
 

 

 

  ב: קשר עמו ליצור ניתן .מיתווים מכון של המחקרים מנהל הוא קיבריק רועי ר"ד rkibrik@mitvim.org.il בטוויטר אחריו ולעקוב:SergioKkibrik 
 לזכור יש ,כן כמו .השונים פרטיו על דיווח  כל של נכונותו את מלא באופן לבדוק באפשרותנו ואין ם,גלויי ומקורות פרסומים על נשען הדיפלומטי ח"הדו

. סייע בהכנת חודשי ח"דו מאשר יותר רחבה פרספקטיבה דורשת משמעותם של מלאה והבנה ,להתפתח ממשיכים והאירועים מהתהליכים רבים כי
 .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברטהדו"ח החודשי, לב מרסקה. 
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  הגיע   קובני  משא ומתן לשלום. שר החוץ של אירלנדבגם החודש לא פתחו ישראל והפלסטינים    -  עדיין אין תהליך שלום •
 לביקור נוסף בישראל, ברמאללה ובעזה, הדגיש את הצורך בחשיבה מחודשת ואת מחויבות אירלנד לפתרון שתי המדינות 

קראו לשר החוץ האירי להוביל   הפלסטינית . ברשותשפרסם משרד ראש הממשלה על הפגישה עמו( מהציוץ)שנעדרה 
 .   מאמץ בינלאומי להגנה על פתרון שתי המדינות באמצעות הכרה במדינה פלסטינית

 

ראש הלשכה המדינית ל  המצרים  אישרו בעזה, להבטיח את תיאום ההסדרה  ממאמציהםכחלק    -מאמצי הסדרה בעזה  •
 הוועד העליון לצעדות השיבה   ה לצאת לסבב ביקורים ברחבי המזרח התיכון לגיוס תמיכה פוליטית וכספית.של חמאס הניי

ס הפסיקה לאחר שחמא  ,במתכונת חודשית בלבד. זאתולמרץ    30-בכי ההפגנות על הגדר יעצרו וישובו החל    הודיע  בעזה
מתאם הפעולות בשטחים  החליטאש קצרים,  חילופילספק הסעות מאורגנות להפגנות ותרמה בכך לצמצמן. בעקבות 

 במתווה   דןביטחוני  -הקבינט המדינילטווח הרגיל כעבור מספר ימים של שקט.    והחזירולצמצם את מרחב הדיג ברצועה,  
של הרמטכ"ל  תמיכתו, כאשר ברקע ראלבאפשרות לאשר כניסתם של כחמשת אלפים עובדים מעזה לישההסדרה, ו

. בלחץ ראשי הכנסייה הקתולית בארץ כוכבי במאמצי ההסדרה, ושתיקה של שר הביטחון אשר בעבר התנגד למהלך
 שהתירם הפעולות בשטחים לכל נוצרי מהרצועה לצאת לירושלים או לגדה בכפוף לבידוק ביטחוני, לאחר מתא אישר

 מזון מעובד מעזה, ומשלוח  ייצואלמנהל האזרחי ה סייע ,2007לראשונה מאז  .לעשות זאתבתחילה רק למאה נוצרים 
 .דינות המפרץלמ יצאקרמבו 

 

מיליון   30-בסכום של כלעזה בשלושה חודשים נוספים, והסיוע תקופת קטר הכריזה על הארכת  - סיוע בינלאומי לעזה •
התיווך הקטרי הוביל להתקדמות מול ישראל בנוגע לבניית קו    .2019שנת  בסוף  היה צפוי להסתיים  . הסיוע  דולר בחודש

ח ברצועה. כמו כן, הובילה קטר לשינוי בבעלות  ו)קו מתח גבוה מישראל לעזה(, ובניית צינור גז מישראל לתחנת הכ  161
כאשר המשפחה המקורבת לרשות , הפלסטינית על ידי הרשותקיפין בעח ברצועה, אשר נשלטה עד כה ועל תחנת הכ

על מימון   שהודיעו. אל הקטרים הצטרפו החודש גם אירלנד וצרפת שהחזיקה בחלק נכבד מהמניות השתכנעה למוכרן
 , בסיוע האיחוד האירופי והאו"ם, ובתיאום עם החמאס  הורחבמתקן ההתפלה בדרום הרצועה    .ח סולארית בעזהותחנת כ

    .משפחות נזקקות 000,2-האיחוד האירופי להעביר כסף ותלושי מזון לכ החל
 

צד לקדם תכנון שכונה יהודית חדשה בחברון. ביקורת נמתחה על מהלך זה מ הורהשר הביטחון בנט  -סיפוח זוחל  •
בנט את אנשי   הנחהממפלגות השמאל, בכירים לשעבר במערכת הביטחונית, ומטעם הרשות הפלסטינית. כמו כן,    ח"כים

משרדו לבחון מנגנון משפטי שיעביר את הטיפול ברישום הקרקעות בשטחים מהמנהל האזרחי לרשות השופטת בישראל. 
כולל כל  Cבמהלך החודש כי יפעל לקדם את סיפוח בקעת הירדן, וחלקים נרחבים משטח  להצהיר המשיךנתניהו 

