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 שימוש מסוים  .נושא מרכזי במערכת הבחירות לא היווהנושא תהליך השלום עם הפלסטינים  - עדיין אין תהליך שלום
את ההזדמנות  הדגישלבן ש מפלגות הימין המתנגדות מראש לתכנית, ובקמפיין כחול של קמפייןנעשה בתכנית טראמפ ב

לנתניהו במהלך ביקורו בסוף חודש פברואר לארח  שנמסרה ההזמנהל ע חזרהשגרירות רוסיה בישראל . ההטמונה ב
לשיחות שלום ישירות במוסקבה. ההזמנה הרוסית נמצאת על השולחן כבר כמעט הרשות הפלסטינית את מנהיגי ישראל ו

במהלך הכנס השנתי של בעבר על ידי נתניהו בתואנה שיש למצות קודם כל את התכנית האמריקאית.  ונדחתהשנה, 
 איפא"ק בו לקחו חלק פוליטיקאים ישראלים רבים, הציג ממלא מקום שר החוץ כ"ץ את תכניתו "מסילות לשלום".

 

 ובאופן חריג אף נורו רקטות עם עזה נמשכו חילופי האש החודשבמהלך  - בעזהיעת הסלמה מאמצים דיפלומטיים למנ ,
ומתן בין  המשא ךמהמש וכחלק, על עזה מצד ישראל בלותהסגר וההג הטלתהמשך  לצד, כל זאת. לאזור המרכז והשרון

של האו"ם נדמה כי ישראל והחמאס  בתיווךקטרי ו כספי סיועעם , מצרית בהובלהישראל והחמאס בנוגע לתנאי הרגיעה. 
המסתמנות  ההסכמות. ארגמן"כ השב ראשמצד ישראל  שהובילבסוף החודש לעבר הסכמות, במשא ומתן  תקדמוה
 בהובלת יזומות עבודות בגין משכורות דרך אלא במזומן יועבר שלא כך)הכסף הקטרי  העברתבאופן  שינויוללות כ

מיליון דולר  40-ל הסיוע סכום והגדלת אפריל חודש לאחר גם הקטרי הסיוע העברת להמשך ישראלית הסכמה, ("אאונר
ת , פתיחת המעברים לסחורות נוספות, קידום בניית קו מתח חשמל משופר מישראל לרצועהדייג מרחב הגדלת ,בחודש

נתניהו אך זכתה לביקורת פוליטית פנימית בישראל,  לחמאס הכספים העברת. חוהכ לתחנות הסולר כמות והגדלת, עזה
 ביתעל התקדמות להקמת מדינה פלסטינית.  מקשהש פלסטיני-הפנים הפיצול על שומר זה שמהלך בטענה יהעל הגן

ארגוני חברה כי הסגר על עזה תקף ולכן ניתן להחרים ספינה שביקשה לפרוץ את המצור.  קבעהמשפט לימאות בחיפה 
 לזכויות אדםמטעם ארגון רופאים של רופאות  משלחתאזרחית ממשיכים לפעול בניסיון לתרום לשיפור המצב בעזה, ו

 .מרפאת נשים ארעית במקום והקימהיונס  לחאן ביום האישה הבינלאומייצאה 
 

 ליד שער הרחמים בירושלים נמשכה. רחמה -מתחם באב אהמתיחות סביב  - רחמה-סביב באב אמתיחות המשך ה
מחאה רשמית בגין ההחלטה והדגישה  העבירהאת צו הסגירה הזמני למתחם. ירדן  האריךבית משפט השלום בירושלים 

ל וירדן קיימו מגעים למציאת נוסחה שתאפשר להרגיע את הרוחות על ההר, את סמכותו של הווקף בניהול המקום. ישרא
את המגעים מצדה של ישראל.  הובילשבת הצדדים. היועץ לביטחון לאומי בן  ולשמר את הסטטוס קוו והכבוד הלאומי של

 לצדדים להרגיע את הרוחות, מבלי להצטייר כמי שוויתרו לצד השני, כאשר סייעה שיפוציםהמתחם לרגל  סגירתהצעה ל
י כ הצהירהשר לביטחון פנים ארדן  לא מומש, והמקום המשיך לפעול כבית תפילה.בפועל צו הסגירה של בית המשפט 

 .ישראל מתנגדת לכל שינוי בסטטוס קוו בהר הבית
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 קודמות שניתנו על ידי למרות מאמצים רבים מצד ישראל והבטחות  - ירושליםעברת שגרירויות ללה ציםהמשך מאמ
בהמשך להצהרת ראש ממשלת הונגריה במהלך ביקורו בירושלים מדינות שונות, לא עברו שגרירויות נוספות לירושלים. 

