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מה 
הקד

 
לשלום  אברהם  הסכמי  לא  מכון  אמריקאי  ארגון  רווח  -הוא  מטרות  ללא  מפלגתי 

ביישום   לתמיכה  הסכמי אברהם המוקדש  המכונים  ההיסטוריים  השלום  הסכמי 
ידי .  ובהרחבתם  על  שנוצרו  החדשים  הקשרים  את  לחזק  למטרה  לו  שם  המכון 

 הסכמי אברהם ולהבטיח שיחסים אלה יממשו את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם. 

את   הדרך שנעשתה באמצעות  המכון מהווה  כברת  להפצת  העיקרית  הפלטפורמה 
ההסכמים ולפיתוח הזדמנויות חדשות לצמיחה על ידי כינוס ומינוף גורמים במגזר  

והפרטי לד יחד. הוא מתמקד בהעמקת המסחר,   תכנןל,  וןהציבורי  ולשתף פעולה 
הבין והקשרים  התיירות  אברהם,  - ההשקעות,  להסכמי  הצדדים  בין  אישיים 

 בת מעגל המדינות הנוטלות חלק בהסכמים. ובהרח 

ועם זאת,   –בשנה שעברה חלה התקדמות ניכרת  מאז הושגו ההסכמים ההיסטוריים  
כולנו יודעים שהפוטנציאל העתידי רב עוד יותר. אנו מצפים לעבודה המשותפת עם 
בשנה  שחלה  ההתקדמות  את  להעריך  מנת  על  שותפינו  ועם  להסכמים  הצדדים 

להרחיב,   או  לשמר  שיש  התנאים  ואת  אתלזהו  וכןהאחרונה  מכשולים  ה  ת 
אלה יעצבו וינחו   ר.והמהמורות המכבידים על המסחר וההשקעות שאותם יש לפתו

תהליכים  ולייעל  קדימויות  סדר  להגדיר  מאמצינו  המשותף   את  המאמץ  למינוף 
 למימוש מלוא הפוטנציאל בין ובקרב הצדדים להסכמים.

על אף שהסכמי אברהם ההיסטוריים הובילו להידוק מלהיב של הקשרים הכלכליים 
שההבטחה   הרי  החדשות,  הערביות  לשותפותיה  ישראל  בחובם  בין  שטומנים 

דו  מסחריות  מעסקאות  יותר  עמוקה  יש  -ההסכמים  השלום  להסכמי  צדדיות. 
לחולל מהפך באזור וליצור מסדרון חדש של שגשוג, יציבות ומסחר במזרח   פוטנציאל

בעוד שלהסכמי   2022התיכון. שנת   פוטנציאל.  אותו  למימוש  קריטית  תהיה שנה 
י שהמהפך לא יקרה מאליו. עלינו אברהם יש הפוטנציאל לחולל מהפך באזור, הר

ל שתבאנה  בפעולות  ומאמצינו  מרצנו  זמננו,  את  הגלום למקד  הפוטנציאל  חילוץ 
שתנצל את התרומות הייחודיות של כל אחד מן   בהסכמים, לאמץ גישה אסטרטגית

עם   אינטגרציה  שמתקיימת  ולוודא  הבירוקרטיה  את  לקצר  להסכמים,  הצדדים 
ררו היתרונות האדירים של שיתוף הפעולה האזורי השווקים העולמיים. ככל שיתב 

נשכרים  הצדדים  כל  יוצאים  שממנו  להסכמי הזה  נוספות  מדינות  ודאי  יצטרפו   ,
 של שלום וצמיחה.קסמים חיובי אברהם, וכך ייווצר מעגל 
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 יוזמות דיפלומטיות 
להתגשם.  ההייתה    2021שנת   החל  אברהם  בהסכמי  המובנה  הפוטנציאל  שבה  נפתחו, שנה  שגרירויות 