אלו מסכנות את הסכם השלום עם ירדן,   את נתניהו כי הצהרות הזהירוהיישובים היהודיים. בכירים במערכת הביטחון 

https://www.timesofisrael.com/visiting-israel-irish-fm-says-hes-open-for-new-thinking-on-peace-process/
https://twitter.com/IsraeliPM/status/1201602335581097986
https://www.mako.co.il/news-military/2019_q4/Article-8acb3f49d18ce61026.htm
https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.8262911
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-737522
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-736113
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5645274,00.html
https://13news.co.il/item/news/politics/security/fishermen-gaza-967100/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5649628,00.html
https://www.mako.co.il/news-military/2019_q4/Article-fe16b2707f05f61027.htm
https://news.walla.co.il/item/3332468
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.8297136
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8264956
https://twitter.com/cogatonline/status/1211659176532946944
https://www.irishtimes.com/news/politics/coveney-announces-increase-in-irish-funding-for-palestinians-1.4103813
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/71466/un-and-eu-begin-expansion-southern-gaza-seawater-desalination-plant-help-address-shortages_en
https://twitter.com/shimritmeir/status/1201463959401963520
https://www.kan.org.il/item/?itemId=62571
https://www.0404.co.il/?p=517728
https://twitter.com/noa_landau/status/1204075709435645956
https://www.hidabroot.org/article/1131837
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-733202
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י חקירה פלילית בינלאומית. להעמיד ראשי רשויות וקציני צה"ל בפנ עלולובמשרד המשפטים הזהירו כי סיפוח בפועל 
כי דן עם מזכיר המדינה פומפיאו בסיפוח הבקעה, יצאה הבהרה מטעם פומפיאו, כי בשום שלב לא  אמרלאחר שנתניהו 

הרשימה המשותפת כי תפעל עם האיחוד האירופי   הצהירהדנו הצדדים בתכנית סיפוח שכזו. לנוכח התבטאויות אלו, 
החלטה תקדימית המביעה את התנגדותו לסיפוח ישראלי של שטחים  קיבלנגד סיפוח שכזה, ובית הנבחרים בארה"ב 

לצרכי   מיליון ש"ח למועצות האזוריות ביהודה ושומרון 40להקצות מענק מיידי של  החליטההממשלה  .בגדה המערבית
 מרכזי חוסן.  להפעלתמיליון וחצי ש"ח  3-, ועוד כביטחון

 

בנסודה סיימה את בדיקתה של בית הדין הפלילי בהאג  ובעת המיוחדת  הת  -המאבק הדיפלומטי במוסדות הבינלאומיים   •
לפתוח בחקירה נגד ישראל והפלגים הפלסטינים, פנתה לדיינים להכריע האם בסמכותו  בסיסכי יש  הודיעה המקדימה, 

  הוזכרושל בית הדין לדון במקרה, והזמינה את הצדדים להשתתף בדיונים. הצהרותיו של נתניהו בנוגע לסיפוח הבקעה 
  והימין החוץ, שר החוץ כ"ץ, ח"כ לפיד ופוליטיקאים נוספים מהמרכז  משרדוחיזקו את החלטתה של התובעת. נתניהו, 

משרדי הכולל -בהחלטה. משרד החוץ כינס צוות בין  תמכוהיו ש  בארגוני זכויות האדםו  בשמאלהחלטת התובעת.    את  גינו
את המל"ל, משרד המשפטים וצה"ל, לטיפול בהחלטת התובעת, והגשת המלצות לממשלה. הממשלה החליטה להסמיך 

על סודיות. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט הוציא חוות דעת המציגה   לשמוראת הקבינט לטיפול בעניין, על מנת 
של ישראל כי אין לבית הדין בהאג סמכות לדון במתרחש בשטחים היות ופלסטין אינה מדינה, וישראל   הטיעונים את עיקרי  

כי ממשלת ישראל   הודהעל ההחלטה. כ"ץ    בירכו ורכי,  החוץ הת  משרדאינה חתומה על אמנת רומא. הפלסטינים, וכך גם  
 קיבלהועדת האו"ם למאבק באפליה גזעית בז'נבה    תגובת בית הדין הפלילי בהאג.לנמנעת מפינוי ח'אן אל אחמר מחשש  

, את התלונה שהגישה הרשות הפלסטינית נגד ישראל, בטענה שזו מנהלת מדיניות של אפרטהייד בגדה המערבית
מדינות אשר התנגדו לראשונה לאישור מחדש    13שינוי דפוס ההצבעה של    על  בירך וץ כ"ץ  ותפתח בהליך גישור. שר הח

 .של עבודת החטיבה לזכויות הפלסטיניות במזכירות האו"ם
 

להתעלם מדרישת הרשות הפלסטינית לאפשר  החליטהישראל  - יחסים ביטחוניים וכלכליים עם הרשות הפלסטינית •
שר הביטחון בנט   לבקשת. בהתאם בחירות לנשיאותוללתושבי מזרח ירושלים להשתתף בבחירות לפרלמנט ברמאללה 

בגין תמיכת    2018מיליון ש"ח מכספי המיסים של הרשות לשנת    149והחוק לקיזוז כספים, אישר הקבינט קיזוז נוסף של  
התייחסו ברשות . כי לקיזוז הנוסף יהיו השלכות שליליות הזהירהרשות במחבלים ומשפחותיהם. ראש השב"כ ארגמן 