לדין הבינלאומי  בהתאם כי הבהירשיירטו  לשכת מסחר בירושלים. שר החוץ ההונגרי הונגריה הפתחעבר, שבחודש 
נחיתת עם  בירושלים.בריבונות ישראל הכרה עדות לפתיחת משרד הסחר בירושלים אינה ולעמדת האיחוד האירופי, 

 הצהירנשיא הונדורס  ., שתהווה שלוחה של השגרירותלשכת סחר בירושלים תפתחכי ברזיל  ההודיעבארץ  בולסונרו
 הצהירהרוע יבאותו א לומטית בירושלים כשלוחה של השגרירות בראשון לציון.נציגות דיפ תיפתחארצו ועידת איפא"ק שוב

הסמכות  נתונהתפעל להעברת שגרירות ארצה לירושלים. נשיא רומניה, אשר לו ראשת ממשלת רומניה דנצ'ילה כי 
 .האירופי חלטות האיחודרומניה לה למחויבותבהלימה  את התנגדותו, הביע ,בעניין

 

 נציבת זכויות האדם של האו"ם  החליטהבעקבות לחץ ישראלי ואמריקאי  - בביקורת בינלאומית ובתנועת החרם המאבק
 ןבצ'לט לדחות פעם נוספת את פרסום "הרשימה השחורה" של חברות העושות עסקים בשטחים הכבושים. עם הגשת

הקובעות , בעזה מטעם המועצה לזכויות אדם של האו"ם ועדת החקירה לאירועי הגדר מסקנותשל  בסוף חודש פברואר
פעולה עם  ושתפהלמנוע את אימוצן על ידי המועצה,  ישראל עלהפפשעי מלחמה, בסבירות גבוהה כי ישראל ביצעה 

המועצה לקבל את  החלטתאת  תקףמול ישיבות המועצה בז'נבה. משרד החוץ  UN Watchהפגנה שהתקיימה ביוזמת 
פעילי  אחר מרגלתתמכת על ידי דמויות ציבוריות בולטות בישראל, , הנהישראלית Group-Psyחברת פורסם כי  .הדו"ח

של שגרירות ישראל בגרמניה והמשרד לעניינים אסטרטגיים שללה גרמניה את  לחץבעקבות בארה"ב.  BDS-תנועת ה
, וביטלה את בעסקת שבוייםבפיגוע טרור בירושלים ושוחררה  1969בשנת ויזת השהייה של רסמיה עודה שהורשעה 

 .הכנס בברלין בו היתה אמורה להשתתף

 

 בישראל ציינו ארבעים שנה להסכם השלום עם מצרים בסדרה של כנסים  - עם מצרים )קר?( ארבעים שנה לשלום
בכנס מיוחד באוניברסיטה העברית רוע רשמי. יחברה אזרחית, אך ללא כל טקס או אארגוני רועים של יאקדמאיים וא

ענף ערבית במחלקה אמר נשיא המדינה כי "אנחנו עומדים משתאים על השינוי המהותי שהוביל הסכם השלום". 
עבור הציבור תמונות בערבית המדגישה פוסטים וסדרת ברשתות החברתיות  הוציאלדיפלומטיה דיגיטלית במשרד החוץ 

רוע היחידי שהתקיים במצרים לציון המאורע, יאת הא ערכהבמצרים את פירות השלום. השגרירות האמריקאית בקהיר 
המצרית  לידי ביטוי במעורבותהחודש  הרטגית של הסכם השלום באחשיבותו האסטבהשתתפות שגריר ישראל גוברין. 

 .בפירמידות בגיזה ייםבמופע רוק שהתק לצפותלמצרים  נסעוישראלים  500-כבעזה.  הסדרבמאמצי הה מתמשכתה
 

 על רקע סבב ביקורים נוסף של קושנר באזור,  - או תקרת הזכוכית של הסוגיה הפלסטינית? סימנים לנורמליזציה
והדגישו את מחויבות ארצם להקמת מדינה פלסטינית ברוח יוזמת השלום  עומאןושר החוץ של  האמירתיחזרו שר החוץ 

דאבי כי החלטת החרם על ישראל בעבר היתה משגה, וכדי לקדם את בכנס באבו  אמרשר החוץ האמריתי הערבית. 
מוצרי מזון ישראליים  60 מצאוהשלטונות בכווית פתרון הסוגיה הפלסטינית יש לשמור על ערוצי קשר פתוחים עם ישראל. 

אבו דאבי על מנת ל הגיעההחקירה. משלחת ספורטאים ישראלית  לתוםחנויות עד  וסגרו עקב כך שמונהבשווקים 
משרד  הודה. בדף הטוויטר "ישראל במפרץ" תקוגניטיביולספורטאים עם מוגבלויות  האולימפייםלהשתתף במשחקים 

קטר, לאחר שהמתעמל הישראלי אלכס ב נוגנה"התקווה"  .החוץ לאיחוד האמירויות על אירוח המשלחת הישראלית
פגישה בין ראש בדבר זרים  ווחיםדיעל רקע שטילוב זכה במדליית זהב בתחרות סבב הגביע העולמי שהתקיימה במקום. 

את קיומה והדגיש את מחויבות  המודיעין הסודני הכחישמצרים וערב הסעודית,  ן וראש המודיעין הסודני בתיווךהמוסד כה
 סודן לסוגיה הפלסטינית. 