קבלו כתבי האמנה, שרי חוץ וראשי ממשלות ערכו ביקורים היסטוריים וחתמו  הת לראשונה מונו שגרירים ו
 , והצדדים להסכמים ההיסטוריים חגגו במלאת שנה לחתימתם. על הסכמים דיפלומטיים 

 : 2021אירועים עיקריים בשנת 

ישראל, מוחמד  ב  הערביות  בפברואר נכנס השגריר הראשון אי פעם של איחוד האמירויות  14-ב •
 ג'ה, לתפקידו. אאל ח

תוך    2021במאי   • הנורמליזציה  הסכמי  להעמיק את  לשלום במטרה  הסכמי אברהם  מכון  נוסד 
 אישיים בין המדינות החתומות עליו. - הרחבת המסחר, ההשקעות, התיירות והקשרים הבין

 ביקר שר החוץ יאיר לפיד במרוקו, שם חנך את משרד הקישור הישראלי ברבאט   2021באוגוסט   •
שיסייע בחיזוק הקשרים בין   מנגנון ייעוץ פוליטי  לכינוןהסכם  וחתם על מזכרי הבנה רבים, ובהם  

 משרדי החוץ של שתי המדינות. 

עם נשיא מצרים עבד אלפתאח    ביקר ראש הממשלה נפתלי בנט במצרים ונפגש בספטמבר    13-ב •
 וספות באזור. . השניים דנו בהעמקת הקשרים בין ישראל למצרים ולמדינות נסיסי-א

חגיגות  בספטמבר אירחו שגרירי המדינות החתומות על הסכמי אברהם לאו"ם בניו יורק את    13-ב •
 . השנה לחתימתם 

לציון שנה לחתימתם של   אירוע בוושינגטוןבספטמבר אירח מכון הסכמי אברהם לשלום    14-ב •
הסכמי אברהם שמשך מגוון רחב של נציגים מן הממשל הנוכחי בארה"ב, מהקונגרס, מהכנסת  

 שגרירי מצרים וירדן.  ומקרב שגרירי המדינות החתומות על הסכמי אברהם, כמו גם 

יצחק הרצוג, את    14-ב • נשיא המדינה,  של השגריר הראשון של    כתב ההאמנהבספטמבר קיבל 
 ג'לאהמה. - בחריין בישראל, ח'אלד יוסף אל

יותר באותו שבוע, שיבח בספטמבר  17-ב • , באירוע לציון שנה לחתימת הסכמי אברהם מוקדם 
ו תמיכה  התחייב שממשל ביידן יפעל ל מזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן את ההסכמים 

 . בהם ולהרחבתם 

עשרות נשים   הערביות   משלחת משותפת של ישראל ואיחוד האמירויותחילצה    2021בספטמבר   •
 אפגניות ופעילי זכויות אדם מקאבול בעקבות השתלטות הטליבאן על אפגניסטן. 

איחוד    2021בספטמבר   • ישראל,  ומרוקו  הערביות  האמירויותהגישו  בחריין  משותפת ,    הצהרה 
ניים את ערך שילובן של נשים בתהליכים מדי  ( המדגישהHCRלמועצת זכויות האדם של האו"ם )

 וקראה להגברת השפעתן של נשים על סוגיות הנוגעות לזכויות אדם ולנושאים אחרים. 

  , זיאני-לטיף א -ראש הממשלה נפתלי בנט עם שר החוץ של בחריין, עבד א   נפגש בספטמבר    27-ב •
הערביות, שאהין אלמרר, בשולי העצרת הכללית  ועם השר לענייני מדינה של איחוד האמירויות  

 של האו"ם בניו יורק. 

שר החוץ יאיר לפיד בבחריין, שם חתם על הסכמים רבים וחנך את שגרירות    ביקרבספטמבר    30-ב •
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 ישראל בבחריין. 

