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 סוגיית תהליך השלום עם הפלסטינים אינהומדינת ישראל עסוקה בשאלות פוליטיות פנימיות,  - עדיין אין תהליך שלום  
בחירות ובמאבק מול אפשרות לקיים עסוקה ב הפלסטינית הרשותתופסת מקום משמעותי בשיח הציבורי והפוליטי. 

איחוד האירופי נמצא בתקופת מעבר בין הנהגות ויש לו דברים במתווך האמריקאי, ה האת אמונ דההחמאס, וממילא איב
נת , ונדמה כי גם האמריקאים כבר הפנו את תשומת ליבם למאבקים הפוליטיים הפנימיים ולשחשובים יותר על סדר היום

בשיחות בין פת"ח וחמאס  מנסה לתמוך פלסטיני,-בנושא הפנים הבחירות שלהם. קטר החלה לגלות מעורבות גדולה יותר
 לממן את הבחירות לפרלמנט הפלסטיני.   נכונות מגלה ואף

 

 נוסף התנהל החודש בעזה, הפעם בין הגי'האד האסלאמי לבין  לחימה סבב - סכסוך מתמשך וסיוע בינלאומי לעזה
, לצד רבים את ירי הרקטות לעבר אזרחים ישראלים גינההאיחוד האירופי ישראל, כאשר החמאס בחר לא להתערב. 

שוב בתיווך  הושגהמלדנוב. הפסקת אש המיוחד של האו"ם  והשליח צ'כיה, גרמניהביניהם נוספים בקהילה הבינלאומית ו
 ישראל נמנעה מלהטיל את האחריות על החמאס, והשאירה את מעברי ,מצרים ושליח האו"ם. בשונה מסבבים קודמים

שלושה שבועות ברצף את צעדות השיבה סביב הגדר, במהלך  ביטל וחים לכניסת סחורות. החמאסהגבול עם הרצועה פת
אלף משפחות  70-מיליון דולר ל 7השליח הקטרי וחילק  שב ,במקביל. שנתפס כחלק ממאמצי ההסדרה בינו ובין ישראל

את אישורי העבודה בישראל. בהקשר זה  5,000-מייל והגדילה ל 15-ישראל הגדילה את מרחב הדיג לואילו נזקקות, 
מיטות במימון קטרי על הגדר בעזה, אליו החמאס יפנה חולים באופן ישיר  500ית חולים בן החל ארגון אמריקאי להקים ב

 לבית החולים ללא מעורבות הרשות.  

 

  כי ההתנחלויות אינן סותרות בהכרח את החוק הבינלאומי. זוהי  הצהירמזכיר המדינה האמריקאי פומפיאו  -סיפוח זוחל
כי נתניהו והמל"ל פעלו לקדם  דווחאחרונים. הצהרה המנוגדת לתפיסה של הממשל האמריקאי בארבעת העשורים ה

בירכו על החלטת  ,והמרכז ראש הממשלה נתניהו ויו"ר כחול לבן גנץ, לצד דמויות פוליטיות נוספות מהימין  החלטה שכזו.
שמאל, גינו לצד נוספים ב ,דמוקרטי הורוביץ ויו"ר הרשימה המשותפת עודה, בעוד יו"ר המחנה ההממשל האמריקאי

בנוסף, זכתה הצהרת מזכיר המדינה לגינויים  חוקיותן של ההתנחלויות והיותן מכשול לשלום.-ההצהרה והדגישו את אי
, לאחר הנציגה העליונה ליחסי חוץ של האיחוד מוגריני גם, וכך גינויגרמניה וצרפת הוציאו הודעות בכל רחבי העולם. 

, רוסיה, תורכיה, קטר, כווית, סין, ירדן. בין יתר המגנים ניתן לציין את הודעת גינוי מוסכמת של האיחוד מנעההונגריה ש
העברה של  האישרועדת הכספים של הכנסת  התנגדות חריפה. הביעומצרים, הליגה הערבית, וכמובן הפלסטינים אשר 

אמר בנאומו ויועצו המדיני של נתניהו עזר ליון ש"ח לבניית כבישים להתנחלויות בגדה המערבית. סגן ראש המל"ל ימ 325
על ידי ח"כ זנדברג מהמחנה הדמוקרטי , ונגד הוגשותלונות שתי  .אלוהית ברכהכי ההתנחלויות הן  בכנס עיתונות נוצרית

