עם רוסיה בנושא סוריה  -ישראל המשיכה לתקוף בסוריה .סגן שר החוץ הרוסי ושינין קרא
לישראל להפסיק את תקיפותיה אשר מערערות את היציבות ,והדגיש כי מנגנון התיאום המשותף ממשיך לפעול .נתניהו
דחה במספר ימים את פגישתו המתוכננת עם פוטין ,שנקבעה לצורך חיזוק מנגנון תיאום הפעילות בסוריה הקיים בין
המדינות ,על מנת לקדם מהלכים פוליטיים פנימיים של איחוד מפלגות הימין הקיצוני .בהמשך ,התקיימה פגישה בין
נתניהו ופוטין בה דנו השניים בנושאי סוריה ,איראן ויציבות המזרח התיכון .לאחר הפגישה מסרו הצדדים דיווחים סותרים
בכל הקשור לשאלה האם דנו השניים בסוגיה הפלסטינית ,כאשר בישראל הכחישו כי נושא זה עלה .נתניהו קיצר את
שהותו ברוסיה על מנת לשוב ולהתמודד עם פרסום המלצות היועץ המשפטי בעניינו .בסוף החודש אישרה ישראל
לחקלאים הדרוזים בגולן לייצא תפוחים לסוריה.
 סימנים לנורמליזציה או תקרת הזכוכית של הסוגיה הפלסטינית?  -נתניהו ייצג את ישראל בוועידת ורשה לשלום
וביטחון במזרח התיכון אשר אורגנה על ידי ארה"ב ולקחו בה חלק נציגים ממספר מדינות ערביות (ערב הסעודית ,כווית,
עומאן ,בחריין ,תימן ,מצרים ,ירדן ,איחוד האמירויות ,מרוקו ותוניסיה) .במהלך הועידה נפגשו נתניהו ושר החוץ העומאני
בן עלאווי .למרות הציפיות והניסיונות ,לא ידוע על פגישות נוספות שקיים שם נתניהו עם בכירים ערבים .ראש הממשלה
הדליף סרטון ערוך מתוך פאנל סגור בו אמרו משתתפים ממדינות ערב כי האיום האיראני חשוב יותר מהסוגיה
הפלסטינית .יחד עם זאת ,בכירים ממדינות ערב שונות חזרו והדגישו – וזאת בהתאם גם לדו"ח מסווג של המרכז למחקר
מדיני של משרד החוץ – כי לא יתקדמו לנורמליזציה עם ישראל ללא התקדמות בפתרון הסוגיה הפלסטינית .ראש
הממשלה הקטרי הצהיר כי הוא אינו מתנגד לנרמול היחסים עם ישראל אך עליו להיות מאוזן ביחד עם סוגיית הפלסטינים.
הנשיא המצרי א-סיסי הכריז כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא המרכיב המרכזי לאי-היציבות במזרח התיכון .בכיר
עיראקי הודיע כי עיראק לא תקדם שלום עם ישראל לפני פתרון הסוגיה הפלסטינית .המלך הסעודי סלמאן הבהיר כי
הבעיה הפלסטינית עומדת בראש מעייניו של העולם הערבי ,וכי ערב הסעודית תומכת בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית
שבירתה מזרח ירושלים .ואילו שר החוץ העומאני שנפגש עם נתניהו הדגיש כי אין תהליכי נורמליזציה עם ישראל אלא
רק המשך של מגעים דיפלומטים לקידום הטיפול בסוגיה הפלסטינית .גם בפקיסטן המוסלמית מאמצים עמדה זו ושר
החוץ קרשי הצהיר שפקיסטן מעוניינת בחיזוק הקשרים עם ישראל אך רק בתנאי שתהיה התקדמות בסוגיה הפלסטינית.
לצד זאת ,בזירה האזרחית ,קבוצת תיירים מכווית קיבלה אישור ממשרד ראש הממשלה והגיעה לביקור פרטי בארץ.