השדולה לקידום הסכמי אברהם בכנסת שבראשה עומדים חברי הכנסת    הושקהבאוקטובר    11-ב •
 לנדה. -אופיר אקוניס ורות וסרמן 

עברו באוקטובר    13-וב   12-ב • עמן  שהיחסים  ערביות  מדינות  ומשש  מישראל  בכירים  נפגשו 
 צדדית. -לפגישה רב באיחוד האמירויות הערביותנורמליזציה  

המדינה    אירחבאוקטובר    13-ב • בלינקןהאמריקני  מזכיר  בוושינגטון    אנתוני  משולשת  פסגה 
בהשתתפות כבוד שר החוץ של איחוד האמירויות הערביות השייח' עבדאללה בן זאיד ושר החוץ 

 יאיר לפיד שבמהלכה דנו השלושה בקידום הסכמי אברהם.

ראש הממשלה נפתלי בנט פגישה עם שגריר איחוד האמירויות הערביות    קיים באוקטובר    19-ב •
ג'לאהמה, שבמהלכה  -, ועם שגריר בחריין בישראל, ח'אלד יוסף אל בישראל, מוחמד אל חאג'ה

בן זאיד, יורש העצר   הגיש השגריר אל חאג'ה לראש הממשלה בנט הזמנה מכבוד השייח' מוחמד
 דאבי, לביקור רשמי באיחוד האמירויות הערביות. - של אבו

השגריר הישראלי הראשון באיחוד האמירויות הערביות, אמיר חייק, את   הגיש   בנובמבר  15-ב •
שלו לסגן נשיא וראש ממשלת איחוד האמירויות הערביות מוחמד בן ראשד אאל    כתב ההאמנה

 מכתום. 

הוד מלכותו הנסיך סלמאן בן חמד אאל ח'ליפה, יורש העצר וראש ממשלת    נפגש בנובמבר    21-ב •
 בגלזגו.   COP26בחריין, עם ראש הממשלה בנט בשולי ועידת 

גנץ במ  2021בנובמבר   • וביקר שר הביטחון בני  ביטחונירוקו  ציון  חתם על הסכם  דרך  - המהווה 
 משמעותי. 

)  8-ב • לשלום  אברהם  הסכמי  מכון  כינס  את  AAPIבדצמבר  לראשונה  המסחר  (  "פורום 
והביא להאצה בקשרים הכלכליים והעסקיים בין המדינות החתומות   דאבי- באבו  וההשקעות"

 על הסכמי אברהם. 

מצרים   נפגש בדצמבר    9-ב • נשיא  עם  לפיד  יאיר  החוץ  א  שר  אלפתאח  בארמון  - עבד  - אל סיסי 
כגון כלכלה, , שם דנו השניים בחיזוק השלום בין שתי המדינות  שבקהיר  תחאדיהא בתחומים 

 אנרגיה, חקלאות ומסחר. 

בהיסטוריה    13-ב • הראשון  הישראלי  הממשלה  לראש  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש  הפך  בדצמבר 
דאבי, שייח'  - יורש העצר של אבו  , שם נפגש עם קור רשמי באיחוד האמירויות הערביותבישערך  

 מוחמד בן זאיד. 

ג'לאהמה, את חגיגות היום הלאומי של -שגריר בחריין בישראל, ח'אלד אל   אירחבדצמבר    16-ב •
 ראשונה בישראל. בחריין ל 

וזכו  בדצמבר חגגו ישראל ומרוקו את יום השנה לחתימת הסכם הנורמליזציה בין המדינות 22-ב •
 . מארצות הבריתלאיחולים דיפלומטיים רבים, בין היתר 

למלך   כתב ההאמנה שלוהגיש השגריר הישראלי הראשון בבחריין, איתן נאה, את בדצמבר  28-ב •
 (. לאחר שהגיע לבחריין בנובמברחמד בן עיסא אאל ח'ליפה )
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 מסחר והשקעות 
יובילו להזדמנויות כלכליות אדירות שיגבירו את השגשוג ויעלו את איכות החיים של המדינות    הסכמי אברהם 

החתומות עליהם. עם התחזקותם של הקשרים המסחריים יתחזקו גם הקשרים בין המדינות והעמים. למרות 
, כאשר  מגפת הקורונה העולמית נעשו צעדים משמעותיים ביחסי המסחר בין ישראל למדינות הסכמי אברהם 

 הפעילות המסחרית הענפה הביאה לעליות דרמטיות בהיקפי המסחר. 

