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 מתפטרבראשית החודש כי הוא  הודיעשליח הממשל האמריקאי למזרח התיכון גרינבלט  - עדיין אין תהליך שלום ,
 ונפגשויישאר בתפקידו עד לפרסום תכנית השלום מיד לאחר הבחירות בישראל. לאחר הבחירות הגיע לביקור בישראל 

לבן גנץ והנשיא ריבלין, כחלק ממאמציו לשמור על תכנית השלום  יו"ר מפלגת כחולראש הממשלה נתניהו,  עם
ניהו כי תכנית נת ציין. עם קבלת המנדט לנסות ולהקים ממשלה, הרצוי ולהעריך את מועד פרסומה ,האמריקאית רלבנטית

פעמית לקבוע את גבולה המזרחי של ישראל ולזכות בהסדרי ביטחון מגוונים, -השלום האמריקאית היא הזדמנות חד
בנאומו בעצרת  אמרמאזן  הרשות הפלסטינית אבונשיא ושלהערכתו היא תתפרסם רק עם הקמת ממשלת אחדות. 

הכללית של האו"ם כי מימוש הצהרות הסיפוח של ישראל יביא לביטול כל ההסכמים שנחתמו בין הצדדים. הוא הוסיף כי 
 נפגשו יוזמת ז'נבהארגון ראשי ישראל סירבה שלוש פעמים להיענות להזמנת רוסיה לחדש את המשא ומתן בסיועה. 

עם שר החוץ הרוסי לברוב, אשר הביע תקווה כי הממשלה הישראלית הבאה תגלה אחריות ביחסה לסכסוך המתמשך 
להקמת מדינה פלסטינית אשר בירתה מזרח ירושלים  מעל בימת האו"ם קרא סיסי-מצרים אנשיא  עם הפלסטינים.

בנאומו באו"ם לקידום שלום עם מדינות ערב, אך  התייחסהשר כ"ץ  .עדיין רלוונטית הערבית ת השלוםיוזמוהדגיש כי 
 הפלסטינים. להתייחס באופן ישיר לתהליך שלום עםנמנע מ

 

 על כוונתו לספח את בקעת הירדן  נתניהו הכריזכחלק מקמפיין הבחירות שלו,  - סיפוח זוחל ונסיגה מהסכמי אוסלו
טענו כי זהו מהלך בלתי חוקי ו וצפון ים המלח לישראל לאחר הבחירות. רבים במערכת הבינלאומית יצאו כנגד ההכרזה

, רוסיה, האיחוד האירופי, האו"םאשר מעמיד בסכנה את האפשרות לפתרון שתי המדינות. בין המגנים ניתן לציין את 
להכרזה וטען כי אין  הגיבהממשל האמריקאי , הליגה הערבית, וכמובן ירדן והרשות הפלסטינית. מרוקו, ערב הסעודית

נתניהו להצהיר על סיפוח מידי. בלמו את כוונת כי בכירי מערכת הביטחון הישראלית  דווחשינוי במדיניות האמריקאית. 
 התנגדותוחוקי מבואות יריחו, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הסיר את -את הכשרת המאחז הלא אישרההממשלה 

 .יו"ר הכנסת אדלשטיין כי יש להחיל את ריבונות ישראל על העיר ריזהכון למהלך. במהלך טקס בחבר
 

 דיפלומטי על פתיחת משרד סחר  הכריזנשיא פרגוואי אבדו  - המשך המאמץ לפתיחת נציגויות זרות בירושלים
זאת לאחר מאמצים מצד ישראל וארה"ב לחמם את בירושלים, לאחר שסגר את השגרירות בירושלים בשנה שעברה. 
 ההחלטה. על בירךשר החוץ כ"ץ תושב לפרגוואי. -היחסים, אשר כללו את מינוי השגריר באורוגוואי מגן כשגריר לא

, כאשר ברקע דיווחים על עסקה הכוללת סיוע ישראלי בפיתוח מקומות תעסוקה לשכת סחר בירושלים פתחההונדורס 
 .לצורך כך ליום אחד ממשרדו שפונהטקס הפתיחה התקיים במשרד עורכי דין בירושלים  עבור הונדורס.