 . בדחיפות עם שר האוצר כחלון להיפגששייח -א השר את ושלחובחומרה,  להחלטה
 

משרד סחר בירושלים בנוכחות יו"ר ועדת החוץ   פתחהברזיל  - מאבק על ריבונות והעברת שגרירויות לירושלים •
הממשלה נתניהו, אשר הצהירו כי יפעלו להשלים את הבטחת הבחירות של  וראש( הנשיא והביטחון בולסונרו )הבן של

בראשית החודש כי הונדורס צפויה להעביר את שגרירותה   דווחים. עוד  לירושלנשיא ברזיל להעביר את השגרירות עצמה  
בפגישה של נציגי מחלקת המדינה האמריקאית  טגוסיגלפה.בירתה לירושלים, במקביל לפתיחת שגרירות ישראלית ב

כצעד נוסף  על התחלת תכנון מבנה הקבע של השגרירות האמריקאית בירושלים.   הוסכםאון לי  יית ירושליםעיר עם ראש
 . השר ארדן על מושל ירושלים מטעם הרשות הפלסטינית ע'ית לפעול במזרח העיר אסרבמאבק על ריבונות בעיר,  

 

כי המשרד לעניינים אסטרטגיים התקשר עם הג'רוזלם פוסט לצורך קידום התכנים   דווח  -התמודדות עם תנועת החרם   •
המפגש השנתי לראשי משלחות חוץ, במהלכו  את קיימההכנסת . שהוא אירגןלמאבק בתנועת החרם בכתבות ובכנסים 

בכנס שדולת  יו"ר הכנסת אדלשטיין כי חרם על מוצרים מהשטחים יפגע ביחסים עם אותן מדינות שיאמצו אותו. טען
המשתתפים מרחבי העולם על התחייבות לפעול נגד הכוונה לסמן   25  חתמוירושלים  הפרלמנטרים למען ישראל שנערך ב

  מוצרים מההתנחלויות, ונפגשו עם המנהיגים הפוליטיים המרכזיים בישראל.

 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8251446?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.8229938
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/israel-international-criminal-court-jordan-valley-joint-list.html
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.8229301?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4764_2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4770_2019
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8293632
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_07637.PDF
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1208048438702747650
https://news.walla.co.il/item/3330541
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5646856,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8297046
http://hadash.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%94%D7%90%D7%92-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%95/
https://twitter.com/HagaiElAd/status/1208393597986447360
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-736679
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8293946?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-hails-icc-probe-into-alleged-israeli-war-crimes/1680354
https://news.walla.co.il/item/3330541
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-736606
https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/investigation-un-966920/
https://www.timesofisrael.com/in-surprise-change-13-countries-vote-against-pro-palestine-un-resolution/
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Pages/Israel-thanks-the-countries-who-voted-against-the-anti-Israel-resolution-at-the-UN-3-December-2019.aspx
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5650238,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5650287,00.html
https://twitter.com/BarakRavid/status/1211592272342605825
https://twitter.com/BarakRavid/status/1211553038093234176
https://www.bhol.co.il/1064517
https://www.makorrishon.co.il/news/190417/
https://twitter.com/netanyahu/status/1206307909535182849
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636069,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5640081,00.html
https://13news.co.il/item/news/politics/security/erdan_jerusalem-956770/
https://www.the7eye.org.il/354745
https://www.jpost.com/Israel-News/Edelstein-European-boycott-of-Jewish-products-hurts-ties-with-Israel-610514
https://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press10.12.19k.aspx
https://kanisrael.co.il/%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E/
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על ההסכם הרשמי להשתתפות ישראל  חתם , מנכ"ל משרד החוץ רותם ביקר בדובאי - במפרץ? איים של נורמליזציה •
, ודן עם המארחים באפשרות טיסה של אזרחי ישראל לדובאי לצורך התערוכה.   2020אקספו  תבתערוכה הבינלאומי

 משרדי בראשות סגנית היועץ לביטחון לאומי קוטס-ןבבית הלבן עם צוות בי  ותפגיש קיימהמשלחת של משרד החוץ 
לשגרירי ארבע מדינות ערביות שיבחנו סוגיה   פנתהלוחמה בין ישראל ומדינות ערביות. ארה"ב -בנושא קידום הסכמי אי

בחיוב לציוץ של שר החוץ האמירתי בן עזיז שעסק ביחסים המתחממים עם   הגיבוזו עם השלטונות בארצם. נתניהו וכ"ץ  
חג חנוכה שמח    לואיחישראל, הודו לו וטענו שבקרוב יצאו היחסים המתחממים לאור. שגרירויות איחוד האמירויות בעולם  

בבחריין בכינוס מנהיגי דת ממדינות האזור ואף נפגש עם מלך    השתתףליהודים ברחבי העולם. הרב הראשון לציון עמאר  
לאחר   ערב הסעודיתסרטון בו צילם ראיונות עם ישראלים שהביעו מסרים חיוביים כלפי  פרסםבחריין. משרד החוץ 

שסיימו לצפות בסרט סעודי המתאר את השינויים במעמד האישה במדינה. הסרטון זכה לתגובות חמות בקרב העוקבים 
כתבה על שני מטיילים ישראלים שביקרו בריאד    שודרה  אחר דפי משרד החוץ ברשתות החברתיות. בטלוויזיה הישראלית