 1המסחר במספרים: 

)עליה    2021מיליארד דולר ארה"ב במסחר בין ישראל לאיחוד האמירויות הערביות בשנת    1.15 •
 ( 2020לעומת שנת  511%של 

 ( 2020בשנת  0)לעומת  2021מיליון דולר ארה"ב במסחר בין ישראל לבחריין בשנת  6.5 •

 ( 2020לעומת שנת    84%)עליה של    2021מיליון דולר ארה"ב במסחר בין ישראל למרוקו בשנת    41.6 •

לעומת שנת   43%)עליה של    2021מיליון דולר ארה"ב במסחר בין ישראל למצרים בשנת    246.1 •
2020 ) 

 ( 2020שנת    לעומת  83%)עליה של    2021מיליון דולר ארה"ב במסחר בין ישראל לירדן בשנת    455.8 •

 

 עסקאות מסחריות והשקעות ראויות לציון: 

על    17-ב • בנק    הסכמים בינואר חתם הבנק הלאומי של בחריין  לחיזוק שיתוף הפעולה הבנקאי עם 
 לאומי ובנק הפועלים. 

הסכם ( על  OBV)  Orange Blossom Venturesחתם בית ההשקעות הישראלי    2021בפברואר   •
יחוד האמירויות הערביות ( מאHAS)  Hamdan AlShamsiעם משרד עורכי הדין    לשיתוף פעולה

 לאיתור, ייזום וקידום השקעות הדדיות במגזרים טכנולוגיים רלוונטיים. 

הערביות    2021במרץ   • האמירויות  איחוד  בשווי  הקימה  ארה"ב  דארמילי   10קרן  להשקעות    דולר 
 במגזרים ספציפיים בישראל. 

עם חברת מקורות. בחודש ספטמבר   הסכם חתמה רשות החשמל והמים של בחריין על    2021במרץ   •
לשיתוף פעולה   הסכם משאבי המים של ישראל על    משרדורשות החשמל והמים של בחריין    וחתמ

 בתחום החדשנות ולפיתוח משאבי מים. 

(  CGEMהקונפדרציה הכללית של המפעלים במרוקו,  חתמו איגוד העובדים של מרוקו ) 2021במרץ  •
לחיזוק הדיאלוג והקשרים    שותפות אסטרטגית( על  IEBO)  והעסקים בישראלים  מעסיקוארגוני ה

 יה. בין הקהילות העסקיות בשתי המדינות ביבוא ויצוא, מחקר ופיתוח, חדשנות וטכנולוג

חתמה הסוכנות לפיתוח השקעות בדובאי על הסכם עם התאחדות התעשיינים בישראל    2021במרץ   •
 לבחינת שיתופי פעולה לקידום הזדמנויות עסקיות והשקעתיות בין המדינות. 

 
 (:www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2021/427/16_21_427t1.pdf//httpsטיסטיקה )ה המרכזית לסטלשכה 1

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-17/israel-s-leumi-national-bank-of-bahrain-sign-cooperation-pact
https://www.jpost.com/israel-news/israeli-investment-boutique-signs-agreement-with-emirati-law-office-659669
https://www.jpost.com/israel-news/israeli-investment-boutique-signs-agreement-with-emirati-law-office-659669
https://www.jpost.com/breaking-news/uae-establishes-10-billion-israel-investment-fund-661793
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1610303245-israel-s-national-water-company-to-sign-deal-with-bahrain-report
https://www.timesofisrael.com/lapid-lands-in-bahrain-on-landmark-trip-to-open-embassy-sign-agreements/
https://www.aapeaceinstitute.org/latest/marrakesh-to-host-moroccan-israeli-business-forum-in-may-2022
http://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2021/427/16_21_427t1.pdf)


  התעשייה האווירית של ישראל של איחוד האמירויות הערביות ו  EDGEחתמו קבוצת    2021במרץ   •
הבנותל  ע מערכת    מזכר  רחפנים   UAS-Cלפיתוח  בלתי   )נגד  טיס  מתקדמת  -וכלי  מאוישים( 

 המותאמת במיוחד לשוק של איחוד האמירויות הערביות. 