 

 ?קע המתרחש סביב מתחם באב איון חירום על רד קייםהבית התחתון של הפרלמנט הירדני  - שלום קר גם עם ירדן-
בכינוס ראשי הפרלמנטים  רחמה, בו נשמעו קריאות לגירוש השגריר הישראלי מירדן והשבת השגריר הירדני מתל אביב.

https://twitter.com/EmmanuelNahshon/status/1107970589342531585
https://twitter.com/EmmanuelNahshon/status/1107970589342531585
https://twitter.com/EmmanuelNahshon/status/1107970589342531585
https://twitter.com/EmmanuelNahshon/status/1107970589342531585
https://twitter.com/EmmanuelNahshon/status/1107970589342531585
https://twitter.com/arik3000/status/1108290195680649216
https://twitter.com/arik3000/status/1108290195680649216
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.7041779?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.7041779?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.7041779?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.7041779?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
file:///C:/Users/nimro/Downloads/נשיא%20ברזיל%20בולסונארו%20הגיע%20לביקור%20בישראל
file:///C:/Users/nimro/Downloads/נשיא%20ברזיל%20בולסונארו%20הגיע%20לביקור%20בישראל
https://twitter.com/simonarann/status/1109827324223066113
https://twitter.com/simonarann/status/1109827324223066113
https://twitter.com/itamareichner/status/1109825147173781504
https://twitter.com/itamareichner/status/1109825147173781504
https://news.walla.co.il/item/3226390
https://news.walla.co.il/item/3226390
https://www.jns.org/at-aipac-conference-romania-announces-goal-of-moving-embassy-to-jerusalem/
https://www.jns.org/at-aipac-conference-romania-announces-goal-of-moving-embassy-to-jerusalem/
https://www.jns.org/at-aipac-conference-romania-announces-goal-of-moving-embassy-to-jerusalem/
https://www.jns.org/at-aipac-conference-romania-announces-goal-of-moving-embassy-to-jerusalem/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.7047247
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.7047247
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5473984,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5473984,00.html
https://www.inss.org.il/he/publication/the-violent-events-along-the-gaza-israel-border-the-report-of-the-commission-of-inquiry-of-the-human-rights-council/
https://www.inss.org.il/he/publication/the-violent-events-along-the-gaza-israel-border-the-report-of-the-commission-of-inquiry-of-the-human-rights-council/
https://twitter.com/AmbRazShechter/status/1107725423314718720
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1110134499164282880
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1110134499164282880
https://www.israelhayom.co.il/article/645003
https://www.israelhayom.co.il/article/645003
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1107178070384041984
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1107178070384041984
https://twitter.com/simonarann/status/1109018649485021184
https://twitter.com/simonarann/status/1109018649485021184
https://www.newyorker.com/news/news-desk/how-a-private-israeli-intelligence-firm-spied-on-pro-palestinian-activists-in-the-us
https://www.newyorker.com/news/news-desk/how-a-private-israeli-intelligence-firm-spied-on-pro-palestinian-activists-in-the-us
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7023703?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7023703?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5484375,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5484375,00.html
https://twitter.com/kaisos1987/status/1110625680335818755
https://twitter.com/kaisos1987/status/1110625680335818755
https://e.walla.co.il/item/3224811
https://e.walla.co.il/item/3224811
https://twitter.com/kaisos1987/status/1106978569765511169
https://twitter.com/kaisos1987/status/1106978569765511169
https://twitter.com/kaisos1987/status/1101535804067856385
https://twitter.com/kaisos1987/status/1101535804067856385
https://twitter.com/kaisos1987/status/1107357109971243008
https://twitter.com/kaisos1987/status/1107357109971243008
https://www.timesofisrael.com/senior-uae-official-calls-for-strategic-shift-in-arab-israel-relations/
https://www.timesofisrael.com/senior-uae-official-calls-for-strategic-shift-in-arab-israel-relations/
https://twitter.com/kaisos1987/status/1101525916713406464
https://twitter.com/kaisos1987/status/1101525916713406464
https://twitter.com/simonarann/status/1104839691176763392
https://twitter.com/simonarann/status/1104839691176763392
https://twitter.com/simonarann/status/1109882839653384192
https://twitter.com/simonarann/status/1109882839653384192
https://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-national-anthem-plays-in-Qatar-watch-584517
https://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-national-anthem-plays-in-Qatar-watch-584517
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-sudanese-spy-chief-met-head-mossad-discuss-bashir-succession-plan
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-sudanese-spy-chief-met-head-mossad-discuss-bashir-succession-plan
https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-sudanese-spy-chief-met-head-mossad-discuss-bashir-succession-plan
http://jordantimes.com/news/local/house-angered-over-israeli-violations-jerusalem-%E2%80%98deal-century%E2%80%99
http://jordantimes.com/news/local/house-angered-over-israeli-violations-jerusalem-%E2%80%98deal-century%E2%80%99


 2019, מרץ 23הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                      3

  

יו"ר הפרלמנט הירדני סעיף האוסר על קידום נורמליזציה עם ישראל.  בלחץ התקבלשל מדינות ערב שנערך בירדן, 
מכסת עובדי התיירות הירדנים באילת לכדי ירדנים על הגדלת עם נציגים  חתמומשרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה 

 עובדים. 2,000
 

  )?וכך הסוריםעל צו נשיאותי המכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן.  חתםהנשיא טראמפ  -הקרב על הגולן )הסורי ,
לדין הבינלאומי ולהחלטות מועצת  מנוגדאשר  ,גם שאר המערכת הפוליטית העולמית, הביעו התנגדות נחרצת למהלך זה