 .חורגים מתפקידו הממלכתישדבריו בטענה וארגון "החזית להגנת הדמוקרטיה", 
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 ישראל ניצלה את פרשת השחיתות באונר"א והשעייתו של ראש הארגון  -במוסדות הבינלאומיים  המאבק הדיפלומטי
עצרת  אישרהחידוש המנדט של הגוף. אף על פי כן, -לאי וקראהנגד מודל הפעולה של אונר"א,  לצאתקארנבול כדי 

עם זאת, שבע מדינות נמנעו. אילו , כאשר רק ישראל וארה"ב התנגדו ושל אונר"א את הארכת המנדטברוב גדול האו"ם 
כי ישראל מעבירה מסרים כפולים ובעוד משרד החוץ מבקש לסגור את הסוכנות, משרד הביטחון מבקש  ר טעןשגריר בכי

בפני מועצת הביטחון של האו"ם, והדגישה את המגבלות שמציבה  הופיעהגישה הרי ארגון לשמר את פעילותה. מנכ"לית 
קנדה את דפוס הצבעותיה בעצרת האו"ם התומך  שינתההתנועה בעזה. לראשונה זה עשרות שנים, ישראל על חופש 

-בלחץ של קבוצה נוצרית .ההגדרה העצמית של הפלסטינים זכותבישראל, והצביעה יחד עם מרבית מדינות העולם בעד 
החלטה להפסיק להעביר תמיכות לרשות הפלסטינית, היות שחלק מהכספים מיועדים  קיבלהפרלמנט של הולנד ציונית 

 לתמיכות במשפחות מחבלים.
 

  מנהל סניף ישראל/פלסטין בארגון זכויות האדם  -אתגרים למאבק בתנועת החרםHuman Rights Watch  שאקיר
. המשרד לנושאים אסטרטגיים גורש מישראל בהתאם לחוק המאבק בתנועת החרם, לאחר שבית המשפט התיר זאת

מנהל  מגייסקול קורא להפקת סרטוני רשת שישרתו את ההסברה הישראלית במאבקה כנגד תנועת החרם, והוא  הוציא
 .לגיטימציה בתרבות-למערכה נגד הדה

 

  והשתתפו באירוע במוקטעה לרמאללה  נסעוישראלים ונציגי ארגוני שלום פעילי שמאל  -יחסים ברמת החברה האזרחית
לרגל יום הסולידריות הבינלאומי עם העם הפלסטיני, כדי לתמוך בזכות ההגדרה העצמית שלו ובמאמצים לקידום השלום. 

משה, -ברעם משפחתו של  נפגשבלאטה בשכם. אבו מאזן  מרפאה במחנה הפליטים פתחארגון רופאים לזכויות אדם 
 גשר לשלום.ולתם של היהודים יוצאי ערב לשמש יכאת ו את חשיבות הידע ההדדי בשפותהדגיש , עיראקי-ישראלי סופר

 

לוחמה בין ישראל ומדינות -לקדם את יוזמתו לחתימה על הסכמי אי פעלשר החוץ כ"ץ  - במפרץ? איים של נורמליזציה
אמיר קטר  .אשר ביקש לקדם צוותי עבודה משותפים לקידום היוזמה ,ערב, וזכה לתמיכה ברעיון מצד הממשל האמריקאי

במהלך חסים נורמליים עם ישראל ייכונו רק לאחר פתרון צודק לסוגיה הפלסטינית. מסר זהה העבירו כי י הצהיראל ת'אני 
לאירוח  נערכתפייסל. דובאי  ןלשעבר הנסיך ב הסעודישייח' חליפה וראש המודיעין  בחרייןחודש גם שר החוץ של ה

ביתן המיליון ש"ח לטובת הקמת  58להקצות  החליטהישראלים. ממשלת ישראל וצפויה לאפשר ביקורי , 2020אקספו 
ן קיימת לישראל ישתתפו גם הן במימון. בתערוכה ומינתה את משרד החוץ להוביל את ההתארגנות. הכנסת וקר יישראלה

בפסגת הסובלנות העולמית בדובאי. נבחרת ישראל לרובוטיקה השתתפה  השתתףטריף  ראש הקהילה הדרוזית בישראל
 תבכנס הפדרציה העולמי השתתפהמשלחת רופאים ישראלים הכסף. זכתה במדלית ו בדובאיבאולימפיאדה הבינלאומית 