)  2-ב • במרוקו  המפעלים  של  הכללית  הקונפדרציה  חתמה  חברת  CGEMבאפריל  עם  הסכם  על   )
 . IBEOהטכנולוגיה הישראלית 

לוגיות  דאבי ורפאל הישראלית מיזם משותף למסחור טכנו- של אבו G42הקימו חברת  2021באפריל  •
 (. big data( ונתוני עתק )AIשל בינה מלאכותית ) 

על    31-ב • וישראל  הערביות  האמירויות  איחוד  חתמו  כפול  אמנת מסבמאי  מיסוי  שתסייע    למניעת 
 בקידום מסחר והשקעות בין המדינות. 

לשיתוף פעולה כלכלי    הסכם ביוני חתמו משרדי החוץ של איחוד האמירויות הערביות וישראל על    30-ב •
 ומסחרי לחיזוק הקשרים הכלכליים בין המדינות. 

כי    2021ביולי   • פעולהנמסר  הערביות תשתף  האמירויות   Up Nation Central-Startעם    איחוד 
 . ( agrifoodמזון החקלאי )הישראלית לקידום חדשנות וחברות הזנק בתחומי טכנולוגיית ה

על    2021באוגוסט   • האווירית  התעשייה  חברת    הסכם חתמה  להקמת   Etihad Engineeringעם 
חתמה התעשייה    2021בואינג למטוסי תובלה. בנובמבר  דאבי שימיר מטוסי נוסעים של  - מתקן באבו

 להמרת מטוסי נוסעים למטוסי תובלה.   Emirates Airlinesעם חברת התעופה    הסכם האווירית על  

האחוזים שהיו לה במאגר הגז תמר   22למכירת    עסקהבספטמבר השלימה חברת דלק קידוחים    2-ב •
 מאיחוד האמירויות הערביות.  Mubadala Petroleumלחברת 

 ת לירדן. ופקומסהות מי השתייה ס כמ  תלהכפל  הסכם באוקטובר חתמה ישראל על  12-ב •

הישראלית  2021בנובמבר   • מערכות  אלביט  חברת  הערביות   את  השיקה  האמירויות  איחוד    יוזמת 
 טווח" עם איחוד האמירויות הערביות. - המבקשת לייצר "שיתוף פעולה ארוך

על הסכם הסחר החופשי בין ישראל לאיחוד האמירויות   נפתחו באופן רשמי השיחותבנובמבר    16-ב •
 הערביות. 

על    2021בנובמבר   • וירדן  הערביות  האמירויות  איחוד  ישראל,  התפלה    הסכם חתמו  מתקן  לבניית 
 שיספק מים לירדן. 

חברת  חת   2021בנובמבר   • על    SolconIGELמה  הפצההישראלית  חברת    הסכם   CMETSעם 
Engineering Solutions    לפיו ותעניק   CMETSמאיחוד האמירויות הערביות  תאחסן, תמכור 

 דאבי. - באבו SolconIGELלמתנעים הרכים של שירותים 

מאיחוד האמירויות הערביות והתעשייה האווירית של    Edge Groupחברת    הסכימו  2021בנובמבר    •
כלי שיט בלתי מאויישים ולהקמת מרכז תחזוקה משותף באיחוד  ישראל לפעול יחד לעיצוב ולבניית  