 

 לספק את מלוא כמות הדלק,  שבהבעוד ישראל  - מאבק, אתגרים הומניטריים, ומאמצי הסדרה בתיווך בינלאומי בעזה
 הלוהתנלאחר שצמצמה אותה בגין ירי רקטות בסוף החודש שעבר, החליטה קטר לצמצם את רכישת הדלק בחצי. מגעים 

בהצלחה בין כל הצדדים, על מנת להשיב את ההסדר שהתקיים. מחלוקת בין קטר וחמאס בנוגע לחלוקת רווחים צפויים 
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 וההצהרותהאש בין הצדדים,  חילופיההפגנות בגדר,  נמשכופרויקט לפיתוח חווה חקלאית ברצועה.  לבטלהביאו את קטר 
ביישום ההבנות בין הצדדים  התקדמותחלוקת המענק הקטרי החודשי, ולצד בדבר אפשרות של מבצע צבאי בעזה, 

חשמל הקמת קו ונים על הדילקידום ו ת בית חולים שדה בקרבת מחסום ארזהקמעבור הכנסת ציוד רפואי לבנוגע 
 .של קטר באו"ם בטרקליןבניו יורק,  נפגשה התורמות המדינותבשיתוף עם קטר. ועידת לעזה מישראל 

 

  לבקשתו של השר לעניינים אזרחיים  נענהאוצר כחלון שר ה - הפלסטינית כלכליים בין ישראל והרשותהיחסים התיאום
בגין החלטת ישראל  שייח' להיפגש לצורך מציאת פתרונות למשבר הכספי המאיים על הרשות-ברשות הפלסטינית א

, והשניים תיאמו פגישה לקזז מהמיסים המועברים לרשות את הסכום שהרשות מעבירה לתמיכה במשפחות המחבלים
ככל יכולתו למשפחה לשחרר את בנם  יסייעאשר אמר כי  מאזן ברמאללה עם אבו נפגשומשותפת. בני משפחת מנגיסטו 

 .המוחזק בידי החמאס
 

 בהצלחה למנוע את הצטרפותה של הרשות הפלסטינית  פעלמשרד החוץ  - מאבק הדיפלומטי במוסדות הבינלאומייםה
לשוויץ  יצאהשר כ"ץ מהמדינות החברות באו"ם.  יםלאיגוד הדואר העולמי, לאחר שנכשלה להשיג תמיכת שני שליש

 העלהכ"ץ איום המעצר של בכירים ישראלים התלוי כנגדם בשוויץ.  בראש משלחת משפטנים כדי לנסות ולהתמודד עם
 .כי שוויץ ממשיכה לממן את הארגון בתקשורת וחיםדיולנוכח בפני עמיתו את הצורך במציאת מנגנון חלופי לאונר"א, וזאת 

 לרגל היוםאת ערב הסעודית בערבית, דרך הרשתות החברתיות,  בירךמשרד החוץ  - במפרץ? איים של נורמליזציה 
אלף העוקבים )יותר מאשר חשבונו  250את  עברשל משרד החוץ בערבית  טוויטרחשבון ה .שלה 89-הלאומי ה
באליפות העולם באתלטיקה שהתקיימה בקטר.  השתתפהמשלחת אתלטים מלווה באנשי תקשורת מישראל . באנגלית(

צפויה איחוד האמירויות לפתוח את בית הכנסת הרשמי הראשון בתחומה. נציג בית המלוכה  2022כי בשנת  דווח
כי נתניהו הפך למכשול בפני יחסים טובים יותר עם  וטעןהבחרייני התראיין לתקשורת בהקשר של הבחירות בישראל 

כי ניסיון של ראש הממשלה לתאם פגישה עם שר החוץ הקטרי בשולי ועידת ורשה באפריל  פורסםהחודש  העולם הערבי.
כי סודן פתוחה לקיום יחסים עם ישראל אם  אמרהטרים. שרת החוץ של סודן עבדאללה , נדחתה על הסף מצד הק2019

 וכאשר הסכסוך עם הפלסטינים ייפתר.
  