גי'טסו שנערכה -זכו במדליית הזהב באליפות העולם בג'יו וריידר לבייב טאים הישראלים . הספורקטרים בלכירורגית ילד
מפגש בלונדון לקידום  קיימהשילוב אזורי, באבו דאבי. קבוצת הוגים ערבים ליברלים קטנה בשם המועצה הערבית ל

בחרת אלג'יריה משחק נגד נ החרימההרעיון של נורמליזציה עם ישראל. לעומת זאת באליפות העולם בכדורגל לחרשים 
הקרבות כנגד אמיר אסאד הישראלי באליפות אירופה  את החרימו, ספורטאים מאיראן וירדן הנבחרת הישראלית

כנגד הרשקו לקרב  לעלות סירבהתוחה בג'ודו ערב הסעודית באליפות אוקיאניה הפלקיקבוקס שנערכה בתורכיה, ונציגת 

 בשבדיה.קרב ראווה שימול ב-נגד הישראלי בן נלחםמדאדי  הגולה האיראני MMA-לוחם ה. מישראל
 

 לאחר שבישראל לא השכילו לנצל את השנה לירדן חזרוהשטחים המיוחדים בנהריים ובצופר  - יחסים עם ירדןמשבר ב ,
לחקלאים בצופר להמשיך ולעבד את הקרקע עד להשלמת  התירהדה לרשותה לניהול משא ומתן על השארתם. ירדן שעמ

כי תכבד  והודיעההקציר של הגידולים שכבר נזרעו, לאחר שירדן לא אישרה דחייה כללית של המהלך בכמה חודשים, 
על המהלך. שני אזרחים ירדנים שהוחזקו במעצר מנהלי  צעראת הקניין הישראלי הפרטי בנהריים. בישראל הביעו 

כי ישראל רצתה  טעןירדן את שגרירה לישראל. שר החוץ כ"ץ  השיבהלירדן, ובעקבות כך  הוחזרובישראל מאז אוגוסט 
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שנים להסכם השלום, אך ירדן דחתה את הרעיון. בירדן הדגישו את המשבר ביחסים עם  25לקיים טקס משותף לציון 
ספדי הוסיף כי -י אלכי היחסים נמצאים במצב הגרוע ביותר אי פעם, שר החוץ הירדנ טעןישראל כאשר המלך עבדאללה 

 חזרהנתניהו ואין לו בו אמון, ובדבריהם ל מאמיןאת פירות השלום, בכירים ירדנים ציינו כי עבדאללה לא  רואהירדן לא 
משרד החוץ הירדני את ישראל  האשים ,הסוגיה הפלסטינית ותוארה כמכשול מרכזי המעיב על היחסים. על רקע המשבר

ירדן תרגיל צבאי בנוכחות המלך, אשר דימה פלישה  ערכהבאחריות לסבב הלחימה האחרון שהתנהל בעזה. בנוסף, 
שנה להסכם השלום עם  52דיון בכנסת לציון  ערכהמיכאלי  "כח עם ישראל. , וביטא בכך את עוצמת השברלירדן ממערב

בלונדון עם הנסיך הירדני בין מוחמד,  נפגשריבלין  והנשיאבמטרה לחזק את הקשרים, , בו נשא דברים גם נתניהו, ירדן
 בתקשורת דווח על אפשרות של ביקור מצד הנשיא בירדן. .ודן עמו בקידום המיזם התיירותי ב"ארץ המנזרים"

 

 ארבע , לאחר שאיראניות וסוריות בשטח סוריה מטרות תקףצה"ל  - חריקות במנגנון תיאום התקיפות בסוריה עם רוסיה
את תקיפותיה  חשףמעורבות ישראל בסוריה,  מתח ביקורת על לעבר ישראל. משרד החוץ של רוסיה שוגרורקטות 

 .תקיפותיה בסוריהדרך לאת ישראל בהפרת הריבונות של ירדן ב האשים האחרונות, ואף
 

  חלק בכנס המנהיגים הצעירים של הים התיכון שהתקיים בעיר  לקחהמשלחת ישראלית  - מרוקוקשרים אזרחיים עם
היה אמור  ם חג'ימנגד, הזמר המרוקאי המפורסאסווירה, על אף לחצים שהופעלו על ידי פעילי אנטי נורמליזציה במרוקו. 