 אופטיים של התעשייה האווירית. -האמירויות הערביות שיתחזק וישווק את המערכים האלקטרו 

הישראלית    2021בנובמבר   • הסיכון  הון  קרן  האמירויות   rCrowdOuהחלה  איחוד  מתוך  לפעול 

https://www.businesswire.com/news/home/20210311005498/en/EDGE-Announces-Strategic-Agreement-With-Israel-Aerospace-Industries-to-Develop-Advanced-Counter-UAS-Solution
https://www.khaleejtimes.com/business/economy/uae-israel-sign-treaty-to-avoid-double-taxation
https://www.mofaic.gov.ae/en/mediahub/news/2021/6/30/30-06-2021-uae-israel
https://www.jpost.com/israel-news/start-up-nation-central-to-connect-uae-with-agrifood-tech-startups-673795
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/israel-aerospace-etihad-open-aircraft-conversion-site-abu-dhabi-2021-08-25/
https://www.timesofisrael.com/iai-signs-deal-with-emirates-airline-to-convert-passenger-aircraft-to-cargo/
https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-delek-says-finalised-deal-sell-tamar-gas-stake-uaes-mubadala-2021-09-02/
https://www.aapeaceinstitute.org/latest/israel-signs-deal-to-double-water-supply-to-jordan
https://www.timesofisrael.com/israeli-arms-contractor-elbit-systems-launches-new-venture-in-uae/
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-uae-launch-free-trade-agreement-talks-bilateral-trade-rises-2021-11-16/
https://www.axios.com/israel-jordan-uae-huge-solar-farm-deal-45f39405-ef50-4a53-962b-882624a03f95.html
https://www.khaleejtimes.com/energy/israeli-manufacturer-inks-pact-with-uae-company
https://www.timesofisrael.com/uae-israel-sign-deal-to-jointly-develop-military-commercial-autonomous-vehicles/
https://www.i24news.tv/en/news/technology/1637612244-ourcrowd-becomes-first-israeli-vc-fund-to-operate-in-uae


 ובכך הפכה לקרן הון הסיכון הישראלית הראשונה הפועלת באיחוד האמירויות הערביות.  הערביות

הנוגעים   להעמקת הקשרים   מזכר הבנותחתמו ישראל ואיחוד האמירויות הערביות על    2021בנובמבר   •
 צדדית לתמיכה ביעדי האנרגיה הנקייה שהציבו שתי המדינות. -לתחום האנרגיה ולהקמת שותפות דו

 

 ( People to people)  התחום החברתי
( יוצר קשרים חזקים יותר בין מדינות, והסכמי אברהם מהווים  people to peopleפיתוח התחום החברתי )

הבנות חדשות. למרות האתגרים שהציבה מגפת הקורונה העולמית נעשו הזדמנות נהדרת ליצור שיח להשגת 
אישיים בין המדינות החתומות על הסכמי - בתחום הרחבת והעמקת הקשרים הבין  2021צעדים אדירים בשנת  

 אברהם, ובהם השקת יוזמות רבות וביקורי משלחות היסטוריים. 

 

 : הסכמים ראויים לציון 

בר   חתמהבינואר    11-ב • אוניברסיטת  -אוניברסיטת  עם  הסכם  על  שבאיחוד    Gulf Medicalאילן 
 האמירויות הערביות לקידום מחקר רפואי ולשיפור בריאות הציבור ברחבי המזרח התיכון 

מאיחוד האמירויות הערביות ומכבי חיפה על   Al Ainן הכדורגל  חתמו מועדו 2021בתחילת פברואר  •
 והסכימו לשחק משחקים ידידותיים. הסכם לשיתוף פעולה

החולים    2-ב • בית  חתמו  וחברת    Zulekhaבפברואר  הערביות  האמירויות    Health Plusבאיחוד 
 לשיתוף פעולה בתחום התיירות הרפואית  הסכם הישראלית על 

וב  2-ב • קזבלנקה  של  ולניהול  לעסקים  הלאומי  הספר  בית  חתמו  עסקים  באפריל  למנהל  הספר  ית 
הזדמנויות   לייצר  שנועד  פעולה  לשיתוף  הסכם  על  אביב  תל  התעסוקה באוניברסיטת  בתחומי 

 וההשכלה בעבור סטודנטים במרוקו ובישראל. 