 . עם דרכונים זרים ותיעדו את מסעם
 

את שר החוץ כי לאחר פגישתו עם הנסיך הירדני בן מוחמד, הסכימה   עדכןנשיא המדינה ריבלין    -  יחסים עם ירדןמשבר ב •
להצניע את הסכם הגז עם ישראל,   פועלתירדן לפתוח מחדש את אתר התיירות הר אהרון בפני ישראלים. ממשלת ירדן 

 סמוך לאירביד. משלחת של הוצתואשר זוכה לביקורת ציבורית ברחוב ובפרלמנט. שני מתקנים חשמליים להעברת הגז 
, נתקלה בבידוק ביטחוני קפדני בגבול בדרך לפטרה. הבודקים ביקשו מהמשתתפים להוריד  מישראל סגני ראשי ערים

וכניסתה של הקבוצה   . שר הפנים ביקש ממשרד החוץ וראש המל"ל שיטפלו בנושא,ביטחונםעל    להגןסממנים דתיים כדי  
בכפר יסיף, והותקף על ידי ארגוני חרם מישראל.   הופיע לירדן אושרה ללא צורך בבידוק נוסף. הזמר הירדני עזיז מרקה 

 . רדןמסרטן הועברה לי גופתו של האסיר הביטחוני אבו דיאק, שנפטר
 

לאחר   ללוות את מזכיר המדינה פומפיאו  ביקשנתניהו    -ה  קתקרת זכויות לצד סממנים מעודדים ביחסים עם צפון אפרי •
  פתחה של אשדוד    התזמורת האנדלוסית  על ידי המלך.  נדחהפגישתם בליסבון למרוקו כדי לקדם את היחסים, אך הרעיון  

שר החוץ של ממשלת  .את פסטיבל המוזיקה האנדלוסית בקזבלנקה, ודבר הופעתה התפרסם רק לאחר שובה לארץ
כי הם מחויבים להחלטות הליגה הערבית והאו"ם ומצפים בסופו של דבר לנורמליזציה עם ישראל.  צייןחפתר בלוב 

 הצהרתו באה גם על רקע חתימת הממשלה בטריפולי עם תורכיה על הסכם סימון הגבולות הימיים.  
 

קראת דיון  לעל מכתב שהעבירו גרמניה צרפת ובריטניה למזכ"ל האו"ם  שר החוץ כ"ץ בירך    -יראן  חזיתות בא-מאבק רב •
הורה למשרדו להציג  לפתח טילים בליסטיים. כ"ץ    ה מועצהכי איראן פועלת בניגוד למדיניות    הזהירובמועצת הביטחון בו  

רק ארה"ב יישרה  ,טחוןבמועצת הבי שהתקייםבדיון  ניות בהסכם הגרעין בפני מועצת הביטחון.אהאיר ההפרות כלאת 
קו עם מדיניות ממשלת ישראל וטענה שאיראן מפירה את ההסכם. שאר המדינות תמכו בהסכם הגרעין וקראו ליישומו.  

למנגנון הסחר עם איראן שהקימו בריטניה,   להצטרףאת החלטתן של שש מדינות אירופיות נוספות  גינהמשרד החוץ 
מזכיר המדינה  בליסבון עם  נפגשתמודד עם הסנקציות האמריקאיות על המדינה. נתניהו צרפת וגרמניה, כדי לה

כ"ץ כי מול איראן יש להציב גם   אמרפומפיאו וביקש ממנו להגביר את הלחץ על איראן. בראיון לעיתון איטלקי  האמריקאי  
 המשיכהישראל כי האופציה הצבאית קיימת.  ואמראיום צבאי ולא רק סנקציות. דבריו גררו תגובה איראנית, והוא חזר 

ישראל מלתקוף  נמנעהרוסיים,  35בעקבות הזנקת מטוסי סוחוי  , לתקוף מטרות איראניות בסוריה. לפי דיווחים רוסיים
 . ךהיו מודעים לכשנבחרת השחמט האיראנית מול ישראלים, מבלי  שיחקהבמהלך טורניר בספרד . משלוח נשק איראני

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5640591,00.html
https://www.axios.com/us-israel-arab-states-non-belligerance-agreements-6e3e674e-cbe8-4cd2-bacd-0a9dd6bec027.html
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-733201
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-737654
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1209805254381985793
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1209805254381985793
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1209805254381985793
https://twitter.com/simonarann/status/1204106044127010817
https://www.maariv.co.il/news/world/Article-736760
https://twitter.com/kaisos1987/status/1202314588345323521
https://www.0404.co.il/?p=509994
https://www.regthink.org/articles/criticism-of-israeli-jordanian-gas-deal
https://www.jpost.com/Middle-East/Electrical-equipment-of-Israel-Jordan-gas-line-torched-612421
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636436,00.html
https://twitter.com/michael_mils/status/1210452996867448832
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.8228875
https://www.moroccoworldnews.com/2019/12/288498/king-mohammed-vi-netanyahu-request-pompeo-morocco/
https://www.algemeiner.com/2019/12/19/israeli-andalusian-orchestra-performs-second-concert-in-secret-in-morocco/
https://www.jpost.com/Middle-East/Libyan-Foreign-Minister-We-hope-for-normal-relations-with-Israel-609516
https://13news.co.il/item/news/abroad/the-middle-east/europe-v-iran-953076/
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420277
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420277
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420277
https://www.un.org/press/en/2019/sc14062.doc.htm
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Pages/Six-European-countries-announce-intent-to-join-INSTEX-1-December-2019.aspx
https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/six-european-countries-join-instex-barter-system-for-trade-with-iran
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.8223553
https://www.israelhayom.co.il/article/713609
https://www.israelhayom.co.il/article/714419
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5647019,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639692,00.html
https://twitter.com/RZimmt/status/1207376142249975809
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לוקסמבורג לעמיתיו  שר החוץ של  פנייתבישראל התעורר חשש לנוכח  - באירופה דבקים בפתרון שתי המדינות •
באירופה בקריאה לקדם הכרה של מדינות אירופה במדינה פלסטינית כדי לשמר בחיים את פתרון שתי המדינות. קנצלרית 