משרד החוץ פתח מחדש חשבון טוויטר המיועד לקהל במדינות המפרץ .איחוד האמירויות הכירה בקהילה היהודית
שבתחומה והעניקה לה אפשרות לקיים את מצוותיה בציבור .א-סיסי הצהיר כי לו יהיו יהודים שירצו להקים קהילה
במצרים ,המדינה תסייע ותבנה עבורם בתי כנסת.
 מאבק באיראן  -בוועידת ורשה ,ישראל בחרה להדגיש את איראן כגורם המרכזי לאי-יציבות באזור .בעקבות התפטרותו
(שלא נכנסה לבסוף לתוקף) של שר החוץ האיראני זריף ,בירך נתניהו על הצעד וחזר על התנגדותו לאיראן גרעינית.
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 שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי  -על פי בקשת משרדי ממשלה וסוכנויות ישראליות התקיימו במהלך החודש מספר
סדנאות במימון האיחוד האירופי במסגרת פרויקט הסיוע הטכני וחילופי המידע ( )TAIEXלצורך קירוב מערכות הרגולציה
הישראלית והאירופית .שגרירות אירופה בישראל אירחה מפגש עם יו"ר הכנסת אדלשטיין לדיון במצב האזורי ,בפוליטיקה
הפנימית ובמאבק המשותף באנטישמיות .האיחוד חזר והדגיש את מחויבותו למאבק באנטישמיות ,וזאת על רקע של
התגברות אירועים אנטישמיים .בבודפשט שבהונגריה צעדו עשרות ניאו-נאצים מכל רחבי אירופה .בצרפת רוססו כתובות
אנטישמיות בפריז ,והושחתו בית קברות ואנדרטה בשטרסבורג .רומניה ,הנשיאה התורנית של האיחוד האירופי ארגנה
כנס בינלאומי בפרלמנט האירופי למאבק באנטישמיות .ארגון שוברים שתיקה הציג תערוכת צילומים בפרלמנט האירופי.
 משבר עם פולין  -במהלך ועידת ורשה ,ניסה נתניהו להגן על החוק הפולני המטיל אשמה פלילית על מי שיטען שלאומה
הפולנית יש אחריות לשואה ,ואמר כי היו פולנים ששיתפו פעולה עם הנאצים .דבריו ,והתרגום שלהם לאנגלית ,הובילו
למשבר ,כאשר הפולנים ביקשו הבהרות ,זימנו את שגרירת ישראל בפולין עזרי לשיחות הבהרה ,והודיעו כי במקום ראש
הממשלה הפולני יהיה זה שר החוץ שייצג את פולין בוועידת וישגרד שתוכננה להתקיים בישראל .השגרירה עזרי הבהירה
כי ראש הממשלה עומד מאחורי ההצהרה המשותפת אותה העניק יחד עם ראש ממשלת פולין בשנה שעברה ,וביקשה
מהם לא לחשוף זאת בפומבי .ניסיונות ההתגברות על המשבר עלו בתוהו כאשר בראיון לתקשורת אמר כ"ץ כי הפולנים
אכן שיתפו פעולה עם הנאצים וכי הפולנים ינקו את האנטישמיות מחלב אמם .לאחר התבטאות זו החליטו בפולין לבטל
את הגעתם לפסגת וישגרד.
 ביטול פסגת וישגרד שתוכננה להתקיים בארץ  -לאחר שהפולנים ביטלו את הגעתם לפסגה ,הודיע ראש ממשלת צ'כיה
כי הפסגה מבוטלת .מנהיגי הונגריה ,צ'כיה וסלובקיה שהגיעו כבר לארץ למען הועידה ,קיימו פגישות בילטרליות עם ראש
הממשלה ועמיתיהם הישראלים ,מבלי להתכנס יחד כפורום וישגרד ללא הפולנים .במערכת הפוליטית בישראל העבירו
ביקורת על נתניהו בטענה שההכשר שהוא מעניק לשליטי הונגריה (וגם פולין) פוגע בזכר השואה ,והחיבוק לקבוצת
וישגרד גורם נזק בזירה הבינלאומית.
