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 ד"ר רועי קיבריק וד"ר נמרוד גורן  עורכים:

 
שהוביל   –החוץ הישראלית הושפעה בחצי השנה האחרונה משתי סוגיות מרכזיות: משבר הקורונה -מדיניות

נלאומית שעוררו התנגדות בי –לשיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים חדשים, והצהרות על כוונות סיפוח 
של שר חוץ חדש,   כניסתו לתפקידני פגיעה ביחסים עם אירופה והמזרח התיכון. זאת, לצד ואזהרות מפ

 . ולהיות שחקן מדיני משמעותי שמדגיש את רצונו לשקם את משרד החוץ

 
 פירוט המגמות 

 
פורסמה בינואר ש  ,תכנית טראמפ  -  אך לא פועלת לממש אותה  ישראל מגיבה בחיוב לתכנית טראמפ .1

ערכת הבחירות בישראל, תוארה על ידי המועמדים המובילים נתניהו וגנץ כהזדמנות תוך כדי מ 2020
אולם, התכנית נתמכת רק על ידי ישראל והממשל האמריקאי שקרנו ועוצמתו בעולם בירידה  גדולה. 

קשב שלה וה ותחת משבר הקורונה שנת בחירותמצויה ב  טראמפ. ארה"בהנשיא תחת  משמעותית
ישראל לא ביצעה צעדים מעשיים לקידום התכנית, למעט רצונו של נתניהו לנצל אותה כדי . יורדלנושא 

- צוות ישראלינעשית על ידי  . עבודת המטה היחידה  , ואילו הפלסטינים מתנגדים לה נמרצותלקדם סיפוח
 לשרטוט גבולות בהתאם לתכנית. )ללא פלסטינים(אמריקאי 

 
פרסום תכנית טראמפ  -נרחבת בינלאומית נגדות נענית בהתמצהירה על כוונות סיפוח וישראל  .2

בישראל.    והמדיני  בלב השיח הפוליטישנתניהו התחייב לו והציב  העניק רוח גבית לקידום רעיון הסיפוח,  
גנץ, אשר לא הביע התנגדות עקרונית לסיפוח, התנה אותו בהסכמה אזורית ובינלאומית ובשמירה על 

ות, בין היתר מצד האיחוד האירופי  בינלאומית חריפת יוהתנגדוח גררו הסכמי השלום. הצהרות הסיפו
בן  ומדינות מרכזיות באירופה, ירדן, מדינות המפרץ, הדמוקרטים בארה"ב, האו"ם, רוסיה, וכמו

הפלסטינים. טיעוני המתנגדים היו שסיפוח מנוגד לחוק הבינלאומי, יערער את היציבות האזורית, יפגע  
 עם ישראל, וירחיק את סיכויי השלום.  ביחסים הבילטראליים

 

משבר תחילת  - נאבקים סביב תכנית הסיפוחו ,קורונהנגד ה והפלסטינים משתפים פעולהישראל  .3
בהכשרת צוותים ורמים בעזה  ג  םע  ףאעם הרשות הפלסטינית ושתף פעולה  הקורונה הביא את ישראל ל

  . רוסד עם הויכדי להתמוד  התנועה במרחבאום  ותי  שיתוף בידע,  רפואיים, העברת ציוד וחומרים רפואיים,
את התיאום בתגובה אשר הפסיקה  ,עם הרשות הפלסטיניתנתק הביאו להצהרות על כוונת הסיפוח ה

לפעול למען הבטחת התמיכה הכספית המשיכה ישראל  ,יטחוני והאזרחי עם ישראל. לצד זאתהב
 קדם עסקת שבויים עם החמאס.ן הומניטרי, וניסתה לעל מנת למנוע הסלמה ואסו הקטרית בעזה,

 

משבר האמון והנתק בין מנהיגי ישראל וירדן נמשך. על פי הדיווחים,    - המשבר עם ירדן ממשיך להעמיק .4
המלך עבדאללה סירב לשוחח עם ראש הממשלה נתניהו, אך הסכים להיפגש עם ראש המוסד. שטחי  