האיחוד האירופי,    .כי תמיכה בישראל אינה בהכרח הסכמה מלאה עם מדיניות הממשלה בישראל  הבהירהגרמניה מרקל  
 לקיומן של הבחירות לפרלמנט ולנשיאות.  לוחץשהפך להיות המממן העיקרי של הרשות הפלסטינית, 

 

נגד מועמדותו של קורבין בבחירות באנגליה על רקע  יצאו בימין ובמרכזקולות רבים  -מעורבות בבחירות בבריטניה  •
קריאתו של ח"כ ג'אברין לתמוך בקורבין המתנגד להמשך את  גינוגורמים בימין לתמיכתו בעמדות אנטישמיות.  טענות

,  את ג'ונסון על ניצחונו בבחירות בירכו בליכוד ובכחול לבןרבים ח"כים ראש הממשלה, שר החוץ, יו"ר הכנסת והכיבוש. 
 .  על ידם כהישג גם עבור ישראל תואראשר 

ישראל יוון וקפריסין   קבעו בתגובה להתפתחויות מול תורכיה  -קפריסאי ממשיך להתחזק -יווני-הישראליהמשולש  •
אימון נוסף בקפריסין, הרביעי בשלוש השנים האחרונות, בו לקחו    קייםלחתום על מזכר הבנות לקידום צינור הגז. צה"ל  

כנס חשיפה להזדמנויות השקעה בתל אביב. מנכ"ל משרד האנרגיה  קיים ריסאים. מחוז פמגוסטה חלק גם חיילים קפ
מכתב לחברות הזכיין של שדה הגז הקפריסאי אפרודיטה, המתנה את פיתוחו בהגעה להסכם על גבולותיו    שלחאדירי  

בות חברות  ישראל לקיים משא ומתן מקביל עם תורכיה בנושא הגז, ומעורמצד נכונות דיווח על עם שדה הגז ישי. ה
 . התנגדות ציבורית בקפריסין עוררו ישראליות בעסקי ריגול באי, 

 

בין תורכיה    ההסכםאת תמיכתו ביוון ואמר כי הוא עוקב בדאגה אחר    הביעמשרד החוץ    -  מתיחות נמשכת עם תורכיה •
על  להקשותאשר מהווה הפרה של החוק הבינלאומי ועשוי  ,וממשלת לוב בטריפולי לסימון הגבולות הימיים ביניהן

צינור הגז לאירופה. ספינת מחקר ישראלית שקיימה מחקר משותף עם חוקר קפריסאי וקיבלה את אישור  פרויקט
לשיחה   זומןית. הממונה על שגרירות ישראל באנקרה  מהשטח הימי על ידי ספינת צבא תורכ  גורשההממשלה בלרנקה  

תורכית  קריאהבה הבהירות לו התורכים כי ישראל צריכה לקבל אישור מתורכיה לתוואי צינור הגז לאירופה. בעקבות 
כי זה לא יבוא על   הדגישהנכונות, אך  הביעהישראל דווח כי לישראל לשתף עמה פעולה בבניית צינור גז לאירופה, 

 . חשבון הצינור עם יוון קפריסין ואיטליה

  בוטלה ,  והפגנות  חירום  אסיפתשל ועד עובדי שירות החוץ, אשר קיים    מאבקו בעקבות     -  משבר מתמשך במשרד החוץ •
מכתב לראש  שלחואת מכסת השעות הנוספות לעובדי המשרד. שליחי כל משרדי הממשלה בחו"ל  לקצץ ההחלטה

הממשלה בבקשה שיפעל אל מול האוצר שיפסיק את ההתעמרות בשירות החוץ. שגרירויות ישראל ברוסיה, מצרים  
כהונתו של  והשגרירה בצרפת שבה ארצה ללא שמונה לה מחליף/ה. ללא שגריר כבר תקופה ארוכה, פועלותוקנדה 

  החל . ליאור חייט 2020 ד חודש מאי ע הוארכה 2019תה צריכה להסתיים בסוף יאשר הי שגרירי ישראל באו"ם דנון
 .לתפקד כדובר משרד החוץ 

 

 –  של משרד החוץ הגיעו לגמר תחרות החדשנות של נציבות שירות המדינה  פרויקטים  ארבעה  -דיפלומטיה מודרנית   •
פיתוח השיח הרשתי , השלום של האו"םקמת רשת נשים בדיפלומטיה, שילוב טכנולוגיות ישראליות בכוחות שמירת ה

א למענק בקול קור  יצאהבפרס. קרן פרס בראשית    זכה, ומאיץ לדיפלומטיה חדשנית אשר גם  עם קהלים בעולם הערבי
 .כספי לארגונים העוסקים בהסברה ישראלית