כמו , האו"םו האיחוד האירופי, ערב הסעודית, גרמניה, רוסיה, צרפתהביטחון של האו"ם. בין המתנגדים ניתן לציין את 
מטרות איראניות בסוריה, וחזרה לאסטרטגיית העמימות  לתקוף המשיכה. ישראל הליגה הערביתו ערב הסעודיתגם 

נתניהו טען כי הציג בפני  אל מול התבססות של חיזבאללה בגולן הסורי.סברה בינלאומית ה מערכת הובילצה"ל  שלה.
 .מכל וכל זאת הכחישוהרוסים והאמריקאים תכנית לפתרון המצב בסוריה, אך הרוסים 

 הצו הנשיאותי המכיר בריבונות ישראל על לאחר חתימתו של טראמפ על  -האיחוד האירופי  הסכמות עם-תמיכה ואי
לעמדתן המסורתית,  נאמנותהן נשארות כי  הכריזו , במפגן יוצא דופן של אחדות,מדינות האיחוד האירופי 28רמת הגולן, 

 הודיע ,אירועים בעזהלבהקשר  לחוק הבינלאומי ולהחלטות מועצת הביטחון שאינם מכירים בריבונות ישראל על הגולן.
והאו"ם להביא האיחוד כי הוא מגנה את ירי הטילים על ישראל, נשאר מחויב לביטחונה, ומחזק את מאמצי המצרים 

כחול לבן גנץ  "ריום ע נפגשוו בבחירות המשיכו את סדרת פגישותיהם עם המועמדים שגרירי האיחוד האירופי לרגיעה.
 .לדיון על החזון והמדיניות הצפויה שלו בנוגע ליחסי ישראל ואירופה, לביטחון ולנושאים אזוריים אחרים

 

  למרכז התרבות הצרפתי במזרח ירושלים כדי למנוע פעילות במימון  פרצואנשי ביטחון ישראלים  - צרפתעם מתיחות
)ממלא המקום במשרד החוץ הצרפתי הרשות הפלסטינית. בעקבות כך זומנה שגרירת ישראל בצרפת לשיחת נזיפה 

יתה בחופש(. ישראל האשימה בתגובה את צרפת כי היא נותנת יד לפעילות המפירה את יהו ואילבמקומה ה גיעהאטאלי 
בחריפות את ירי הטילים מעזה על ישראל, והביעה את תמיכתה  גינתה. ממשלת צרפת עם הפלסטינים הסכמי הביניים

צרפת לקיים דיון  ביקשהבונות ישראל על רמת הגולן, בישראל ואת דאגתה לביטחונה. בעקבות ההכרה האמריקאית ברי
 .במועצת הביטחון בנושא

 בירושלים. הפעם  התקייםמפגש פסגה שישי בין מנהיגי ישראל, יוון וקפריסין  - ברית ההלנית ממשיכה להתחזקה
וברעיון צינור  ארה"ב בברית המתחזקת יקאי פומפיאו, שביטא את תמיכתהצטרף לפגישה גם מזכיר המדינה האמר

בחיזוק שיתוף הפעולה  התמקדופגישות בילטרליות בין המנהיגים. הפגישות  התקיימו ,. כמו כןהגז מישראל לאירופה
 השתתפהשגריר הישראלי בקפריסין נגה כספי בין המדינות, כאשר נושאי הביטחון והגז עמדו במרכז הדיונים. סגנית ה

 .במרתון בעיר פאפוס יחד עם שר החוץ הקפריסאי ועם קבוצה של נערות דרוזיות מבית ג'אן
 

 שימשובתורכיה  מקומיותוהבחירות ה בישראלקמפיין הבחירות  - המשך ההתכתשויות המילוליות בין ישראל ותורכיה 
וארדואן. בעקבות  נתניהו ביןהטוויטר בין ישראל ותורכיה, ובעיקר  ברשת מילוליות התכתשויותשל  נוסףרקע לסבב 

תורכיה כי היא מתנגדת למהלך אשר יוצא כנגד החוק  הבהירהההכרה האמריקאית בריבונות ישראל על הגולן, 
לפופולריות גדולה  זוכהסדרת הטלנובלה "הכלה מאיסטנבול"  .הבינלאומי, ותומכת בשלמות הטריטוריאלית של סוריה

 סיורים בעקבותיה. מוציאותבישראל, חברות התקשורת פתחו ערוצים ייעודיים לשידור הסדרה, וחברות תיירות 
 

  את ישראל בכינוס האנרגיה  יצגורי שר האנרגיה שטייניץ ומנכ"ל משרדו אדי -בתחום האנרגיה שיתוף פעולה
פגישות בילטרליות עם שר האנרגיה המצרי, ופגישות משותפות עם  יימוק. במהלכו ארה"בהבינלאומי שנערך ביוסטון, 

 EastMedשרי האנרגיה של יוון, קפריסין, מצרים ונציגי משרד האנרגיה האמריקאים. הדיונים התמקדו בצינור הגז 
שעסקה גם לשיחה שטייניץ עם שגרירי האיחוד האירופי  נפגש ,כמו כןובכינוס הצפוי של פורום הגז האזורי בקהיר. 

