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 עדיין אין תהליך שלום  -בתקשורת הישראלית פורסמה החודש ההערכה הפלסטינית למתווה תכנית השלום
האמריקאית .לנוכח אותו מתווה ,הכרזת טראמפ בנוגע לירושלים ,והקיצוץ האמריקאי בכספי התמיכה באונר"א ,הכריזו
הפלסטינים כי האמריקאים כבר לא יכולים למלא תפקיד של מתווך הוגן במשא ומתן .ראש הממשלה נתניהו העביר מסר
לאבו-מאזן בנאום שנשא במשרד החוץ ,שאין תחליף לתיווך האמריקאי .לקראת סופו של החודש חזר השליח האמריקאי
המיוחד ג'ייסון גרינבלט לביקור באזור ,ונפגש עם הצד הישראלי ,אך לא עם הצד הפלסטיני .בסוף החודש נחנך אתר
לשיקוף מכולות ב מעבר אלנבי ,במימון הולנדי .האירוע הפגיש את שר האוצר משה כחלון ושרת הכלכלה הפלסטינית
עביר עודה .בטקס נכחו גם נציגים ממשלת ירדן ,ממדינות אירופה ,נציגי האו"ם ,הקוורטט וארה"ב .באירוע חזר והציג
כחלון את תפיסת ישראל כי אין תחליף לתיווך האמריקאי.
 המשבר בעזה  -ארה"ב הקפיאה בתחילת החודש את התשלום אותו ייעדה לתמיכה בסוכנות הפליטים אונר"א .במשרד
החוץ הישראלי ובמערכת הביטחון התנגדו לפגיעה באונר"א מחשש שתעמיק את המשבר ההומניטרי בעזה ותביא
להסלמה ביחסים .שרים בכירים בממשלה הביעו ביקורת חריפה על עמדתו המקצועית של משרד החוץ ,ובחרו לתקוף
אותו .ראש הממשלה נתניהו תמך בקיצוץ הדרגתי וטען שכספי אונר"א צריכים להיות מופנים לנציבות האו"ם לפליטים.
לנוכח החלטה זו והמשבר המתמשך בעזה בחרו נורבגיה והאיחוד האירופי להוביל לכינוס חירום של ועידת המדינות
התורמות .את ישראל ייצג השר צחי הנגבי ,ואת הרשות הפלסטינית ,ראש הממשלה ראמי חמדאללה .ישראל הציגה
בכינוס תכנית לשיקום תשתיות בעזה במימון בינלאומי .המארגנים הדגישו את מחויבותם לפתרון שתי המדינות.
 ירושלים  -בתחילת החודש אושר בקריאה שניה ושלישית תיקון לחוק יסוד :ירושלים בירת ישראל ,המחייב רוב של 80
חברי כנסת לכל העברת סמכויות שלטוניות בתחום ירושלים .כמו כן ,נבחנה האפשרות להעביר את האחריות הביטחונית
על שכונות במזרח ירושלים לצבא .נתניהו הצהיר כי שגרירות ארה"ב תעבור לירושלים כבר במהלך השנה הקרובה.
הממשל האמריקאי מיהר להכחיש ,והצדדים הבהירו כי ככל הנראה משרדו של השגריר יעבור במהלך  2019לקונסוליה
בירושלים ,וישמש כשגרירות זמנית .בינתיים האמריקאים לא חרגו מהנוהל להימנע מביקורים רשמיים בכותל .במהלך
ביקורו בישראל של סגן נשיא ארה"ב ,מייק פנס ,הביקור שהוא ערך בכותל הוגדר כפרטי .נשיא רומניה הבהיר בשיחת
טלפון לראש הממשלה הישראלי כי בניגוד לדיווחים קודמים ,רומניה לא תעביר את שגרירותה לירושלים.
 המאבק הדיפלומטי על הכרה  -המאבק הדיפלומטי בין ישראל והפלסטינים נמשך גם החודש .הפלסטינים פעלו בקרב
מדינות אירופה כדי שיכירו במדינת פלסטין .ממשלת סלובניה קיבלה החלטה התומכת בצעד זה ,והעבירה את הסוגיה
להכרעת הפרלמנט שצפוי לדון בכך בחודש הבא (פברואר  .)2018ישראל פעלה לגייס חברי פרלמנט סלובנים שיתנגדו
למהלך ,ניסתה לגייס את ארה"ב שתפעיל לחץ ,והשגריר הישראלי בסלובניה התריע כי להחלטה זו יהיו השלכות על
יחסי ישראל -סלובניה .מדינות אירופיות נוספות השוקלות צעד דומה הן לוקסמבורג ,בלגיה ואירלנד .אבו מאזן זכה
להזמנה לפורום שרי החוץ של מדינות אירופה בבריסל ,לאחר שנתניהו ביקר שם בחודש שעבר ,וביקש ממדינות אירופה