 

https://twitter.com/BarakRavid/status/1203760057944592384
https://www.timesofisrael.com/merkel-defends-german-un-voting-record-on-israel-after-rap-from-jewish-group/
https://www.timesofisrael.com/eu-including-germanys-merkel-pressuring-palestinians-to-hold-elections/
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420622
https://www.mekomit.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-734460
https://www.maariv.co.il/news/world/Article-734999
https://www.jdn.co.il/news/1242744/
https://www.themarker.com/markets/1.8298690
https://www.timesofisrael.com/israeli-commandos-train-in-cyprus-in-drill-dubbed-game-of-thrones/
https://www.imhbusiness.com/en/the-cyprus-famagusta-investment-roadshow#information
https://en.globes.co.il/en/article.aspx?did=1001310160#utm_source=iglobes&utm_medium=referral&utm_campaign=iglobes
https://cyprus-mail.com/2019/12/22/tales-from-the-coffeeshop-israel-is-proving-to-be-a-fickle-ally/
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1202286830751801345
https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey/greece-registers-disagreement-with-libya-turkey-maritime-accord-idUSKBN1Y82JC
https://www.ft.com/content/203f4b66-1854-11ea-9ee4-11f260415385
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001311060
https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/turkey-navy-960195/
https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/turkey-navy-960195/
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=63404
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1206610518980648960
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1206610518980648960
https://www.davar1.co.il/202677/
https://twitter.com/savethemfa/status/1203614256664653824
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-735810
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5640424,00.html
https://www.davar1.co.il/202889/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639150,00.html
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-735821
https://twitter.com/savethemfa/status/1207674881892114433
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636765,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5652211,00.html
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/421299
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1204777772268376064
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1204777772268376064
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1204777772268376064
https://twitter.com/YaelRaviaZadok/status/1209140468782637056
http://www.matanisrael.org.il/?p=4941
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משפט ההסגרה של  התמשכותבאוסטרליה מתחו ביקורת חריפה על  - המרכיב הדמוקרטי ביחסי החוץ של ישראל •
 סירבה, ממשלת ישראל למנות את ליצמן לשר הבריאות בגין הפרשה. על רקע המתיחות החלטתמלכה לייפר, וכן על 

אוסטרליה לשתף פעולה עם המשלחת הישראלית למוסדות האו"ם בז'נבה שיזמה אירוע נגד ניצול מיני של ילדים.  
כי קבוצה ישראלית השתלטה על דפי פייסבוק של הימין הקיצוני והשתמשה בהם להפצת  חשףתחקיר עיתון הגרדיאן 

 . כזב כנגד פוליטיקאים שמאלניים ומוסלמים ברחבי העולם ידיעות
 

והציג את יעדי ישראל  ,COP25במדריד את ישראל בוועידת האקלים  ייצג שר האנרגיה שטייניץ  - השתלבות בעולם •
. ארגוני חברה אזרחית ואנשי מקצוע מתחו ביקורת על מדיניות האנרגיה 2025להפסיק את השימוש בפחם עד שנת 

המשלחת הישראלית לאו"ם הישראלית הנשענת על הגז ומנוגדת למגמה העולמית של פנייה לאנרגיות מתחדשות. 
 . תביום הבינלאומי לבני אדם עם מוגבלויו כיסאות גלגלים לילדים לאו"ם השלוש תרמה

 

אשר חתם על צו נשיאותי אשר אימץ את ההגדרה  את הנשיא טראמפ בירךשר החוץ כ"ץ  - מאבק באנטישמיות •
המכלילה גם ביקורת על ישראל כאנטישמיות, ומאפשר מניעת מימון פדראלי ממוסדות שלא ימנעו אנטישמיות בקרבם. 

ציונות היא סוג של אנטישמיות. עשרות -חלטתו הקובעת אף היא כי אנטיכ"ץ את הפרלמנט בצרפת על ה בירך ,כמו כן
אנטישמיות ומונעת  את ההחלטה כאחת שפוגעת בהגדרה של גינואנשי אקדמיה ותרבות יהודית מצרפת וישראל 

להוציא את   החליטהצער על רצח המתפללים בחנוכה במונסי, ניו יורק. אונסק"ו  הביעביקורת על מדיניות ישראל. כ"ץ 
 .בגין קיומם של מיצגים אנטישמיים ל השנתי באאלסט מרשימת המורשת של הארגוןהקרנב

 

 במדינה הקטנה באוקיינוס השקט.  חצבתת  התפרצו  לאחררופאים ואחיות נשלחה לסמואה    משלחת  -פיתוח וסיוע חוץ   •
בות פנייה של צבא צ'ילה לסייע לאלבניה בעקבות רעש אדמה שפקד את המדינה. בעק  נשלחהמשלחת סיוע ישראלית  

חייל המודיעין באיתור מטוס תובלה שהתרסק בדרך לבסיס צבאי סמוך לאנטארקטיקה. הסוכנות לסיוע בינלאומי   סייע
סמינר בארץ למומחי מים מקניה ואתיופיה בשותפות עם האו"ם והמשרד להגנת הסביבה.  קיימהבמשרד החוץ 

שה לנפגעי התפרצות הר  אכזבה גדולה לאחר שעברה שנה מאז התחייבה ישראל לבנות שכונה חד הביעובגואטמלה 
 .געש, ואף בית לא נבנה. משרד החוץ טען כי הדבר באשמת בירוקרטיה מקומית