לעכב את ההתקדמות בבחינת צינור הגז מסיבות של פוליטיקה  החליטהישראל ואירופה. איטליה בין יחסי האנרגיה ב

https://twitter.com/kaisos1987/status/1102553893249142784
https://twitter.com/kaisos1987/status/1102553893249142784
https://twitter.com/shimritmeir/status/1102613384456036352
https://twitter.com/shimritmeir/status/1102613384456036352
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-688310
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-688310
https://www.kan.org.il/item/?itemid=49221
https://www.kan.org.il/item/?itemid=49221
https://twitter.com/kaisos1987/status/1109163123355893762
https://twitter.com/kaisos1987/status/1109163123355893762
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-690777
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-690777
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-690740
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-690740
https://twitter.com/GermanyUN/status/1110605015444611078
https://twitter.com/GermanyUN/status/1110605015444611078
https://www.haaretz.com/israel-news/saudi-king-rejects-measures-impacting-syrian-sovereignty-over-golan-heights-1.7068197?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.haaretz.com/israel-news/saudi-king-rejects-measures-impacting-syrian-sovereignty-over-golan-heights-1.7068197?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.davar1.co.il/181004/
https://www.davar1.co.il/181004/
https://news.walla.co.il/item/3227189
https://news.walla.co.il/item/3227189
https://www.dw.com/en/arab-leaders-slam-trumps-recognition-of-golan-heights-as-israeli/a-48136117
https://www.dw.com/en/arab-leaders-slam-trumps-recognition-of-golan-heights-as-israeli/a-48136117
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/palestine-golan-heights-centre-stage-arab-league-summit-190331204307398.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/palestine-golan-heights-centre-stage-arab-league-summit-190331204307398.html
https://www.israeldefense.co.il/he/node/37953
https://www.israeldefense.co.il/he/node/37953
https://twitter.com/kann_news/status/1111334152039776261
https://twitter.com/kann_news/status/1111334152039776261
https://twitter.com/IDF/status/1105680499257892864
https://twitter.com/IDF/status/1105680499257892864
https://twitter.com/IDF/status/1105680499257892864
https://twitter.com/IDF/status/1105680499257892864
https://twitter.com/IDF/status/1105680499257892864
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5477735,00.html#autoplay
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1110943800703270912
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1110943800703270912
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1110843658511835140
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1110843658511835140
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5484509,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5484509,00.html#autoplay
https://www.davar1.co.il/181004/
https://www.davar1.co.il/181004/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60173/statement-spokesperson-latest-developments-and-around-gaza_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60173/statement-spokesperson-latest-developments-and-around-gaza_en
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1105434221420650496
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1105434221420650496
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1105434221420650496
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5482847,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5482847,00.html#autoplay
https://www.gov.il/he/departments/news/french_fm_summoned_the_acting_ambassador
https://il.ambafrance.org/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A
https://il.ambafrance.org/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001279932
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001279932
https://www.gov.il/he/departments/news/event_hungary190319
https://www.gov.il/he/departments/news/event_hungary190319
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_bilateral200319
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_bilateral200319
https://twitter.com/Christodulides/status/1108434009745473536
https://twitter.com/Christodulides/status/1108434009745473536
https://twitter.com/simonarann/status/1107256366379552769
https://twitter.com/simonarann/status/1107256366379552769
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5478061,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5478061,00.html
https://twitter.com/BarakRavid/status/1105809969562243072
https://twitter.com/BarakRavid/status/1105809969562243072
https://twitter.com/eha_news/status/1105789237880864770
https://twitter.com/eha_news/status/1105789237880864770
https://twitter.com/ikalin1/status/1105383661682204678
https://twitter.com/ikalin1/status/1105383661682204678
https://twitter.com/abdbozkurt/status/1106967054882615297
https://twitter.com/abdbozkurt/status/1106967054882615297
https://twitter.com/netanyahu/status/1107580895643557888
https://twitter.com/netanyahu/status/1107580895643557888
https://twitter.com/netanyahu/status/1105828137466765312
https://twitter.com/netanyahu/status/1105828137466765312
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1108810473632342021
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1108810473632342021
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3758737,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3758737,00.html
https://www.butterflytours.co.il/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9C-5-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2019
https://www.butterflytours.co.il/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9C-5-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2019
https://ceraweek.com/program/sessiondetail.html?id=sFn0SIfgpQ7WqVEpbn8Z1w==&tid=y8mQmsb+rHlR0h1PCMWbjA==
https://ceraweek.com/program/sessiondetail.html?id=sFn0SIfgpQ7WqVEpbn8Z1w==&tid=y8mQmsb+rHlR0h1PCMWbjA==
https://www.gov.il/he/departments/news/houston
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1103685781753872385
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1103685781753872385
https://www.lastampa.it/2019/03/06/esteri/rome-hits-pause-on-east-med-gas-pipeline-A57oUxUaZHnOKPncfQbxdJ/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/03/06/esteri/rome-hits-pause-on-east-med-gas-pipeline-A57oUxUaZHnOKPncfQbxdJ/pagina.html