 ד"ר רועי קיבריק הוא מנהל המחקרים של מכון מיתווים .ניתן ליצור עמו קשר ב rkibrik@mitvim.org.il :ולעקוב אחריו בטוויטרSergioKkibrik :
הדו"ח הדיפלומטי נשען על פרסומים ומקורות גלויים ,ואין באפשרותנו לבדוק באופן מלא את נכונותו של כל דיווח על פרטיו השונים .כמו כן ,יש לזכור
כי רבים מהתהליכים והאירועים ממשיכים להתפתח ,והבנה מלאה של משמעותם דורשת פרספקטיבה רחבה יותר מאשר דו"ח חודשי.
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ללכת בעקבות שוודיה ולהכיר במדינת פלסטין .בחודש הבא צפוי אבו-מאזן לנאום במועצת הביטחון של האו"ם,
והפלסטינים מתכוננים לתבוע בכירים ישראלים בבית הדין הפלילי בהאג .במשרד החוץ התגאו שמנעו את הצטרפותה
של פלסטין לארגון למניעת הפצת נשק גרעיני ( ,)Conference on Disarmamentאולם יש לזכור שפלסטין היא חברה
מלאה כבר מ 2015-באמנה החשובה יותר להפצת נשק גרעיני (.)Non-Proliferation Treaty
 דו"ח זכויות האדם  -החודש העבירה ישראל את הדיווח התקופתי על מצב זכויות האדם בתחומה למועצה לזכויות אדם.
במסמך שהגישה ישראל אין כל אזכור לפלסטינים (יש אזכור לאזרחי ישראל הערבים) ,או לכל מה שמתרחש מעבר לקו
הירוק .הדיון שמנוצל בדרך כלל לשיחה מקצועית בין עמיתים ,נוצל על ידי רבים מנציגי המדינות כדי להעביר ביקורת
חריפה על ישראל .במהלך הדיון טען הנציג הדרום אפריקאי ,כי מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שעונה
לקריטריונים של מדינת אפרטהייד .מדינות רבות קראו לישראל לסיים את הכיבוש ,כאשר בריטניה ,פינלנד ואוסטריה
הביעו דאגה מיוחדת מכך שישראל עוצרת ילדים באופן שרירותי (ראו ערך :עהד תמימי) .נציב זכויות האדם הגיש דו"ח
למועצה בו תיא ר את החלטתו לדחות את פרסום "הרשימה השחורה" של עסקים הפועלים בשטחים הכבושים .ייתכן כי
ללחץ הישראלי והאמריקאי היתה השפעה על החלטתו זו ,כמו גם לרצון של המועצה להשלים בצורה מסודרת את הפניות
הישירות לחברות המופיעות ברשימה.
 התנחלויות  -מועצת התכנון העליונה וועדת המשנה להתיישבות של מנהל התכנון המשיכו בעבודתן לשינוי ייעודי
קרקעות לטובת בנייה ,לאישור תכניות בנייה ,ואישור סטטוטורי בדיעבד ליחידות דיור קיימות מעבר לקו הירוק .תהליכי
התכנון לוקחים זמן ,ולכן פוליטיקאים יכולים לדווח כמה פעמים על אותן תכניות המגיעות לוועדות התכנון .החודש נחנך
בשומרון כביש עוקף נבי אליאס ,חלק מיישום תכנית פיתוח התשתיות להתנחלויות בשטחים והראשון מתוך חמישה
כבישים עוקפים מתוכננים.