להופיע במסגרת פסטיבל העוד בירושלים לצד הפייטן הישראלי יוצא מרוקו לוק, ובלחץ פעילי החרם במרוקו ביטל את 
 .השתתפותו, ואף הכחיש כי היה אמור להשתתף

 

  ?דולרים מיליון  105לצבא לבנון אשר עומד על הסיוע   ישראל ביקשה מממשל ארה"ב לעצור את -מתערבים בלבנון
כי הממשל נענה ודחה  דיווחים, כל עוד ממשלת לבנון אינה פועלת כנגד פרויקט הטילים של החיזבאללה. לאחר בשנה

כי הממשל האמריקאי רואה בצבא לבנון שותף שנקר  עוזר שר החוץ האמריקאי לענייני המזרח התיכון הבהיראת הסיוע, 
 .במלחמה בטרור, ולא שינה את מדיניותו

 מוגריני כי  אמרהתפקידה, מסיבת עיתונאים לקראת מועד סיום ב – מחויב לפתרון שתי המדינות איחוד האירופיה
האירופאית המוסכמת, וגם אם הוא רחוק, הוא פתרון שתי המדינות הוא הפתרון היחידי, שזו ממשיכה להיות התפיסה 

, בכנס השנתי של מיתווים על אותו המסרהשליחה המיוחדת של האיחוד לתהליך השלום טרסטל, חזרה עדיין אפשרי. 
וציינה בנוסף את מחויבות אירופה לביטחון ישראל, את השותפות הנרחבת הקיימת ואת מחויבות אירופה לתמוך ברשות 

הניח האיחוד  2013-כבר ב רעיון שתי המדינות. כמו כן הזכירה טרסטל כיע את קריסתה כדי לשמר את הפלסטינית ולמנו
 על השולחן.  תעדיין מונחהאיחוד האירופי לעת שלום, והיא עם שותפות מועדפת מיוחדת לישראל ולפלסטינים לכונן  הצעה

 

  בערעור של יקב מההתנחלויות,  שנפתחסיומו של הליך משפטי ב -אירופה מבחינה בין מדינת ישראל לבין ההתנחלויות
זון המיובא מהשטחים הכבושים. ממשלת ישראל בית הדין לצדק של האיחוד האירופי כי קיימת חובה לתייג את המ פסק

 הפעילפסיקה, ביקשה מהממשל האמריקאי ללחוץ על האירופאים שימנעו מהחלטה זו, ומשרד החוץ הלפעול נגד  ניסתה
את שגריריו באירופה, שיציגו את האפשרות לפגיעה ביחסים עם ישראל ואת היותה של ההחלטה בררנית כלפי ישראל. 

ההחלטה ואת האיחוד, בעוד בשמאל תמכו בהבחנה. משרד החוץ האמריקאי  את תקפווגורמים בימין  ץהחומשרד 
כי הוא אינו תומך בשום צורה של חרם  הבהירת המשפט האירופי. האיחוד את החלטת בי וגינההצטרף לממשלת ישראל 

 הפרלמנט .או סנקציות על ישראל, ואין בפסיקה משום תמיכה שכזו, אלא ביטוי מהותי למדיניות הצרכנות של האיחוד
 הודיעהממשלת הולנד ואולם, החלטה לפעול נגד החלטת בית הדין האירופי לסמן מוצרים מההתנחלויות.  ההולנדי קיבל

 .ודכי בניגוד להחלטת הפרלמנט, היא תפעל לאכוף את חוקי סימון המוצרים כחלק מהמחויבות שלה לאיח
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  חלק במפגש לעידוד שיתוף  לקחשגריר ישראל בקפריסין רבל  -קפריסאי ממשיך להתחזק -יווני-הישראליהמשולש
מפגש לייסודו של הפורום  ערךפעולה אזורי בהובלת בית הנבחרים הקפריסאי. הסניף הירושלמי של בני ברית 

 ערכהקפריסין. במסגרת שיתוף הפעולה המשולש, -יוון-הלני, לחיזוק הקשרים בין שלוש המדינות ישראל-הישראלי
בשותפות עם משרד הכלכלה, יום עיון בחיפה ליזמים קפריסאים ויוונים , סוכנות הפיתוח והסיוע הבינלאומי )מש"ב(

כי הוא פועל במשותף עם הרשויות בישראל למיצוב שתי המדינות  צייןבנושא חדשנות. האחראי על התיירות בקפריסין 
 .כיעד לנתיבי ספינות התיירות, מתוך כוונה לצרף בהמשך גם את מצרים

 