 לצאת נגד מהלכיו של נשיא צרפת מקרון לקדם שיח בין ארה"ב ואיראן,  המשיךנתניהו  - ראןפעילות דיפלומטית נגד אי
את ארה"ב על הטלת סנקציות  בירךבאופן ישיר אפשרות של פגישה בין טראמפ ורוחאני. השר כ"ץ  מלתקוף עאך נמנ

הקמת חזית בינלאומית את טראמפ על קריאתו ל בירךנוספות על משמרות המהפכה, דעא"ש והחמאס. יו"ר כחול לבן גנץ 
 .נגד האיום הגרעיני האיראני, וקרא להגביר את הסנקציות והלחץ הבינלאומי על איראן

 

 בקעת הירדן וצפון ים המלח עוררה את ספח נתניהו, ערב הבחירות, על כוונתו להצהרת  - יחסים מתקררים עם ירדן
צדדיים של ישראל יהיו השלכות חמורות -חד לצעדים כירבים,  במקומות הזהירמלך ירדן עבדאללה התנגדות רבה בירדן. 

כי המלך אמר לנשיא לבנון  דווחהמדינות. בהמשך החודש -על יחסי המדינות, יחסי ישראל עם האזור וקידום פתרון שתי
ספדי הגיב לתוצאות הבחירות -עאון כי הוא מקווה כי נתניהו לא ירכיב את הממשלה הבאה בישראל. שר החוץ הירדני א

כי ישראל שוגה באשליות אם היא חושבת שניתן לדלג מעל הסוגיה הפלסטינית ליחסים נורמליים עם  ואמרבישראל 
ישראל לא ברשמי  שנות החכירה. אף גוף 25לירדן בתום  יוחזרומדינות ערב. השר שטייניץ אמר כי שטחי נהריים וצופר 

 התקייםאביב  במכון למחקרי ביטחון לאומי בתל .2019השנים לשלום עם ירדן שיחולו באוקטובר  25לציין את  מתכוון
 שנה להסכם השלום. 25יום עיון במלאת 
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  עאון ויו"ר עם נשיא לבנון  נפגשהמתווך האמריקאי שנקר, אשר החליף את סאת'רפילד,  - ומאמצי תיווך בלבנוןמאבק
גבול הימי. בעקבות האירועים הביטחוניים על סימון ההפרלמנט ברי, וחידש את מאמצי התיווך בין ישראל ולבנון בנוגע ל

ש להעביר מסר ללבנון כי ישראל רואה בה את האחראית לפעילות השר כ"ץ עם עמיתו הגרמני, וביק שוחחגבול לבנון, 
 המתאבק הלבנוני אבוחיזבאללה. כמו כן, ביקש כ"ץ כי גרמניה תכיר בחיזבאללה כארגון טרור כפי שעשתה בריטניה. 

 .המתאבק הישראלי קלשניקוב לא להתמודד מולבהיאבקות בסגנון חופשי עקב הוראה  מאליפות העולם פרשנאדר 
 

 לארגן פגישה משולשת בין נתניהו, פוטין  ניסתהלשכת ראש הממשלה  - תיחות עם רוסיה בגין פעילות בסוריהמ
לספטמבר. הרוסים סירבו לקיומה, טענו כי רוסיה לא תשמש כלי במסגרת  17-בישראל, עוד בטרם הבחירות ב וטראמפ

תיה מהפגישה הקודמת בנוגע לתיאום המלא של הפעילות יואת מחויבוקודם כל הקמפיין הפוליטי, וכי על ישראל למלא 
כנסיגה  בסוריה מימות סביב התקיפות הישראליותראו הרוסים את הפסקת מדיניות הע ,בסוריה, לבנון ועיראק. כמו כן

וסיה הפילה כטב"ם ישראלי בדרך לתקיפה בסוריה, ומנעה בסך כי ר דיווחומההסכמות המשותפות. כלי תקשורת ברוסיה 
של משרד החוץ הרוסי  מזרח התיכוןראש מחלקת הל ארבע תקיפות ישראליות בסוריה מאז סוף חודש אוגוסט. והכ