 2019, מרץ 23הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                      4

  

את ישראל בכינוס  יצגריר פלג לוי, פנימית ולצורך בחינת ההשפעה הסביבתית. מנהל מחלקת הדרכה במש"ב, השג
 .של משק הגז דינמיקות המשתנותהמועצה האטלנטית באיסטנבול, שדנה ב

 

  ת גם מהמערכת אירועי הבחירות והקמפיינים השונים הביאו לתגובו -המרכיב הדמוקרטי ביחסי החוץ של ישראל
הבינלאומית, בייחוד בכל הקשור למה שמתפרש על ידם כפגיעה בדמוקרטיה הישראלית. התבטאותו של נתניהו כי 

. הנשיא ריבלין נדרש למתן את הערבי בעולםנרחבת בעולם, כולל  לביקורת זכתהישראל אינה מדינת כלל אזרחיה 
הביקורת והצהיר כי בישראל אין אזרחים סוג ב'. קמפיין בחירות של שרת המשפטים שקד, אשר השתמש במושג 

כנגדו. לכך  יצאההפשיזם הוביל אף הוא לביקורת בינלאומית, כאשר אפילו מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה 
נתניהו על רקע הגשת כתבי האישום נגדו על כך שהוא פוגע בדמוקרטיה  כלפי המופנות הביקורותיש לצרף את 

 .נתניהוהביקורות הבינלאומיות על ההכשר שניתן למפלגת עוצמה יהודית ולכהניסטים על ידי  המשךהישראלית, ואת 
 

 גנדלר כשגריר לא תושב לבוסניה -ממשלת ישראל אישרה מינויים חדשים בשירות החוץ: נח גל - מינויים במערך החוץ
בנין  ,סואקינה פרזאב הראל כשגריר לאקוודור, לאו וינובסקי כשגריר לחוף השנהב ושגריר לא תושב לבו הרצגובינה,

וטוגו, יוסף עמרני כשגריר ישראל ליוון, נאור גילאון כשגריר להולנד, יוסף לוי כשגריר לליטא, עודד יוסף כשגריר לקניה 
ושגריר לא תושב לאוגנדה, מלאווי, איי סיישל וטנזניה, יועד מגן כשגריר ישראל לאורוגוואי ושגריר לא תושב לפרגוואי, 

( ולארגון לביטחון ושיתוף פעולה UNIDOישראל לאוסטריה ושגריר למוסדות האום ) דניס פאול מרדכי רודגולד כשגריר

הלל נוימן ד"ר ובאירופה, אלי בלוצרקובסקי כשגריר לא תושב לארמניה ומולדובה, אלון לביא כקונסול כללי בסאו פאולו, 
  .כקונסול כללי בלוס אנג'לס

 

  ציין מיזם משותף לכנסת שבכנס  השתתפוהרצוג ויו"ר הכנסת אדלשטיין  יו"ר הסוכנות - מודרנית ומגוונתדיפלומטיה
דיפלומטים בכירים . בתפוצותלקהילות  שליחי הסוכנותאת הדמוקרטיה הישראלית באמצעות  המציגולסוכנות היהודית 

את נכסיותו של משרד החוץ.  והדגישבאמצעות פרסום טורים ומאמרי דעה בהם המשיכו לפנות אל הציבור בישראל 
פיתוח את התרומה ל תיארהקופר  משרד לעלייה במספר התיירים שביקרו בישראל, ושניהכיצד תרם  צייןגלעד כהן 

 התקיים –המשותף לדיפלומטיות ישראליות וזרות  –עם ליבריה. ביוזמת פורום הנשים הדיפלומטיות היחסים העסקיים 
משחק כדורשת לרגל יום האישה הבינלאומי בשיתוף עמותת מאמאנט. מכון אבא אבן לדיפלומטיה בבינתחומי ניצל את 

תכנית לשיפור מערך החוץ פרסם וכדי להקורא למינוי שר חוץ במשרה מלאה  קמפייןתקופת הבחירות כדי לקדם 
 החוץ הישראלית.-ארץ שהציגו דרכים לשיפור מדיניותבאתר ה סדרת מאמריםמכון מיתווים פרסם  .הישראלי

 

 בחלופות שונות לפיקוח על השקעות  דןהקבינט המדיני ביטחוני  - אסיהעם  שיתופי פעולהוהזדמנויות ב אתגרים
זרות בישראל, ובייחוד השקעות סיניות, וזאת על רקע לחצים מתמשכים מארה"ב ותובנה מתגבשת כי מדובר באיום 

ממשלה אחרים עודית לנושא לסמכותו, למשרדי ישרצה להכפיף ועדת אישורים י ,מאבק התעורר בין המל"לאסטרטגי. 
 .שחששו מהדגש הביטחוני המוגזם, היעדר השקיפות והפגיעה באטרקטיביות של המשק הישראלי להשקעות זרות

 

  בראש משלחת שרים לביקור בישראל, על מנת לקדם את הקשרים  הגיע נשיא ליבריה וואה -החזרה לאפריקה
באסון  לנפגעים לסייע פעלמשרד החוץ לביקור ראשון בישראל.  הגיעראש ממשלת כף ורדה העסקיים בין המדינות. 
 משלחת של זק"א לזיהוי הקורבנות הישראלים בהתרסקות המטוס באתיופיה. שלחהישראל . סופת הציקלון במוזמביק