 השותפות בתמר של פורום הגז במזרח אגן הים התיכון.  נוסףמפגש בקהיר התקיים  - שיתוף פעולה אנרגטי באגן
ינואר ב 1-צינור ההולכה התת ימי למצרים, ומתכוונות להתחיל הזרמה של גז למצרים כבר ב ברכישת התקדמוולוויתן 
 לממשלה קראונים ישראלים עמאה מדמלבד דלק ונובל אנרג'י, שותפה לרכישה גם חברה ממשלתית מצרית.   .2020

 .לשקול מחדש את הרחבת השימוש בגז טבעי, בגין תרומתו למשבר האקלים וזמינות האנרגיות המתחדשות

 שר האנרגיה שטייניץ והשר להגנת  הודיעועל אף החלטתה של ארה"ב לפרוש מהסכם האקלים,  - השתלבות בעולם
שהובילה ישראל, אליה  החלטה אימצההסביבה אלקין כי ישראל תישאר מחויבת להסכמים. העצרת הכללית של האו"ם 

של  1325שנים לאימוץ החלטה  19הצטרפו מדינות רבות, לקידום טכנולוגיות חקלאיות לפיתוח בר קיימא. בטקס לציון 
מנכ"ל משרד החוץ רותם כי ימנה שגרירה מיוחדת לקידום  הודיעמועצת הביטחון המתייחס לחובת ייצוג הוגן של נשים, 

 .יישום ההחלטה והבטחתו של שוויון מגדרי במשרד
 

 שלחיו"ר ועדת המשנה הזמנית לענייני חוץ של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סער  - שבר מתמשך במשרד החוץמ 
מכתב לשר החוץ ולראש הממשלה, ובו קריאה לטיפול במשבר התקציבי ובתנאי העבודה של עובדי המשרד. בשל 

 .משרד החוץ ביקורה של משלחת ביטחונית מיפן אותו ארגנה השגרירות בטוקיו ביטלהיעדר תקציב 
 

 את מנהל ארגון  לגרשההחלטה  - המרכיב הדמוקרטי ביחסי החוץ של ישראלHuman Rights Watch  ,שאקיר
לישראל  קראינלאומיים. האיחוד האירופי חברה אזרחית בישראל, וגורמים ב ארגוניבינלאומי ולגינוי מטעם  לסיקורזכתה 

זו ישראל והציג את עבודת ארגונו. משלחת האיחוד האירופי לשאקיר ב התארחלחזור בה מהחלטתה. טרם גירושו 
 איחלגילאור במיאנמר שגריר ישראל  זכויות אדם על סמך חוק החרם.ארגון  נציג מגורשהראשונה בה הפעם 

לאחר ביקורת  מחק את הציוץובית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, ב"בהצלחה!" לראשי המדינה הנאשמים ברצח עם 
לבקשת משרד  .לגינוי ראשון מצד ישראל של הטבח במיאנמר הובילהדבר , ו, בטענה שמדובר בטעותציבורית בישראל

ן בעתירה של ארגון אמנסטי לביטול רישיון הייצוא של חברת הסייבר בית המשפט את הדיו דחההחוץ ומשרד הביטחון 
NSO  ,ן גנץ בנאומו בוועידת ישראל ללכידות יו"ר כחול לב אמרלחודש ינואר. על רקע עסקאות הנשק של ישראל

 חברתית כי ישראל היא מדינה מוסרית ואל לה למכור נשק למדינות שמבצעות רצח עם.
 

 המתאמים המרכזיים בארה"ב ואירופה למאבק באנטישמיות. יום דיונים עם  ערךנשיא ריבלין ה - מאבק באנטישמיות
ועל הדרך על פעילות הסוכנות בחו"ל בארץ נציגים דיפלומטים זרים  40-ל תדרוךיו"ר הסוכנות היהודית הרצוג העביר 

תמיכה בהמלצת אונסק"ו להסיר את הקרנבל באאלסט  הביעשגריר ישראל בבלגיה  יות.באנטישמ האפקטיבית להיאבק
 ., בגין המיצגים האנטישמיים הלוקחים בו חלקשתתקיים בחודש הבא בהצבעהמרשימת אתרי המורשת שלו 

 