עם הספרייה   כר הבנותמזבאפריל חתם הארכיון הלאומי של איחוד האמירויות הערביות על    30-ב •
הלאומית שבו התחייבו שני המוסדות "לפעול יחד לתמיכה ביעדים משותפים ואישיים לטובת תחום 

 המורשת התרבותית והתיעודית". 

על  - חתמה מחלקת הבריאות של אבו  2021ביולי   • לשיתוף פעולה בתחום שירותי    מזכר הבנותדאבי 
 ושירותי בריאות כללית. הבריאות עם המרכז הרפואי שיבא 

קבוצת    2021ביולי   • ההזנק    SJMהסכימו  וחברת  בתחומי   INMEDמדובאי  העוסקת  מישראל 
ביצירת פלטפורמה דיגיטלית של שירותי בריאות לניהול מרחוק    לשתף פעולההטכנולוגיה הרפואית  
 של מטופלים בדובאי. 

ואו  10-ב • בירושלים  העברית  האוניברסיטה  חתמו   Mohammed VIניברסיטת  באוגוסט 
Polytechnic   אות לקידום שיתופי פעולה אקדמיים בין שתי האוניברסיט   מזכר הבנותבמרוקו על –  

 מחילופי סטודנטים וסגל ועד ליוזמות משותפות ולתארים שיתופיים. 

 Universiteעם אוניברסיטת    מזכר הבנותגוריון בנגב על  - בספטמבר חתמה אוניברסיטת בן  20-ב •
Internationale de Rabat  מרוקו יהדות  בחקר  פעולה  לשיתוף  המחקר    במרוקו  בתחומי  וכן 

https://www.i24news.tv/en/news/technology/1637612244-ourcrowd-becomes-first-israeli-vc-fund-to-operate-in-uae
https://english.aawsat.com/home/article/3322331/uae-builds-first-green-hydrogen-plant
https://biuinternational.com/first-of-its-kind-academic-collaboration-with-the-uae/
https://www.timesofisrael.com/building-on-normalization-uae-and-israeli-clubs-to-play-first-soccer-friendlies/
https://www.timesofisrael.com/building-on-normalization-uae-and-israeli-clubs-to-play-first-soccer-friendlies/
https://www.timesofisrael.com/building-on-normalization-uae-and-israeli-clubs-to-play-first-soccer-friendlies/
http://www.tradearabia.com/news/HEAL_378202.html
http://www.tradearabia.com/news/HEAL_378202.html
http://www.tradearabia.com/news/HEAL_378202.html
https://wam.ae/en/details/1395302931499
https://wam.ae/en/details/1395302931499
https://wam.ae/en/details/1395302931499
https://jewishbusinessnews.com/2021/07/05/uae-firm-sjm-group-and-israels-inmed-partner-on-medtech-in-dubai/
https://www.afhu.org/2021/08/18/the-hebrew-university-of-jerusalem-and-moroccos-mohammed-vi-polytechnic-university-sign-historic-agreement/
https://www.algemeiner.com/2021/09/20/ben-gurion-university-to-team-with-second-academic-institution-in-morocco/


לא זאת  בןוההשכלה.  אוניברסיטת  בין  דומה  הבנות  מזכר  שנחתם  ואוניברסיטת -חר  בנגב  גוריון 
Mohammed VI Polytechnic  .במרוקו מוקדם יותר באותה שנה 

עם ממשלת ישראל לשיתוף פעולה בתחומי   מזכר הבנותבספטמבר חתמה ממשלת בחריין על    30-ב •
 הספורט. 