ירדן  יסיון להשאירם להמשך עיבוד של החקלאים הישראלים.  צופר הוחזרו סופית לירדן לאחר שנכשל הנ
יות של סיפוח על . היא הזהירה את ישראל מפני השלכות שליללסיפוח בהתנגדותמוביל  הפכה לקול

בייחוד באירופה ובארה"ב   –יחסי השלום, ופעלה בערוצים שונים כדי לרתום גורמים בזירה הבינלאומית  
   לפעול למניעת סיפוח.  –

 
  על ששת הגיליונות   מבוססמסמך זה  ד"ר נמרוד גורן הוא ראש מכון מיתווים.  מנהל המחקרים של מכון מיתווים;    ד"ר רועי קיבריק הוא

יחסי ישראל והפלסטינים, יחסי ישראל עם המזרח מדי חודש את סוקר פרסם מכון מיתווים ושמש הדו"ח הדיפלומטי האחרונים של
 .בשיתוף קרן פרידריך אברטתפרסם ממסמך . ה, אירופה ואגן הים התיכון, ותפקוד מערך החוץכוןהתי
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נקטה  איחוד האמירויות  - מפני הסיפוח ומזהירה עם ישראל היחסימקדמת את  האמירויותוד איח .5
הכנות  בין המדינות התקיים במסגרת ה שיתוף פעולה ולקשר עמה.  ישראלים ביחס לחיובי צעדים 

, אשר נדחתה לבסוף לשנה הבאה, ובהתמודדות עם הקורונה. איחוד  בדובאי 2020ערוכת אקספו תל
ם שנחתו בגלוי בנמל ייעה לישראל בציוד נחוץ, ושלחה מטוסים עם ציוד רפואי לפלסטיני האמירויות ס

ודוברים   קהילה היהודית במדינה, לחס חם ותומך פגינה יגם ההתעופה בן גוריון. איחוד האמירויות 
בכירים מטעמה העניקו לגיטימציה ליחסים עם ישראל, גם על רקע מחלוקות בנושא הפלסטיני. גורמים  

אשר יפגע   , ציבור בישראל, והפצירו לרדת מרעיון הסיפוחלבאופן ישיר פנו איחוד האמירויות מיים מרש
 . יחסים בין המדינות וימנע נורמליזציהבהתחממות ה

 

כדי   אירופהבפעלה מול מדינות ישראל  - וגרורותיהנגד איראן בק והסלמה במאמדיני מאמץ  .6
כפי   ,החיזבאללה מחוץ לחוק את שתפעלנה להוציאנגד איראן והאמריקאיות  שתצטרפנה לסנקציות

המשיכה לתקוף יעדים איראניים בסוריה ויעדים של חיזבאללה   ישראל.  ובאוסטריה  בגרמניה  פעלושאכן  
באיראן ישראלית  המאבק הצבאי הסלים נוכח תקיפות סייבר הדדיות ודיווחים על פעילות  , ובסוריה ולבנון

תשומת ין בכירים בישראל ובארה"ב, וישראל הפנתה גם  הנושא האיראני נידון תדיר בגד תכנית הגרעין.  נ
 שמצויה במשבר כלכלי חריף.  לב לאיומים אפשריים מצד לבנון, 

 

גישה   שר החוץ החדש אשכנזי בחר להוביל  -  על אף עננת הסיפוח  חיובי בקשר עם אירופה  ניצני שינוי .7
את חשיבות לאחר כניסתו לתפקיד  במספר הזדמנויות גיש, והדחיובית יותר כלפי האיחוד האירופי

העליון   האירופי ועם הנציגשרי חוץ אירופיים הקשרים של ישראל עם אירופה. הוא קיים שיחות עם 
נוסח  מתנער הם ג כנזיאש .את, והשניים סיכמו להיפגש בבריסל כשהתנאים יאפשרו זללענייני חוץ בור