  30 נפגעה מרעידת אדמה קטלנית.לאחר שזו אלבניה סייע ללצוות חילוץ והצלה  שלחהישראל  -פיתוח וסיוע חוץ 
"הצל לב של ילד".  אנשי צוות רפואי ישראלים נסעו לאתיופיה כדי לבצע ניתוחי לב וצינטורים בשיתוף עם עמותת

https://twitter.com/SammyRevel/status/1199696056952467457
https://twitter.com/SammyRevel/status/1199696056952467457
https://www.bnaibrith.org/press-releases/historic-event-israel-hellenic-forum-convenes-in-jerusalem
https://www.bnaibrith.org/press-releases/historic-event-israel-hellenic-forum-convenes-in-jerusalem
https://twitter.com/MASHAVisrael/status/1197081547230384128
https://twitter.com/MASHAVisrael/status/1197081547230384128
https://www.timesofisrael.com/cyprus-teams-up-with-israel-to-promote-eastern-mediterranean-cruises/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.timesofisrael.com/cyprus-teams-up-with-israel-to-promote-eastern-mediterranean-cruises/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://en.globes.co.il/en/article.aspx?did=1001305603#utm_source=iglobes&utm_medium=referral&utm_campaign=iglobes
https://en.globes.co.il/en/article.aspx?did=1001305603#utm_source=iglobes&utm_medium=referral&utm_campaign=iglobes
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3772910,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3772910,00.html
https://twitter.com/Meir_Marciano/status/1196406022241488899?s=08
https://twitter.com/Meir_Marciano/status/1196406022241488899?s=08
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773138,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3773138,00.html
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/419353
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/419353
https://www.undocs.org/en/A/C.2/74/L.44/Rev.1
https://www.undocs.org/en/A/C.2/74/L.44/Rev.1
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1191444777180499970
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1191444777180499970
https://twitter.com/noa_landau/status/1198899740714385408
https://twitter.com/noa_landau/status/1198899740714385408
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8188221
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8188221
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8085692
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8085692
https://twitter.com/ReutMor/status/1198907499258302464
https://twitter.com/ReutMor/status/1198907499258302464
https://www.phr.org.il/en/ngos-declaration-expulsion-of-hr-activists-is-a-violation-of-freedom-of-speech/
https://www.phr.org.il/en/ngos-declaration-expulsion-of-hr-activists-is-a-violation-of-freedom-of-speech/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/70214/statement-spokesperson-case-human-rights-watch-director-omar-shakir_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/70214/statement-spokesperson-case-human-rights-watch-director-omar-shakir_en
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1193847471283326976
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1193847471283326976
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8168920?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8168920?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.timesofisrael.com/israel-first-democracy-to-expel-human-rights-watch-staffer-director-says/
https://www.timesofisrael.com/israel-first-democracy-to-expel-human-rights-watch-staffer-director-says/
https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.8192312?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.8192312?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.8194038
https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.8194038
https://twitter.com/AmnestyIsrael/status/1191622838807080960
https://twitter.com/AmnestyIsrael/status/1191622838807080960
https://www.haaretz.co.il/news/elections/1.8085407?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/news/elections/1.8085407?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/ruvirivlin/status/1191325319623593985
https://twitter.com/ruvirivlin/status/1191325319623593985
https://twitter.com/YigalPalmor/status/1191392174866337794
https://twitter.com/YigalPalmor/status/1191392174866337794
https://twitter.com/EmmanuelNahshon/status/1192805721647263745
https://twitter.com/EmmanuelNahshon/status/1192805721647263745
https://jewishnews.timesofisrael.com/unesco-to-vote-on-cutting-ties-with-belgian-carnival-where-jews-mocked/
https://jewishnews.timesofisrael.com/unesco-to-vote-on-cutting-ties-with-belgian-carnival-where-jews-mocked/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5632805,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5632805,00.html


 2019, נובמבר 31הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                     5

  

ללמוד לישראל  הגיעהמשלחת מווייטנאם חינוכית". לארץ לקחת חלק בקורס על "חדשנות  הגיעהמאוגנדה משלחת 
 .על חדשנות וטכנולוגיה

 

  את הכינוס השנתי של הקונפדרציה הישראלית החרים שלי ברזילבשגריר ישראל  -"שמח" באמריקה הלטינית-
השגריר לקהילה היהודית לא להיפגש  הורהברזילאית בגין ביקורות של בכירי הקהילה היהודית על בולסונרו. כמו כן, 

בוליביה, לאחר חילופי על חידוש היחסים עם  בירךעם אחד מבכירי מפלגת כחול לבן אשר ביקר במדינה. שר החוץ כ"ץ 
 .השלטון במדינה

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מה קרה? תאריך

האוזר, אבידר הח"כים דיון בנושא מצב הכורדים בצפון סוריה, ביוזמת  קיימההכנסת  בנובמבר 6
 וסער.