על    2021בנובמבר   • החולים שיבא  בית  הרפואי    הסכם ראשון מסוגוחתם  המרכז    Salmaniyaעם 
הפעולה בין המוסדות ויאפשר להם ללמוד  שיתוף    את  חזקשיבבחריין    והאוניברסיטה ע"ש המלך חמד

 זה.זה מ

אילן  -באוניברסיטת בר   במורשת יהדות ספרד  לחברה, תרבות וחינוך  דהאן  מרכזבנובמבר חתם    9-ב •
העברי במרוקו לשיתוף פעולה רחב    משפטלמחקרים ולחקר ה  Essouiaraעם מרכז    מזכר הבנותעל  

 ומגוון. 

מזכר  חתמו אוניברסיטת זאיד באיחוד האמירויות הערביות ואוניברסיטת חיפה על    2021בנובמבר   •
 יזום פרויקטי מחקר משותפים ולארגן אירועים יחד. ידע, ל ביניהן לפיו הן מסכימות לשתף הבנות

לענייני חינוך המקיף    בנותמזכר ה בנובמבר חתמו איחוד האמירויות הערביות ומדינת ישראל על    18-ב •
 את תחומי ההשכלה הכללית, הגבוהה, הטכנית והמקצועית. 

)  8-ב • לשלום  אברהם  הסכמי  מכון  חתם  על  AAPIבדצמבר  הבנות(  להגברת   Sharakaעם    מזכר 
שיתוף הפעולה בין שני הארגונים בתחומים כגון חילופי סטודנטים, משלחות נוער, אירועי תרבות,  

 ילויות בתחומי המוסיקה, האמנות, הספורט והסביבה. דתי ופע-שיח בין

 

 (: people to peopleיוזמות חברתיות )

 גבולות -השתלות כליה חוצותבספטמבר הצילו שתי בנות מאיחוד האמירויות ומישראל חיים ב •

 הופיעה לראשונה בדובאי בספטמבר, התזמורת הסימפונית ירושלים  •

השתתפה המשלחת בנובמבר    15- . ב2020באקספו דובאי    חנכה ישראל את הביתן שלהבאוקטובר    2-ב •
לציון   2020אירוע באקספו  לאיחוד האמירויות הערביות ב   דתית הרשמית הראשונה מישראל- הבין

 תחילתו של שבוע הסובלנות. 

השיקה תוכנית ההעצמה ע"ש ח'ליפה באיחוד האמירויות הערביות )הידועה בכינויה    2021באוקטובר   •
Aqdar  )תוכנית המנהיגות ש   תוכנית משותפת ) עם  ואיחוד האמירויות הערביות  ישראל  (  IELPל 

 לסדנאות מנהיגות 

 . Sharakaשל משפיעים מבחריין לישראל מטעם עמותת  משלחתהגיעה   2021באוקטובר  •

, והישראלית אילנית מזרחי  פסטיבל האופנה בדובאיהופיעה הזמרת הדתייה נרקיס בבאוקטובר    30-ב •
 בתחרות למעצבי ולמעצבות שמלות כלה. זכתה במקום הראשון 

על תרבות    כנסהלכה יהודית ערבים מוסלמים ממרוקו  חוקרי    11אירחה משלחת בת    2021בנובמבר   •
, יוזמה תרבותית של אונסק"ו למאבק בהכחשת השואה  2021בישראל. בנובמבר    יהודי מרוקווהלכות  

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/lapid-bahraini-counterpart-sign-bilateral-agreements-in-manama/
https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/1635838853-bahrain-and-israel-team-up-with-new-medical-partnership
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 . התקבלה על ידי מנהיגים באיחוד האמירויות הערביות ובבחריין

ליצירת   • פעולה  ומישראל  הערביות  האמירויות  בירושלים    תערוכהבנובמבר שיתפו אמנים מאיחוד 
 לקליגרפיה בעברית ובערבית. 

 PICOבדצמבר התכנסו יחד בדובאי בני נוער מישראל ומאיחוד האמירויות הערביות מטעם    8-ב •
Kids מקאתוןל (thon-a-make .לבחינת פתרונות למחסור במים ) 
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 תת מעוניינים ל 
 משוב?

 כתובת: ב פנו אלינו באתר שלנו  
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