לקראת סיום המשבר עם ירדן  -החודש החל כאשר המשבר עם ירדן עמד בעינו .ח"כ קסניה סבטלובה ומכון מיתווים
ארגנו כנס בנושא המשבר והדרכים לפתרונו ,בו בחרו בכירי משרד החוץ שלא לשאת דברים .בהמשך החודש דיווחו
הצדדים על הסכם שהתגבש .מתווה ההסכם כלל התנצלות ישראלית ,תשלום פיצויים לנפגעים הירדנים (כולל למשפחת
השופט הירדני שנהרג במעבר הגבול בשנת  ,)2014התחייבות ישראלית לבצע את הצעדים המשפטיים הנחוצים,
פתיחה מידית של השגרירות בעמאן ,ומינוי שגריר ישראלי חדש ,שיחליף את השגרירה עינת שלאיין .עמימות רבה
נשמרה בכל הנוגע לתשלומי הפיצויים ולתהליכים המשפטיים הנדרשים בהסכם .השר צחי הנגבי ,הגן על ההסכם
והדגיש עד כמה חשובים היחסים עם ירדן לישראל .משרד החוץ יצא במכרז פנימי לאיוש תפקיד השגריר ,ועם סיום
החודש שבה שגרירות ישראל בירדן לפעול באופן חלקי .ישראל ניסתה לארגן מפגש בין נתניהו והמלך עבדאללה
בוועידה הכלכלית בדאבוס ,או לפחות שיחת טלפון ,אך זה לא יצא לפועל .ההגעה להסכם אפשרה לפקחים הווטרינרים
הישראלים לחזור ולפעול כבכל שנה כנגד כלבת גם בעברו השני של הגבול.



מצרים  -בתחילת החודש דווח כי במצרים ניסו למזער את חשיבות הצהרה של טראמפ בנוגע לירושלים ,במצרים
הכחישו ידיעות אלו .נמסר דיווח כי מצרים ביטלה ביקור חשאי שתוכנן לחודש דצמבר של מנכ"ל משרד החוץ .השגריר
הישראלי שלח מברק חריג בו הביע מחאה על כך שהמצרים לא משתפים אותו במידע .בניגוד לפלסטינים ,המצרים לא
החרימו את האמריקאים ,וקיבלו את פניו של סגן הנשיא מייק פנס בביקורו באזור.
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שת"פ עם מדינות המפרץ?  -החודש התראיין ראש האופוזיציה ,יצחק הרצוג ,לאתר החדשות הסעודי אילאף ,וטען
כי לערב הסעודית צריך להיות תפקיד חשוב בכל הקשור לסוגיית ירושלים .בסוף החודש ,בדאבוס ,נצפה הרצוג בשיחה
קרובה עם טורקי אל -פייסל שר המודיעין הסעודי לשעבר .בראיון לאל-ג'זירה ,התייחס הנגבי לקיומם של קשרים בין
ישראל למדינות המפרץ ,אשר לא ייצאו לפני השטח לפני פתרון הסוגיה הפלסטינית .בתל אביב נצפה רכב של חברת
אחזקות סעודית .בצעד חריג פרסמה ישראל בערבית הודעת השתתפות בצער עיראק בעקבות שני פיגועים גדולים
שהתרחשו שם .בחודש דצמבר ,השחמטאים הישראלים לא קיבלו ויזה על מנת להשתתף באליפות העולם שנערכה
בערב הסעודית .בחודש ינואר ,לעומת זאת ,שיחק הטניסאי הישראלי דודי סלע בדוחא שבקטאר ,והפסיד בסיבוב
הראשון.



המערכה כנגד איראן  -ישראל פעלה במישור הדיפלומטי כדי לשכנע מנהיגים שונים בעולם שיש לתקן את הסכם
הגרעין עם איראן .היועץ לביטחון לאומי הגרמני ביקר בארץ והדגיש כי גרמניה תמשיך לתמוך בהסכם הגרעין ,אך כי
ניתן לפעול כנגד איראן בכל מה שקושר לדברים שמחוץ להסכם .נתניהו שוחח עם נשיא צרפת עמנואל מקרון וטען שיש
לקחת ברצינות את דברי טראמפ שלא ימשיך לדחות את הסרת ההקלות על איראן ,בעוד מקרון הדגיש את מחויבות
צרפת להסכם .הטענה הישראלית כי יש לתקן את הסכם הגרעין עם איראן עלתה מצד נתניהו גם במהלך ביקורו של
סגן נשיא ארה"ב פנס בארץ ,וגם במהלך וועידת הכלכלה בדאבוס ,שם המשיך נתניהו בניסיונותיו לשכנע מנהיגים
שונים בעולם שיש לתקן את ההסכם ,ונפגש בין היתר עם מנהיגי גרמניה ,קנדה ,שוויץ ובלגיה.