, המנוגדים לשיח "יים משותפים"ערכים פטריוטשכללה התייחסות להודעת תמיכה של הונגריה בישראל  
ניסיונות לפתוח העל  ותמעיבואולם, הצהרות הסיפוח, להן האיחוד האירופי מתנגד נחרצות, . האירופי
 ביחסים.  דף חדש

 

  את הפירות של הרחבת שיתופי הפעולה  קצרהישראל  -הברית עם יוון וקפריסין מתרחבת ומעמיקה  .8
גז בעולם,  הקורונה, שהוביל לירידה במחירי היה. משבר אל מעבר לתחום האנרג שלה עם יוון וקפריסין

ביכולת של המדינות להפיק רווח כלכלי מהגז הטבעי שבים התיכון. ואולם, לאור זאת, בלטה  פגע
שיתפו פעולה אל מול האתגרים החדשים   ן , והוקפריסיןבנו ישראל, יוון שליחסים התשתית האזרחית 

הראשון של ראש הביקור  תה יעדיישראל הי ן והתיירות. בתחומי הבריאות, הטכנולוגיה, הביטחו 
 .הממשלה היווני ושר החוץ הקפריסאי עם תום הגל הראשון של הקורונה

 

מצבורי הגז הטבעי בים   - באגן הים התיכון מחריפיםישראל מתמרנת בין שיתופי פעולה וסכסוכים  .9
בנוסף,  ושא גבולות ימיים וזכויות קידוח.  בניוון וקפריסין  לכסוכים בין תורכיה  התיכון הובילו להחרפת הס

בינלאומיים, והגבירה גם היא את המתיחות באגן הים  קנים ה שחאלי הגררבלוב מלחמת האזרחים 
, משמעית-תורכית חד-מדה אנטיומאימוץ ע סכסוכים אלומעורבות בלהימנע מ ניסתה. ישראל התיכון
  ( EMGFשל מזרח אגן הים התיכון )רום הגז  פושיח פתוחים עם השחקנים השונים.    לשמר ערוצי ופעלה  

מוקד האזורי  האיבד מרכזיות לאור שינוי אך לקראת הפיכתו לארגון בינלאומי מוכר, המשיך להתמסד 
 יים.פוליט-כלכלי למאבקים גיאו-משיתוף פעולה אנרגטי

 

ינלאומיים עם המוסדות הב יחד ישראל פעלה -שיתוף פעולה בינלאומי ואזורי נוכח מגיפת הקורונה  .10
בהתמודדותה עם הקורונה והשלכותיה. היא הסתייעה במדינות אחרות כדי להשיב  ועם מדינות אחרות

את אזרחיה לארץ, להשיג ציוד רפואי ותרופות, שיתפה במידע, וניסתה לפעול יחד עם מדינות נוספות  
המחודשת ת משמעותיהעלייה הרחים, טרם נרשמה לפתיחה מבוקרת של הכלכלה ותנועת האז

 את נכסיותו.   והפגין  במכלול מאמצים אלה, מילא משרד החוץ תפקיד משמעותיבתחלואה בישראל. 
 

רוח חדשה  כניסתו של השר החדש אשכנזי הפיחה  -שר החוץ אשכנזי מנסה לשקם את משרד החוץ  .11
  , יה ככלי מדיני מרכזי הדיפלומט  משרד, הכיר בחשיבותפעילות לבמשרד החוץ. הוא הצליח לגייס תקציב  

בין   ניסיון הקייםהסתייע בגילה נכונות לו, אלון אושפיז חדשהמנכ"ל הקידם מינויים מקצועיים ובראשם 
ו סמכויות משרד החוץ  . עם הקמת הממשלה החדשה נשארכותלי המשרד ואצל דיפלומטים בדימוס

  .יעילהאינו מרוכז ומתואם בצורה עדיין ומערך החוץ , שרדיםמ ר ספמפוזרות בין מ