 ביקור נשיא אוסטריה בישראל  -נשיא אוסטריה ואן דר בלן ביקר בארץ ,נפגש עם ראש הממשלה ונשיא המדינה ,והצהיר
כי אוסטריה נושאת אחריות משותפת לשואה ,ותפקידה לדאוג שיהודים ירגישו בטוח באוסטריה ובכל מקום אחר .במהלך
ביקורו נחתמו מזכרי הבנות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר ,החינוך והתרבות .ישראל סירבה לבקשת אוסטריה טרם
הביקור לשקול את הגעתה של שרת החוץ האוסטרית שמונתה על ידי מפלגת החירות ,והבהירה כי היא אישיות בלתי-
רצויה בישראל .בעת ביקורו ברמאללה הדגיש ואן דר בלן את חשיבות אונר"א והביע את התנגדותו להעברת שגרירות
ארצו לירושלים ,בהתאם לעמדה האירופית.



הברית ההלנית ממשיכה להתחזק  -מנכ"ל משרד החוץ היווני הגיע לירושלים לדיאלוג מדיני .הנשיא ריבלין קיים ביקור
רשמי בקפריסין שם נפגש עם נשיא קפריסין אנסטיסיאדיס ,והשתתף בטקס לציון  70שנה לסגירת מחנות המעפילים
באי .רוסיה מודאגת מהמעורבות האמריקאית הגוברת בברית ההלנית ושר החוץ לברוב נפגש עם עמיתו הקפריסאי
בנושא.



משבר פוליטי לצד קשרים אזרחיים עם תורכיה  -דובר משרד החוץ תקף את העיתון התורכי הפרו-ממשלתי דיילי
סבאח שפרסם כי ישראל מונעת כניסה של תורכים לישראל ,ואמר כי זהו שקר וכי התורכים מוזמנים לבקר בישראל,
בירושלים ובמקומות הקדושים .כוכב טלנובלה תורכית הזוכה לפופולריות רבה בישראל הגיע לצלם פרסומת בישראל,
וזכה לקבלת פנים חמה מאוד.
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תכנית העבודה של משרד החוץ לשנת  - 2019במסגרת פרסום תכנית העבודה הממשלתית ,פרסם משרד החוץ את
מטרות ויעדי תכנית העבודה שלו לשנת  .2019שש המטרות המרכזיות של משרד החוץ לשנת  2019כוללות את
המאבק באיראן והדאגה ליציבות אזורית ,שימור הקשר לארה"ב כמשענת אסטרטגית ארוכת טווח ,הגברת השותפויות
האזוריות ,חיזוק המעמד והלגיטימציה של מדינת ישראל ,מיצוי העוצמות הרכות של ישראל בעיקר בתחום החדשנות
הטכנולוגית ,ומיצוב מעמדו של משרד החוץ .ביקורת הופנתה כלפי המשרד שנמנע מלהציג תכנית מפורטת באצטלה
ביטחונית ,כאשר משרד הביטחון עצמו הציג אחת שכזו.



מינויים ותנאי עבודה במערך החוץ  -בעקבות עתירה לבג"צ בגין ריבוי תיקיו של ראש הממשלה ,ולאחר עיכובים
מתמשכים ,מינתה הממשלה את השר כ"ץ לממלא מקום שר החוץ .הממשלה אישרה מחדש את מינויה של ח"כ חוטובלי
לסגנית שר במשרד החוץ .ח"כ עמיר פרץ נבחר בפעם השנייה לכהן כסגן נשיא  - PAMארגון הפרלמנטים של מדינות
הים התיכון .נפתחה השגרירות ברואנדה בראשות השגריר רון אדם .ועדת המינויים של משרד החוץ אישרה את מינויים
של מרדכי רודגולד לשגריר באוסטריה ,ד"ר הלל ניומן לקונסול כללי בלוס אנג׳לס ,ואלי בלוצרקובסקי לשגריר לא תושב
לארמניה ומולדביה .נחתם הסכם קיבוצי עם עובדי אית"ן (אזרחים ישראלים תומכי נציגויות) ,אשר שם סוף למשא ומתן
על תנאי העבודה ,אשר לווה בשנה האחרונה במתיחויות ושביתות.