בשולי העצרת לברוב עם עמיתו  נפגש. שר החוץ כ"ץ עמיתיו במשרד החוץ הישראלילישראל ונפגש עם  הגיעקינשאק 
שייח'ים דרוזים  200-משלחת של כ עצרוהמשטרה והשב"כ עוד בעניין סוריה,  .עמו במצב בסוריההכללית של האו"ם ודן 

על היעדר סידור  נשמעהמכפרים בגליל שביקשו להגיע לסוריה לרגל חגיגות הנביא הביל. ביקורת מצד מנהיגים בעדה 
 .מוסכם לביצוע הביקורים

  הושחתהמבואת השגרירות האירופית בישראל  - עם האיחוד האירופימחד, ומתיחות פוליטית מאידך שיתוף פעולה 
 בחרהצטרפו לשגרירות האירופית וגינו את המעשה,  והאזרחיתימין. בעוד רבים במערכת הפוליטית  פעילתעל ידי 

מבצע ניקיון חופים יחד עם דיפלומטים אירופיים נוספים  קיימהנתניהו לא להתייחס לאירוע. שגרירות האיחוד בישראל 
רוע ליל ימשרד המדע והטכנולוגיה, התקיים א ובתמיכתובמימון האיחוד האירופי  ביוזמתושותפים ישראלים בחוף יפו. 

  .המדענים האירופי בישראל
 

 נתניהו בלונדון עם ראש הממשלה הבריטי ג'ונסון לשיחה בת חצי שעה בה  נפגשבמהלך קמפיין הבחירות  - בריטניה
המדינות. במהלך הביקור, נפגש -תיהדגיש נתניהו את האיום האיראני בעוד ג'ונסון חזר על מחויבות בריטניה לפתרון ש

נתניהו עם מזכיר ההגנה הבריטי וולאס, ועם מזכיר ההגנה האמריקאי אספר. את נתניהו ליוו מפקד חיל האוויר נורקין 
את נתניהו  האשימהוראש חטיבת המבצעים חליבה. במהלך ועידת מפלגת הלייבור, שרת הצללים לענייני חוץ ת'ורנברי 

  .שהוא הופך את ישראל למדינת אפרטהייד
 

 כי נשיא פולין דודה  דווחהמתיחות עם פולין סביב נושא השואה והאנטישמיות גברה, לאחר ש - אנטישמיות באירופה
מספר שר כ"ץ בנוגע לאנטישמיות הפולנית הם שגרמו לעלייה בהיורק, כי דברי  אמר בפגישה עם מנהיגים יהודים בניו

. ברחבי ורשה, את דבריו גינואת הדיווח, בעוד פוליטיקאים בישראל  הכחישההתקפות האנטישמיות בפולין. דובר הנשיא 
שנה לפרוץ מלחמת העולם  80לקחה חלק בטקס לציון  לא ישראל. כרזות אנטישמיות בתחנות אוטובוסאלמונים  תלו

השגרירות הישראלית . ון השואה והשלכות המלחמה על היהודים יוזכרושזיכר, ולא דאגה פולין, שהתקיים בהשנייה
 .את המילה "יהודי" על ידי אף גדול, בשפת הסימנים הפלמית לסמןנגד בחירתה של אוניברסיטת גנט  יצאהבבלגיה 

 

 ארדואן  תקףבנאומו באו"ם חילופי המהלומות המילוליות בין ישראל ותורכיה נמשכו.  - המשך המתיחות עם תורכיה
 הגיבונתניהו וכ"ץ ושימוש במונחים הקשורים לשואה ולנאצים.  תוך התמקדות בעזה ובירושלים ,את פעילות ישראל