סוריה  -לפי דיווחים שונים גם החודש תקפה ישראל מהאוויר ובעזרת טילים ,מטרות בסוריה ,בכמה מועדים שונים.
בסוף החודש נסע ראש הממשלה נתניהו לפגישה קצרה עם נשיא רוסיה פוטין .לפגישה זו צירף את ראש אמ"ן ,ולפי
ההערכות במרכזה עמד נושא הפעילות האיראנית במרחב הסורי והלבנוני ,תיאום המשך פעילות צה"ל במרחב זה,
כמו גם המשך הניסיון לצרף את רוסיה למאמצים לשינוי הסכם הגרעין עם איראן.



האיחוד האירופי  -החודש דווח כי אירופה המשיכה להיות שותף הסחר הראשי של ישראל .ישראל ,מצדה ,השלימה
את הצטרפותה לתכנית שיתוף פעולה חוצה-גבולות באגן הים התיכון ,שמוביל האיחוד האירופי ,כשחתמה על הסכם
המימון (שמחריג את ההתנחלויות) .כעת יכולים בישראל להתמודד על המכרזים השונים שנפתחים במסגרת התכנית.
בהמשך לביקור שקיימה לאחרונה בבריסל המשלחת מטעם הרשימה המשותפת ,קיימה הוועדה לזכויות אדם של
הפרלמנט האירופי דיון מיוחד במעמדם של האזרחים הערבים בישראל ,אליו הוזמנו ח"כ יוסף ג'בארין וח"כ יעקב פרי.



חקיקה בפולין  -תהליכי חקיקה בפולין היוצאים כנגד האפשרות להאשים את האומה או המדינה הפולנית באחריות או
בקשר לפשעי הנאצים בתקופת השואה ,עוררו בישראל התנגדות .אמנם ,כבר ב 2016-הסכימו ישראל ופולין כי מחנות
המוות לא היו פולניים ,ומשרד החוץ אישר זאת שוב ,אך השגרירה בפולין ,אנה אזרי ,הבהירה כי ישראל מתנגדת
לנוסח החוק המוצע אשר מבקש להגביל את המחקר והשיח על חלקם של הפולנים בשואה ,ומבקשת להכניס בו שינויים.
סגן השגריר הפולני בישראל זומן לשיחת הבהרה ,ובשיחה טלפונית בין ראש הממשלה ומקבילו הפולני הסכימו השניים
לפתוח בדיאלוג בנוגע לניסוח החוק .למרות הסיכום ,אישר הסנאט הפולני את הצעת החוק .ישראל הבהירה כי היא
מתנגדת לחוק  .ברקע המחלוקת עומדים גם אינטרסים משותפים ,כאשר ראש המל"ל הפולני צפוי להגיע בראשית
פברואר לישראל לדון בעסקאות ביטחוניות.



ממשלת הימין הקיצוני באוסטריה  -על רקע ההחלטה הישראלית להחרים את השרים ממפלגת החירות האוסטרית,
יזמה קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-אוסטריה בראשות ח"כ עמיר פרץ דיון המשך בנושא ,וחיזקה את ההחלטה.
בדיון הודגשה חשיבות הסולידריות עם הקהילה היהודית המקומית ,אשר מחרימה את מפלגת החירות ,ובשל כך אף
החרימה את טקס יום השואה הבינלאומי שנערך בפרלמנט .יחד עם זאת ,ח"כ יהודה גליק ,שנכח גם הוא בדיון ,ממשיך
לפעול לחיזוק הקשר עם מפלגת החירות ומתכנן לנסוע לפגישה נוספת עם מנהיג המפלגה ,שטראכה.
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יישום החלטה  2334בפרלמנטים באירופה  -בחודש שעבר בירכו בישראל על ההחלטה הדנית למנוע תמיכה כספית
מארגונים שעיקר עיסוקם בחרם על ישראל .החודש קיבל הפרלמנט הדני החלטה לעשות הבחנה בין ישראל
וההתנחלויות בכל הסכם עתידי עם ישראל ,והורה לחברות דניות להימנע מהשקעות מעבר לקו הירוק .שגרירת דנמרק
בישראל נקראה לשיחת נזיפה במשרד החוץ .באירלנד התקיים דיון בהצעת חוק המבקשת לאסור על קיום עסקים עם
חברות ופרטים ישראלים הנמצאים מעבר לקו הירוק .שגרירת אירלנד בישראל זומנה גם היא לשיחת הבהרה במשרד
החוץ .כמה ממלאי תפקידים בכירים לשעבר בחברה הישראלית העבירו מכתב אשר דווקא מבקש מהאירים לבצע
הבחנה בין ישראל וההתנחלויות .ההצבעה על החוק נדחתה לחודש יולי.