דיפלומטיה מודרנית ומגוונת  -משרד החוץ שיתף פעולה עם ארגון החברה האזרחית "מודל האו"ם" ויצא בקול קורא
לחיפוש נציג/ה הדורות הבאים שייצג את ישראל באו"ם בשנת  .2019כ 40-שגרירי מדינות לאו"ם הגיעו לישראל ביוזמת
השגריר דנון ,ונפגשו עם הנשיא ריבלין וראש הממשלה נתניהו .משרד החוץ השתתף באופן גלוי בתחרות ציוצים
סאטירית שפתח פעיל חברתי איראני לרגל חגיגות  40השנה למהפכה ,וזכה במקום הראשון .במהלך ביקורו בארץ
סייר ראש ממשלת צ'כיה במכון וולקני .משרד החוץ אירח בשיתוף עם עיריית ירושלים והקונגרס היהודי האמריקאי את
הכינוס ה 33-של ועידת ראשי הערים הבינלאומית ,בה לקחו חלק  30ראשי עיר מרחבי העולם .אנשי משרד החוץ
המשיכו לחשוף את עבודתם לציבור הישראלי ,והפעם סמנכ"ל אסיה והפסיפיק במשרד החוץ גלעד כהן פרסם מאמרים
בהם הדגיש את תרומת משרד החוץ לעלייה בתיירות מהמזרח הרחוק ,ובחיזוק הקשרים עם הפיליפינים .משרד החוץ
פתח אתר אינטרנט חדש ומשודרג .מכון מיתווים קיים דיון לגבי תפקידם של דיפלומטים לשעבר בציבוריות הישראלית.



אתגרים והזדמנויות בשיתופי פעולה עם אסיה  -משלחת של משרד החקלאות נסעה לסין ,וזאת ללא תיאום עם
משרד החוץ אשר תהה על מהות הנסיעה .משרד החוץ חתם על כינון טיסות ישירות בין ישראל ויפן .ישראל פעלה
לעצור ולגרש פיליפיניות וילדיהן שנשארו בארץ ללא אשרה .בעקבות ביקור הנשיא הפיליפיני דוטרטה בישראל
בספטמבר האחרון ,קיים משרד החוץ דיאלוג מדינ" עם משרד החוץ הפיליפיני במנילה.



המשבר עם יהדות ארה"ב  -התרחקות ישראל מערכים דמוקרטים העמיקה את המשבר בין ישראל ויהדות ארה"ב.
בכירים ביהדות ארה"ב – מכל קצוות הקשת הפוליטית ,כולל איפא"ק והליגה נגד השמצה – ביקרו בחריפות את
הלגיטימציה שהעניקו בימין למפלגת "עוצמה יהודית" ,ממשיכת דרכו הגזענית של כהנא .גם הקהילה היהודית
בבריטניה יצאה נגד מהלך זה .שגריר ישראל בארה"ב דרמר אמר בראיון שקיים בבית כנסת כי הזהות היהודית בארה"ב
נחלשת ועמה גם התמיכה במדינת ישראל .כמו כן ציין כי הוא נמנע מלהיפגש עם נציגי ג'יי סטריט .מתיחות נוספת
המייצגת את הקרע המחריף התגלעה בין משרד החוץ לתנועה הרפורמית סביב נוכחות נציגים ישראלים פורמליים
בכנס הרבנים של התנועה ,שמתוכנן להתקיים בסינסינטי בהמשך השנה.
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