את הכרזת נתניהו על רצונו לספח את הבקעה, תיאר אותה כניסיון  גינהודחו את דבריו. שר החוץ התורכי צ'בושולו 
כ"ץ השיב לו כי משטר ארדואן הוא  להרוויח קולות בקלפי וטען שמדינת ישראל הופכת למדינת אפרטהייד גזענית.
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, שכלל ל. בסוף החודש יצאה משלחת מטעם מכון מיתווים לדיאלוג מדיני בתורכיההאחרון שיכול להטיף מוסר לישרא
 רשמיים על סוגיות בילטראליות ואזוריות. -סדרת פגישות עם גורמים רשמיים ובלתי

 הגיעמשרד החוץ והמאבק על תנאי העבודה מול משרד האוצר בהמשבר התקציבי  - משבר תקציבי במשרד החוץ 
 התקציבלשיאים חדשים, כאשר חשב משרד החוץ החליט להקפיא את כל הפעילויות של המשרד שניתן לעצור, כולל את 

עם הממונה על התקציבים באוצר מרידור על  סיכםכ"ץ השר הזיכרון לשואה ולחללי מערכות ישראל.  ימי לאירועי
את תחושתם הקשה מהמצב.  הביעוהזרמת סכום ראשוני שיאפשר להמשיך ולפעול בינתיים. עובדי משרד החוץ 

את האיום על הפסקת מענק דמי הייצוג לנוכח איום  הסירבמקביל נמשך המאבק על דמי הייצוג, כאשר משרד האוצר 
 בגין היעדר תקציב. צומצמהמשלחת המשרד לעצרת האו"ם  .בדי משרד החוץ והביטחוןבשביתה של עו

 

  בעיקר עבור ראש זירת יחסי החוץ שימשה גם בבחירות אלו כאמצעי בקמפיינים הפוליטיים -בחירות ויחסי חוץ ,
, בקמפיין הבחירות עמל לצייר עצמו כמנהיג מרכזי בעולם והדגיש את תמונותיו עם טראמפ ועם פוטין נתניהו. הממשלה

 וקייםודו, ביקור מתוכנן בה דחה. הוא נסע לביקור מהיר בלונדון, על אף שלא זכה להציג הישגים קונקרטיים בתקופה זו
. טראמפ ונתניהו בהתנהלות לא אופיינית , אשר לקראתו נאלץ להמתין כשלוש שעותבמקומו מפגש נוסף עם פוטין

כי לאחר הבחירות יפגשו בעצרת האו"ם על מנת לקדם ברית הגנה בין ארה"ב וישראל, ברית אשר מערכת  והודיע
 – נתניהו על נסיעתו לעצרת האו"ם ויתר ,לה בתוקף לאורך השנים. לאחר הבחירות מתנגדיםהביטחון ומומחי מדיניות 

 .במקומולנאום שם שלח את שר החוץ כ"ץ ו – 2010לראשונה מאז 
 

 ארגון בערעור של פעיל דןבית המשפט העליון  - המרכיב הדמוקרטי ביחסי החוץ של ישראל Human Rights Watch 
 ,NSOחברת הסייבר הישראלית  .בהתאם לחוק החרם עומר שאקר נגד החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים לגרשו

כי תתאים את פעילותה להנחיות האו"ם בנושא. אולם, ארגון אמנסטי,  הודיעהאשר הואשמה בפגיעה בזכויות אדם, 
כי החוק הישראלי לא יאפשר לחברה לעמוד  טען, פעילים שלו במרוקו נפגעו מתוכנות הריגול של החברהאשר 

עתירה המבקשת  נידונהמשיך לפעול נגדה בבתי המשפט. בבית המשפט המחוזי בתל אביב שהארגון יבמחויבותה, ו
 .דינה ביקשה להטיל חיסיון על הדיון בטענה שהוא פוגע בתדמיתהמהמדינה לחדול ממכירת נשק לפיליפינים. המ

 

  לביקור בישראל ונפגש עם נתניהו וריבלין. בתחילת החודש  הגיעראש ממשלת אתיופיה אחמד  -החזרה לאפריקה
מדינות  14-לטקס סיום קורס בחקלאות שנערך בישראל. אנשי מקצוע מ הגיעושרים ושגרירים ממדינות אפריקה רבות 

)סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל, במשרד  חלק בהכשרה של ביטחון וחוסן לאומי בהובלת מש"ב לקחואפריקאיות 
 .ובשיתוף משרד הביטחון והמכון הבינלאומי למנהיגות החוץ(
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 מה קרה? תאריך

 לשכת סחר בירושלים. פתחההונדורס  בספטמבר 1

 לביקור בישראל. הגיעראש ממשלת אתיופיה אחמד  בספטמבר 1

 .משלחת כיבוי אש לסייע לברזיל במאבקה בשריפות באמזונאס שלחהישראל  בספטמבר 3

 והנשיא מאורר. בשוויץ עם שר החוץ קאסיס נפגשכ"ץ  בספטמבר 3

 בלונדון עם ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון. נפגשנתניהו  בספטמבר 5

 .שבוע בישראל לקידום העסקים בין המדינותל הגיעהעסקים הודיות  ותמשלחת נש בספטמבר 11

 עם פוטין בסוצ'י. נפגשנתניהו  בספטמבר 12

 -, לראשונה מאז כינון יחסים בתל אביבלפתוח שגרירות ב העל כוונ הודיעהארמניה  בספטמבר 19
1992. 

 לייצג את ישראל בוועידת האקלים. יצאהחברת הכנסת חיימוביץ'  בספטמבר 22

 לסבב פגישות נוסף. הגיעגרינבלט האמריקאי הפורש השליח  בספטמבר 23

 יורק. מפגש של ועידת המדינות התורמות בניו התקיים בספטמבר 26

 עם עמיתו הרוסי לברוב. ונפגשכ"ץ ייצג את ישראל בכינוס השנתי של עצרת האו"ם,  בספטמבר 26
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  דו"חות ומחקרים

, סיכום כנס הבחירות 22-לקראת הבחירות לכנסת ההחוץ הישראלית -מדיניות
 .2019, ספטמבר של מכון מיתווים

, 22-חוץ לקראת הבחירות לכנסת ה-ממצאי סקר דעת קהל בנושא מדיניות
 .2019  ספטמבר

ספטמבר , 82גיליון , מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכוןברוך בינה, 
2019. 

האם יש מקום למרכיב הדמוקרטי ביחסי ישראל וארצות קסניה סבטלובה, "
 .2019 ספטמבר," ערב?

 , ספטמבר, סיכום כנס מכון מיתווים ומכון דיוויסחוץ בישראל-דמוקרטיה ומדיניות
2019. 

  מאמרי דעה

כשהיחסים עם מדינות ערב מתחממים, האם יש מקום לקווים קסניה סבטלובה, "
 .2019בספטמבר  18, הארץ ,"אדומים?

הצהרת נתניהו על סיפוח בקעת הירדן: צעד פוליטי חסר ד"ר רועי קיבריק, "
 .2019בספטמבר  16, מעריב ,"אחריות, שפוגע ביחסים עם ירדן

נתניהו טרוד באיראן, אך האיום האמיתי נמצא מעבר לקו אלי פודה, "פרופ' 
 .2019בספטמבר  11, הארץ "הירוק,

 9, וואיינט ,"פרישתו של ג'ייסון גרינבלט, השליח שלא תיווךד"ר ליאור להרס, "
 .2019 בספטמבר

יים פכדי שנבין ביחסי חוץ, על התקשורת לספק משקשרת, "-אילת גריל
 .2019 בספטמבר 4, הארץ ,"מתאימים

בפלסטינים, טיפוח 'השלום הכלכלי' צריך כשמדובר נתן, "-ד"ר גליה פרס בר
 . 2019בספטמבר  25, הארץ," להיעשות בחוכמה

 ראיונות בתקשורת

 2, גלי צה"ל," סוריה המצב ארה"ב לאור-רוסיה-ורכיהיחסי ת", נמרוד גורן"ר ד
 .2019 בספטמבר

 .2019 בספטמבר 21 ,גלי צה"ל" ,ירדן-יחסי ישראל, "רועי קיבריקד"ר 
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