 

 המדינות על הסכמים בתחומי  חתמו ביקורולביקור בישראל. במהלך  הגיענשיא ברזיל בולסונרו  - רומן לטיני עם ברזיל
לראשונה הסכימו המדינות כי יוצב נספח לביטחון פנים מטעם ישראל הסייבר. ו הביטחון, התעופה, המדע, הבריאות

 .בברזיל. בולסונרו הודיע כי ברזיל תפתח נציגות סחר בירושלים. פעילים ליברלים וקהילת הלהט"ב הפגינו כנגד ביקורו

https://twitter.com/MASHAVisrael/status/1102464427906027520
https://twitter.com/MASHAVisrael/status/1102464427906027520
https://twitter.com/shimritmeir/status/1105174780687327232
https://twitter.com/shimritmeir/status/1105174780687327232
https://twitter.com/NadavEyalDesk/status/1105108513121099776
https://twitter.com/NadavEyalDesk/status/1105108513121099776
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5477747,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5477747,00.html
https://twitter.com/AnwarGargash/status/1105503682152427520
https://twitter.com/AnwarGargash/status/1105503682152427520
https://twitter.com/kann_news/status/1108390494596407297
https://twitter.com/kann_news/status/1108390494596407297
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.6981165?utm_campaign=haaretz&utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.6981165?utm_campaign=haaretz&utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
https://www.nytimes.com/2019/03/01/opinion/netanyahu-israel-indictment.html#click=https://t.co/YjzsDYonfG
https://www.nytimes.com/2019/03/01/opinion/netanyahu-israel-indictment.html#click=https://t.co/YjzsDYonfG
https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.6980754
https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.6980754
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001276328
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001276328
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1105886467803484161
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1105886467803484161
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/644511
https://www.israelhayom.co.il/opinion/644511
https://www.gov.il/he/departments/news/international_women_day_070319
https://www.gov.il/he/departments/news/international_women_day_070319
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5484375,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5484375,00.html
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3758163,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3758163,00.html
https://www.israelhayom.co.il/opinion/644511
https://www.israelhayom.co.il/opinion/644511
https://twitter.com/simonarann/status/1104823182962368512
https://twitter.com/simonarann/status/1104823182962368512
https://www.0404.co.il/?p=404769
https://www.0404.co.il/?p=404769
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-690752
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-690752
https://www.gov.il/he/departments/news/french_fm_summoned_the_acting_ambassador
https://www.gov.il/he/departments/news/french_fm_summoned_the_acting_ambassador
https://twitter.com/simonarann/status/1104883878106447872
https://twitter.com/simonarann/status/1104883878106447872
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5487093,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5487093,00.html
https://www.gov.il/he/departments/news/event_meeting310319
https://www.gov.il/he/departments/news/event_meeting310319
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7068816
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7068816
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 מה קרה? תאריך

 .לביקור בישראל הגיענשיא ליבריה וואה  במרץ 1

 .ביקור בארץל הגיעראש הממשלה ושר החוץ של סמואה סאיללה  במרץ 2

 .עם שגרירי האיחוד האירופי נפגששר האנרגיה שטייניץ  במרץ 7

 דאבי.-להשתתף באולימפיאדה המיוחדת שהתקיימה באבו יצאהמשלחת ספורטאים  במרץ 11

 .לביקור ראשון בארץ הגיעראש ממשלת כף ורדה  במרץ 11

 .שבתלפגישה עם המשנה לראש המל"ל בן  הגיעסגן ראש המל"ל הרוסי ונדיקטוב  במרץ 14

עם שרי האנרגיה של מצרים, יוון, קפריסין וארה"ב  נפגששר האנרגיה שטייניץ  במרץ 14
 במהלך כנס אנרגיה ביוסטון, ארה"ב.

 .כנס השגרירים ונספחי המדע של משרד המדע והטכנולוגיה התקיים במרץ 14

 .בירושלים תסחר דיפלומטי לשכת חנכההונגריה  במרץ 19

יוון וקפריסין. הפעם לקח בה חלק גם  ,פגישת הפסגה השישית בין ישראל התקיימה במרץ 20
 .מזכיר המדינה האמריקאי פומפיאו

 .באסון סופת הציקלון במוזמביק לנפגעים לסייע פעלמשרד החוץ  במרץ 22

 פוליטיקאים ישראלים רבים.רה"ב, בהשתתפות בא איפא"קהתקיימה ועידת  במרץ 24-26

על צו נשיאותי המכיר , שחתם עם נשיא ארה"ב טראמפבוושינגטון  נפגשנתניהו  במרץ 25
 . בריבונות ישראל על רמת הגולן