הברית המשולשת ישראל-יוון-קפריסין  -בתחילת החודש ביטל ראש הממשלה נתניהו פגישת פסגה שלישית מתוכננת
בין ראשי המדינות בקפריסין .דיווחים בקפריסין קשרו בין ביטול הפסגה לבין אופן ההצבעה של יוון וקפריסין בסוגיית
ירושלים בעצרת האו"ם .בפסגה זו היו צריכים לחתום על הסכמים שונים ,ביניהם גם על הסכם משותף למניעת זיהום
ימי .שגריר יוון בישראל עמד בראש מפגש של שגרירי מדינות נאט"ו בישראל עם ראש הממשלה נתניהו .ונשיא המדינה
ראובן ריבלין ערך ביקור רשמי באתונה ,יוון.



צינורות הגז  -שר האנרגיה של יוון הגיע לישראל לפגישה עם שר האנרגיה יובל שטייניץ ,ואף השתתף בוועידת גלובס.
משרד האנרגיה העניק רישיונות חיפוש לחברת הגז היוונית אנרג'יאן במים הכלכליים של ישראל .האיחוד האירופי
הקצה  34.5מיליון אירו לשנה הקרובה למטרות תכנון צינור הגז ,לפני שתתקבל החלטה בנוגע להיתכנות הדבר ,במהלך
 .2019בהמשך החודש הודיעה בולגריה כי היא תהיה מעוניינת לרכוש גז מישראל דרך צינור זה.



מעמד ותקציב משרד החוץ  -במסגרת המאבק על תקציב  ,2019המליץ תחילה משרד האוצר לסגור  22נציגויות
ישראליות בחו"ל ,ולצמצם  140תקנים במטה משרד החוץ .לבסוף ,סוכם כי תיסגרנה שבע נציגויות ויבוטלו  50תקנים.
השדולה לחיזוק מערך החוץ הישראלי (בראשות ח"כ נחמן שי) ומכון מיתווים קיימו כנס חירום לנוכח הצעות הקיצוץ
והמשך הפגישה במעמד משרד החוץ .בנוסף ,לאחר ארבע שנות מאבק ,אישרה הממשלה את הרפורמה בהעסקת
העובדים המקומיים הישראליים (עמ"י) אשר יהפכו להיות עובדי מדינה .הצעת חוק פרטית שהגישו ח"כ עפר שלח ,ח"כ
יעקב פרי וח"כ איתן כבל ,להסדרת מערך החוץ וההסברה נפלה בקריאה טרומית .החודש נפתח קורס צוערי משרד
החוץ ה . 34-הנתונים הצביעו על ירידה מתמשכת ומשמעותית בביקוש לקורס ולשירות במשרד החוץ ,כאשר מבין 20
התקנים רק  15מולאו ,ובפועל התחילו את הקורס רק  12צוערים.



כללי הטקס  -במסגרת ראיון עיתונאי הבהיר ראש הטקס במשרד החוץ ,מר מירון ראובן ,כי הכינוי "גברת ראשונה"
אינו מקובל או מעוגן בחוק בארץ ,וכי בנוגע לשימוש בתואר זה כפי שנעשה סביב אירועי אירוח סגן נשיא ארה"ב פנס
בארץ ,יש לפנות למשרד ראש הממשלה .בתגובה ,ראובן נקרא לשיחת נזיפה אצל מנכ"ל משרד החוץ.