 .ללמוד על חדשנות וטכנולוגיהלישראל  הגיעהמשלחת מווייטנאם  בנובמבר 10

 .לירדן חזרוהשטחים המיוחדים בנהריים ובצופר  בנובמבר 10

 .שנה להסכם השלום עם ירדן 25דיון בכנסת לציון  ערכהמיכאלי  "כח בנובמבר 11

 לקחת חלק בקורס על חדשנות חינוכית. הגיעהמאוגנדה משלחת  בנובמבר 11

 בירושלים. הלני-מפגש לייסודו של הפורום הישראלי ערךבני ברית ארגון  בנובמבר 13

 בפסגת הסובלנות העולמית בדובאי. השתתףטריף  ראש הקהילה הדרוזית בישראל בנובמבר 15

 במרוקו.חלק בכנס המנהיגים הצעירים של הים התיכון  לקחהמשלחת ישראלית  בנובמבר 15-17

 לסמינר בדיפלומטיה דיגיטלית במשרד החוץ. הגיעהמשלחת מהודו  בנובמבר 18

 .ים בדוחאלכירורגית ילד תבכנס הפדרציה העולמי השתתפהמשלחת רופאים  בנובמבר 19

 .בפני מועצת הביטחון של האו"ם הופיעהמנכ"לית גישה הרי  בנובמבר 20

 יום עיון בחיפה ליזמים קפריסאים ויוונים בנושא חדשנות. ערכהמש"ב  בנובמבר 20

 ביקור עבודה בלונדון. ערךהנשיא ריבלין  בנובמבר 27

 ליברליים.-באוסטרליה עם חברי פרלמנט דמוקרטים נפגשהח"כ זנדברג  בנובמבר 27

 .רמאללה לרגל יום הסולידריות הבינלאומי עם העם הפלסטיניב יקרובפעילי שמאל  בנובמבר 28
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  דו"חות ומחקרים

, מכון מיתווים ]לאינפוגרפיקה לחצו 2019מדד מדיניות החוץ הישראלית לשנת 
 .[כאן

בזירה התחרות בין ערב הסעודית, איחוד האמירויות וקטר " מורן זגה,ד"ר 
 .2019," נובמבר הפלסטינית

, נובמבר 84גיליון  ",מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון"ברוך בינה, 
2019. 

  מאמרי דעה

בנובמבר  28, הארץ ,"ממשלת טכנוקרטים עכשיויונתן תובל ופרופ' שרון פרדו, "
2019. 

הקרע שהזניק את התחרות בין מדינות המפרץ על הלב "ר מורן זגה, "ד
 .2019בנובמבר  20, הארץ ,"הפלסטיני

 17, וואיינט ,"בהתנחלויות בעדינות גהאיחוד האירופי נוהד"ר דליה שיינדלין, "
 .2019בנובמבר 

לעולם, העולם נפתח אליה כשישראל נפתחה השגרירה בדימוס קולט אביטל, "
 .2019בנובמבר  6, הארץ ,"בחזרה

סקר: הישראלים מייחסים חשיבות לרוסיה וסעודיה, הרבה פחות מכון מיתווים, "
 .2019בנובמבר  13, הארץ," לפלסטינים

סדר עולמי חדש: פוטין מחזק את אחיזתו במזרח קסניה סבטלובה, "
 .2019בנובמבר  4, מעריב ,"התיכון

 ראיונות בתקשורת

לממלכה ההאשמית דרוש על יחסי ישראל ירדן, אצל עמירם ברקת, "יצחק גל, 
," איש קשר בבלפור: ישראל חייבת לחדש את ערוץ התקשורת האינטימי עם עמאן

 .2019בנובמבר  1, סגלוב

 .2019 בנובמבר 11, רשת ב'," "סקר מדיניות החוץ של מיתוויםד"ר נמרוד גורן, 

בנובמבר  11 גלי צה"ל, ד"ר נמרוד גורן," סקר מדיניות החוץ השנתי של מיתווים,"
2019. 

," 'האיחוד האירופי יריב'המדד השנתי למדיניות החוץ של ישראל: אייכנר, "איתמר 
 .2019בנובמבר  11, וואיינט
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