 

  – להתקבל כחברת פיתוח לארגון האזורי של מדינות שפך המקונג  פנתהישראל  - ישראל מחזקת קשריה עם אסיה •
וייטנאם, תאילנד, קמבודיה, מיאנמר ולאוס. הזמנות נשלחו לראשי המדינות להגיע לכינוס בארץ, אשר מפאת חוסר 

חי הרשות לאסור כניסתם של דיפלומטים מלזים לשט החליטה. ישראל 2020תקציב צפוי להתקיים רק במאי 
 . ישראליות ואנטישמיות של ראש הממשלה המלזי מוחמד-הפלסטינית, בגין התבטאויות אנטי

 

את יחסיהן לאחר שאלו נותקו לאחר מבצע עופרת   חידשוישראל ובוליביה  -אמריקה הלטינית קשרים מתהדקים עם  •
כדי בארץ  קרהיבשרים ממקסיקו משלחת של סגני להיכנס למדינה ללא ויזה.  יוכלו, וכעת ישראלים 2009-יצוקה ב

החוץ והביטחון של הקונגרס הברזילאי  ועדתשל  משלחת טכנולוגיות מתקדמות.ללמוד מהניסיון הישראלי בהטמעת 
ג'יאמטי     . נשיא גואטמלה הנבחרון אשכנזיחוץ וביטח  ועדתויו"ר    שטייןלעם יו"ר הכנסת אד  נפגשההגיע לביקור בישראל ו

 . כי מדינתו תכיר בחיזבאללה כארגון טרור  והכריזעם הנשיא ריבלין, שר החוץ כ"ץ ושר התיירות לוין,    נועדבארץ,    ביקר
 

ערב הגעתה של משלחת ממשרד החוץ והפנים הרוסי לדיון בארץ על עיכוב תיירים בשדות   -מתיחות עם רוסיה  •
שהגיעו למוסקבה במטוס אל על. משרד החוץ סייע לשחררם לדרכם.  עשרות ישראלים  עוכבוהתעופה של המדינות, 

גם אצל רשות האוכלוסין וההגירה בישראל, כי ישראל מגרשת אלפי תיירים רוסים   מופיעמצידה, וכך זה  טענהרוסיה 
את הטיעונים בזכות שחרורה של נעמה בשנה. במהלך הפגישה עם המשלחת הרוסית, שטחו אנשי משרד החוץ גם 

נושא זה  העלהיששכר העצורה ברוסיה, וביקשו להעביר לפוטין את מכתביהם של נתניהו וריבלין בנושא. השר כ"ץ 
ת הצהיר נתניהו כי הוא מביא את נעמה הביתה, ונאלץ בפגישתו באיטליה עם שר החוץ הרוסי לברוב. בכנס בחירו

בראיון כי ההתערבות היהירה של בכירים   צייןלהבהיר בהמשך כי זה עשוי לקחת זמן. שגריר רוסיה בישראל ויקטורוב,  
 . ישראלים בפרשה אינה מסייעת

 

https://www.mako.co.il/news-law/legal/Article-b092066bcceee61026.htm
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1211896213907427330
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8232903?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.theguardian.com/technology/2019/dec/05/monetising-hate-covert-enterprise-co-opts-far-right-facebook-pages-to-churn-out-anti-islamic-posts?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310447
https://twitter.com/UNGeneva/status/1201920280941285382
https://www.gov.il/he/departments/news/presidential_decree_combat_anti_semitism_in_us_universities_and_colleges
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1201951089798647809
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8218731?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://twitter.com/Israel_katz/status/1211187467572989953
https://news.walla.co.il/item/3329318
https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/54627
https://twitter.com/NadavEyalDesk/status/1209009812350091264
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-733061
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5642653,00.html
https://twitter.com/MASHAVisrael/status/1201776597898055680
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5640762,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5648054,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636415,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5633640,00.html
https://www.ynet.co.il/vacation/article/ryrwHVGar
https://twitter.com/IsraEconomy/status/1201783032249749504
https://twitter.com/simonarann/status/1202256627388309504
https://twitter.com/YuliEdelstein/status/1202854668910694400
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4770_2019
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420514
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420521
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639157,00.html
https://www.mako.co.il/news-politics/2019_q4/Article-48a0ed6c0981f61026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1898243326
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5644830,00.html
https://twitter.com/noa_landau/status/1207290477457944577
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309978
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-736281
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 מה קרה? אריךת

סגנית היועץ  שלבבית הלבן עם צוות  ותפגיש קיימהמשלחת של משרד החוץ  בדצמבר  2-3
 עם מדינות ערביות.   לוחמה-לביטחון לאומי קוטס בנושא קידום הסכמי אי

 בישראל. ביקר האירי קובני שר החוץ  בדצמבר 3

 .לסייע לאלבניה בעקבות רעש אדמה נשלחהמשלחת סיוע ישראלית  בדצמבר 3

 .בארץ קרהיבמשלחת סגני שרים ממקסיקו  בדצמבר 3

 פומפיאו מזכיר המדינה האמריקאי בליסבון עם  נפגשנתניהו  בדצמבר 4

 .לביקור בישראל ההחוץ והביטחון של הקונגרס הברזילאי הגיע ועדתשל  משלחת בדצמבר 4

את פסטיבל המוזיקה האנדלוסית  פתחהשל אשדוד  התזמורת האנדלוסית בדצמבר 4
 , מרוקו.בקזבלנקה