ביקור נתניהו בהודו  -ראש הממשלה יצא בראש משלחת עסקית גדולה לביקור בהודו במהלכו נחתמו הסכמים
בילטרליים רבים .בין היתר הוסכם לבחון מחדש עסקת מכירת טילים של רפא"ל בסך  500מיליון דולר ,אשר הודו
ביטלה בנובמבר  .2017הביקור של המשלחת העסקית תוכנן והוכן על ידי משרד הכלכלה והנספחים הכלכליים
המוצבים בהודו .בתום הביקור והכותרות הגדולות ,דנו במשרד החוץ בדרכים להניע את ההסכמים השונים שנחתמו
ולממש אותם.
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החזרת המסתננים/פליטים לאפריקה  -בתחילת החודש קיבלה הממשלה נוהל חדש בנוגע להרחקת "מסתננים"
למדינות שלישיות .נציבות הפליטים בז'נבה קראה למדינת ישראל להימנע מגירוש סודנים ואריתראים לאפריקה והציעה
לסייע במציאת פתרונות אחרים .רואנדה ואוגנדה ,אשר הוזכרו כמדינות יעד אפשריות ,הכחישו סיכום שכזה .שגריר
ישראל בארה"ב ,רון דרמר ,הזהיר כי תכנית הגירוש פוגעת בתדמית ישראל בעולם .תכנית הגירוש של ישראל הצטרפה
כגורם נוסף המעמיק את המשבר עם יהדות ארה"ב הליברלית ,כאשר תורמים יהודים מרכזיים הכריזו כי יפסיקו לתרום
לישראל בעתיה .לאחר התנגדות שהביעו אקדמאים ,ניצולי שואה וטייסים ,הצטרפו גם ותיקי השירות הדיפלומטי
להתנגדות למהלך .במקביל ,בעצרת האו"ם ,תמכה ישראל ואף נתנה חסות להצעה של רואנדה לניסוח מחדש של
החלטת יום הזיכרון לטבח ברואנדה ,בניגוד לעמדת ארה"ב והעולם המערבי.



מאבק ב - BDS-המשרד לעניינים אסטרטגיים פרסם רשימה של  20ארגונים שחבריהם לא יורשו להיכנס לישראל
(ביניהם גם ארגון יהודי-אמריקאי) .בנוסף הוחלט לאפשר לוועדת האתיקה לפסול נסיעות ח"כים במימון אותם ארגונים.
במהלך ביקורה של שרת החוץ הנורבגית ,גירש משרד הפנים עובדת סיוע נורבגית .השרה הביעה את מחאתה ואמרה
כי תפעל כנגד הרשימות השחורות .כמו כן פורסם כי המשרד התקשר עם קלע-שלמה ,חברה לתועלת הציבור אשר
קמה בעידודו ,במטרה להפעיל תכנית של "פעילויות תודעת המונים" ,באופן הסוטה מהנהלים הקיימים להתקשרויות
בין ממשלה וגופים אזרחיים וללא שקיפות .בתוך כך ,בארה"ב בית המשפט פסל את אכיפתו של חוק בקנזס הקורא
להעניש מי שקורא לחרם על ישראל ,באומרו שזה חלק מחופש הביטוי.

תאריך

מה קרה?

 7בינואר
 8בינואר

הנשיא ריבלין נפגש עם שרת החוץ של נורבגיה.
התקיים דיון בוועדת השקיפות של הכנסת בנושא המשרד לשת"פ אזורי.

 10בינואר

ראש הממשלה נפגש עם שר החוץ האירי ועם שר החוץ ההולנדי.

 10בינואר
 14-19בינואר
 18בינואר

שר האנרגיה יובל שטייניץ נפגש עם שר הכלכלה היווני.
ראש הממשלה נתניהו ערך ביקור רשמי בהודו.
ישראל וירדן הודיעו כי הגיעו להסכם לסיום המשבר.

 22בינואר
 23בינואר

סגן נשיא ארה"ב ,מייק פנס ,ביקר בישראל ונאם בכנסת.
ישראל מסרה דיווח תקופתי למועצת זכויות האדם של האו"ם.

 25בינואר
 29בינואר

בוועידת הכלכלה בדאבוס .התקיימו פגישות בין נתניהו ומספר מנהיגי מדינות.
נתניהו נפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במוזיאון היהדות והסובלנות במוסקבה,
שם גם צפו בתערוכה חדשה בנושא סוביבור.
נשיא המדינה ראובן ריבלין ביקר ביוון ונפגש עם הנשיא ועם ראש הממשלה.
התקיים כינוס חירום של ועידת המדינות התורמות בבריסל.

 29בינואר
 31בינואר
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מדיניות ישראל כלפי מפלגת הימין הקיצוני באוסטריה ,סיכום דיון בכנסת ,ינואר
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קריסת מערך החוץ של ישראל ,סיכום כנס בכנסת ,ינואר .2018
שלום במשבר :איך משקמים את היחסים עם ירדן? ,סיכום כנס בכנסת ,ינואר
.2018
מדיניות-חוץ ישראלית עם הפנים לעולם :סיוע חוץ והשתלבות בינלאומית ,סיכום
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