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הצהרת בלפור
משרד החוץ, 2 בנובמבר 1917 

לורד רוטשילד היקר,

לעונג לי להעביר לידיך להלן, בשמה של ממשלת הוד מלכותו, את הצהרת ההזדהות עם השאיפות היהודיות הציוניות 
כפי שהוגשה לקבינט ואושרה על ידו:

"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ-ישראל, ותשתדל במיטב מאמציה להקל 
על השגת מטרה זו, בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא-יהודיות 

בארץ ישראל או בזכויות ובמעמד המדיני של יהודים בכל ארץ אחרת".

אודה לך אם תביא את ההצהרה לידיעת ההסתדרות הציונית.

בכבוד רב,
ארתור ג'יימס בלפור

ועידת מדריד30 באוקטובר 1991

הצהרת העקרונות ישראל-אש”ף )אוסלו א'( וחילופי מכתבי הכרה בין אש"ף לישראל13 בספטמבר 1993

ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסכם קהיר(4 במאי 1994

חתימת חוזה השלום בין ישראל לירדן26 באוקטובר 1994

הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת-עזה )אוסלו ב'(28 בספטמבר 1995

פרוטוקול בין ישראל לבין אש"ף למימוש הסכם הביניים בחברון  )פרוטוקול חברון(15 בינואר 1997

פרוטוקול וואי — בין ישראל לאש"ף — פירוט הצעדים למימוש הסכמי אוסלו23 באוקטובר 1998

ועידת קמפ-דייוויד 2 ע"י הנשיא קלינטון בהשתתפות ברק וערפאת. הסתיימה ללא תוצאותיולי 2000

פרוץ האינתיפאדה השנייה28 בספטמבר 2000

מתקפת הטרור בארה"ב11 בספטמבר 2001

פיגוע התאבדות במלון פארק בנתניה — "טבח ליל הסדר", 30 ישראלים נרצחו. אחת הסיבות 27 במרץ 2002
העיקריות למבצע "חומת מגן"

 29 במרץ עד
10 במאי 2002

מבצע "חומת מגן" בשטחי יהודה ושומרון — במטרה לפגוע בתשתית הטרור

תחילת הקמת גדר ההפרדה עם הגדה המערבית למניעת מעבר טרוריסטיםאפריל 2002

הקמת הרביעייה לענייני המזרח התיכון )הקוורטט( — האיחוד האירופי )EU(, ארה"ב, האו"ם ורוסיה 2 במאי 2002

ועידת עקבה — אריאל שרון, ג'ורג' בוש ומחמוד עבאס )אבו-מאזן( נפגשים על מנת להביא לסופה של 4 ביוני 2003
האינתיפאדה

"מפת הדרכים" של ארצות הברית והרביעייה הבינלאומית 24 ביוני 2002

ההתנתקות מעזה ומצפון השומרון — ביוזמתו והובלתו של ראש הממשלה אריאל שרון 15 באוגוסט 2005

12 ביולי עד 14 
באוגוסט 2006 

מלחמת לבנון השנייה — בעקבות חטיפת 3 חיילי צה"ל. פגיעה בתשתיות הטרור של חזבאללה.
החלטות מועצת הביטחון 1701 ו-1703 והתפרסות כוח האו"ם בדרום לבנון

ועידת אנאפוליס — בהשתתפות ארה"ב, חברי הרביעייה ומדינות ערב, במטרה להניע מחדש את תהליך 28-27 בנובמבר 2007
המשא-ומתן

הצהרת  הרביעייה בשארם א-שיח'8 בנובמבר 2008

החלטה 1850 של מועצת הביטחון של האו"ם, הקובעת את תנאי הרביעייה כבסיס ללגיטימיות של 16 בדצמבר 2008
הרשות הפלסטינית ולסיוע של הקהילה הבינלאומית לה

27 בדצמבר 2008 עד
18 בינואר 2009

מבצע "עופרת יצוקה" בעזה בתגובה לירי אלפי טילים מרצועת-עזה אל עבר יישובים ישראלים

החלטת מועצת הביטחון 1860 — הקוראת להפסקת אש מיידית וליציאת כוחות ישראל מעזה8 בינואר 2009

מזכר הבנה בין ישראל לארצות הברית בדבר מניעת אספקה   של אמצעי לחימה לארגוני טרור16 בינואר 2009 

הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון לתקופה של 10 חודשים26 בנובמבר 2009

הזמנת  ישראל והפלסטינים למשא-ומתן ישיר על ידי מזכירת המדינה של ארצות הברית, קלינטון 20 באוגוסט 2010

הסכם פיוס בין הארגונים פת"ח-חמאס בקהיר4 במאי 2011

הגשת בקשה על ידי הרשות הפלסטינית למזכ"ל האומות המאוחדות להכיר בפלסטין כמדינה חברה 23 בספטמבר 2011
באו"ם

הודעת מועצת הביטחון בדבר אי-קבלת הבקשה הפלסטינית להכיר בפלסטין כמדינה חברה באו”ם10 באוקטובר 2011