 צ'כיה בפראג.-הפורום השביעי ליחסי ישראל התקיים בדצמבר 4

, ונפגש עם שר איטליהשהתקיים ב Med Romeבכינוס החמישי של  השתתףכ"ץ   בדצמבר   7
 . לברובהחוץ הרוסי 

 . בארץ ביקר יג'יאמט נשיא גואטמלה הנבחר בדצמבר 8

 . בבחריין בכינוס מנהיגי דת השתתףהרב הראשון לציון עמאר  בדצמבר 9

על הסכם השתתפות בתערוכת אקספו    וחתםמנכ"ל משרד החוץ רותם ביקר בדובאי   בדצמבר  8/9
2020 . 

 .את המפגש השנתי לראשי משלחות חוץ קיימההכנסת  בדצמבר  10

 . משרד סחר בירושלים פתחהברזיל  בדצמבר  15

 שייח.-עם השר לעניינים אזרחיים ברשות א נפגששר האוצר כחלון  בדצמבר  30

https://www.axios.com/us-israel-arab-states-non-belligerance-agreements-6e3e674e-cbe8-4cd2-bacd-0a9dd6bec027.html
https://www.timesofisrael.com/visiting-israel-irish-fm-says-hes-open-for-new-thinking-on-peace-process/
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-733061
https://twitter.com/IsraEconomy/status/1201783032249749504
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.8223553
https://twitter.com/simonarann/status/1202256627388309504
https://www.algemeiner.com/2019/12/19/israeli-andalusian-orchestra-performs-second-concert-in-secret-in-morocco/
https://twitter.com/AvivitBarIlan/status/1202241867498344450
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_katz_participated_med_dialogues_in_italy
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420514
https://twitter.com/simonarann/status/1204106044127010817
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5640591,00.html
https://www.jpost.com/Israel-News/Edelstein-European-boycott-of-Jewish-products-hurts-ties-with-Israel-610514
https://www.makorrishon.co.il/news/190417/
https://www.bhol.co.il/1064517


 2019, דצמבר 32הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                       7

  

 
 
 
 
 

 
 

 

  דו"חות ומחקרים

סיכום הכנס השנתי  ,החוץ האזורית של ישראל: הערכת מצב שנתית-מדיניות
 . 2019מיתווים, דצמבר  השלישי של מכון

שנות שלום בין ישראל וירדן: דרוש אתחול  25יצחק גל וקסניה סבטלובה, " 
 .  2019," דצמבר ליחסים

 . 2019, דצמבר פעילות המדינות האזוריות באגן הים התיכון ומדיניות ישראל

 . 2019, דצמבר  85גיליון  ,  התיכוןמדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח  ברוך בינה,  

  מאמרי דעה

תורכיה ולוב מאתגרות את בעלות בריתה של השגריר בדימוס מיכאל הררי, " 

 . 2019דצמבר  ,הארץ," ישראל בים התיכון

אשרור התקנות האירופיות לסימון מוצרים מהתנחלויות אינו  סוזנה טרסטל, "
BDS ", 2019בדצמבר  12, הארץ . 

בדצמבר    12,  וואיינט ," תוקפים את הפרקליטות, ופוגעים בביטחוןר אהוד ערן, " ד" 
2019 . 

 . 2019בדצמבר   4, מעריב ," יש מקום לאופטימיות מדיניתנדב תמיר, " 

אסור לישראל להתחבר לכוחות אפלים באירופה בגלל אופורטוניזם  דן קטריבס, " 
 . 2019בדצמבר   4, הארץ ," טהור

  24, וואיינט," גם האקדמיה בישראל מפנה עורף לשלוםפרופ' אלי פודה, " 
 .  2019בדצמבר 

 18, וואיינט," בלי פיוס פלסטיני, גם אנחנו לא נוכל להתקדםד"ר עידו זלקוביץ', " 
 . 2019בדצמבר 

 . 2019בדצמבר   10, גל"צ," מרוקו-יחסי ישראלעינת לוי, "  ראיונות בתקשורת

https://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Assessing_Israels_regional_foreign_policies_-_Summary_of_the_Mitvim_Institutes_3rd_annual_conference_-_December_2019.pdf
https://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_25_Years_of_Israel-Jordan_Peace_-_Time_to_Restart_the_Relationship_-_Svetlova_and_Gal_-_December_2019.pdf
https://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_25_Years_of_Israel-Jordan_Peace_-_Time_to_Restart_the_Relationship_-_Svetlova_and_Gal_-_December_2019.pdf
https://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_regional_players_in_the_Eastern_Mediterranean_and_Israels_policies_towards_them_-_December_2019.pdf
http://bit.ly/35HscxG
http://bit.ly/35HscxG
http://bit.ly/35HscxG
https://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Michael_Harari_-_Turkey_and_Libya_challenge_Israels_allies_in_the_East_Med_-_December_2019.pdf
https://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Michael_Harari_-_Turkey_and_Libya_challenge_Israels_allies_in_the_East_Med_-_December_2019.pdf
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8256596
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8256596
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5641184,00.html
https://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Nadav_Tamir_-_A_place_for_diplomatic_optimism.pdf
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8222204
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8222204
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5647936,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5644338,00.html
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/435049984051032/