 שנה לשלום בין ישראל ומצרים.ארבעים  במרץ 26

 .בישראל לביקור הגיערו נשיא ברזיל בולסונ במרץ 31

https://twitter.com/simonarann/status/1101406197507416065
https://twitter.com/simonarann/status/1101406197507416065
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1102083721426018304
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1102083721426018304
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1103685781753872385
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1103685781753872385
https://twitter.com/simonarann/status/1104839691176763392
https://twitter.com/simonarann/status/1104839691176763392
https://www.gov.il/he/departments/news/event_verde110319
https://www.gov.il/he/departments/news/event_verde110319
https://twitter.com/simonarann/status/1106226997171228673
https://twitter.com/simonarann/status/1106226997171228673
https://www.gov.il/he/departments/news/houston
https://www.gov.il/he/departments/news/houston
https://www.gov.il/he/departments/news/most_news20190314
https://www.gov.il/he/departments/news/event_hungary190319
https://www.gov.il/he/departments/news/event_hungary190319
https://twitter.com/Christodulides/status/1108434009745473536
https://www.0404.co.il/?p=404769
https://www.0404.co.il/?p=404769
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-690752
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-690752
https://www.gov.il/he/departments/news/french_fm_summoned_the_acting_ambassador
https://www.gov.il/he/departments/news/french_fm_summoned_the_acting_ambassador
http://www.policyconference.org/article/AboutPC.asp
http://www.policyconference.org/article/AboutPC.asp
https://www.gov.il/he/departments/news/pm_netanyahu_meets_with_us_president_trump_25032019
https://www.gov.il/he/departments/news/pm_netanyahu_meets_with_us_president_trump_25032019
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5487093,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5487093,00.html
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https://www.gov.il/he/departments/news/event_meeting310319
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  ומחקריםדו"חות 

 .2019, מרץ  תפקידם של דיפלומטים לשעבר בציבוריות הישראלית

 .2019, מרץ 76," גיליון מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכוןברוך בינה, "

, הארץ," תיכוני של ישראל-עשר המלצות למיצוי הפוטנציאל היםמכון מיתווים, "
 .2019במרץ  24

  מאמרי דעה

 .2019במרץ  31, מעריב", הדמוקרטים מעבר לפינההשגריר לשעבר ברוך בינה, "

במרץ  29, מכון מיתווים ,"נשיא ברזיל בירושלים: בין קמפיין למציאותרויטל פולג, "
2019. 

במרץ  21, ינטיווא ",צינור הגז לאירופה עדין אפוף סימני שאלהגבריאל מיטשל, "
2019. 

צריך לחפש בשכונה את הפתרון למשבר בעזה השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
 .2019במרץ  18, הארץ ",הים תיכונית

 2019באפריל  1, נטיאיוו," אולי מכאן יצמח יריב לארדואןד"ר נמרוד גורן, "

 .2019במרץ  18, וואיינט ",שנה בלי מלחמה 40השלמנו פרופ' אלי פודה, "

-נה דולשבור את הסטטוס קוו שמוליך אותנו למדינדב תמיר, "
 .2019במרץ  10 הזירה, ",לאומית

מימוש הפוטנציאל האזורי תוך מחויבות לדמוקרטיה ופתיחות ד"ר נמרוד גורן, "
 .2019במרץ  10, הזירה ",לביקורת

הדיאלוג מקרטע וההסכמים תקועים, אך ישראל זקוקה ד"ר מאיה שיאון צדקיהו, "
 .2019במרץ  6, הארץ ,"לאיחוד האירופי

העל' שבנה לעצמו נתניהו מסתתרת -תדמית 'מדינאימאחורי ד"ר דליה שיינדלין, "
 .2019במרץ  4, דבר ראשון ,"סכנה לישראל

, הארץ ,"מדיפלומטיה מדינית לדיפלומטיה חדשנית ודיגיטלית" ד"ר רונן הופמן,
 .2019במרץ  31

 ראיונות בתקשורת

 .2019במרץ  12, גלי צה"ל," מצרים-יחסי ישראל" פרופ' אלי פודה,

 .2019במרץ  19, גלי צה"ל," הפגנות נגד החמאס בעזהעידו זלקוביץ', "

 .2019באפריל  1, 'ב כאן," בחירות מקומיות בתורכיהנמרוד גורן, "ד"ר 

http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_role_of_former_diplomats_in_the_Israeli_public_sphere_-_March_2019.pdf
http://bit.ly/2Vp5WUW
http://bit.ly/2Vp5WUW
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.7046826
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_Democrats_are_Around_the_Corner_-_Barukh_Binah_-_March_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_Democrats_are_Around_the_Corner_-_Barukh_Binah_-_March_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Revital_Poleg_-_Bolsonaro_in_Jerusalem_-_March_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Revital_Poleg_-_Bolsonaro_in_Jerusalem_-_March_2019.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5482279,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5482279,00.html
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.7026316
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.7026316
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5487784,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5487784,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5480425,00.html
https://www.arenajournal.org.il/single-post/2019/03/05/100-Days-Tamir
https://www.arenajournal.org.il/single-post/2019/03/05/100-Days-Tamir
https://www.arenajournal.org.il/single-post/2019/03/10/100-days-Goren
https://www.arenajournal.org.il/single-post/2019/03/10/100-days-Goren
https://www.arenajournal.org.il/single-post/2019/03/10/100-days-Goren
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6998651
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6998651
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.6998651
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https://www.davar1.co.il/176747/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.7067614
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.7067614
https://goo.gl/FR31d9
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