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על רקע האלימות שפרצה שוב בירושלים  -  המדינות-פתרון שתיהקהילה הבינלאומית נצמדת ל,  עדיין אין תהליך שלום •
הקמת מדינה פלסטינית שמזרח ירושלים   המדינות הכולל-לפתרון שתי  מחויבותןובעזה, חזרו והדגישו מדינות רבות את  

איחוד  נדה. ה, ירדן וקהקוורטט, רוסיה, איחוד האמירויות, סיןניתן לציין את ארה"ב, עשו כן . בין המדינות והגופים שבירתה
מאזן עם אבו  שוחחביידן    לתהליך השלום במזרח התיכון. החדשמיוחד ההאירופי נציג  כ  סבן קופמנס  את  המינהאירופי 

ביקר   המדינה האמריקאי בלינקן  מזכיר  והלחימה בעזה.  בירושלים  האלימות  רקע  על  לתפקיד,  מאז כניסתו  לראשונה 

ראל לגבש חבילת הטבות מיש דרשבארץ ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו, שר החוץ אשכנזי ושר הביטחון גנץ. בלינקן 
הפלסטינית   הקמת קבוצות עבודה    וסיכםלרשות  על  במקביל    ,פרויקטים אזרחיים בגדה המערביתלקידום  עם אשכנזי 

ההסתה. בפגישתו עם אבו מאזן   בינלאומיים ולעצור את  מהפלסטינים להפסיק לפנות למוסדות  כי  בלינקן   צייןלדרישה 

 .  מחדש את הקונסוליה במזרח ירושלים  לפתוחארה"ב מתעתדת  
 

הפך • על רקע כוונת פינוי משפחות פלסטיניות משכונת   -   תובינלאומי  לסוגיה אלימה  המאבק על הריבונות בירושלים 
מהומות אלימות בירושלים. משרד   פרצו, בחודש הרמדאן  שכםושער   שייח ג'ראח והפגנות הנגד, ומתיחות סביב הר הבית

נדל"ן, ותקף את הרשות הפלסט  הציגהחוץ  על  ינית וארגוני הטרור כמי שהפכו את ההתרחשויות בשייח ג'ראח כסכסוך 
התגובה עצמה   פוליטית.  המשפט העליון    עוררהזאת לסוגייה  הפינוי    דחהביקורת. בית  הדיון בעתירה נגד  למועד את 

האמריקאי  נקבע. הממשל  והפלסטי  ביקשחדש שטרם  הרוחות בירושלים,  מישראל  את  נגד עקירת    ומחהנים להרגיע 

והיועץ לביטחון לאומי סליבן   המל"ל בן שבת  בין ראש  בשיחת טלפון   אתבן שבת    דחהתושבים משייח ג'ראח וסילוואן. 
לשיחות הבהרה או נזיפה, בין היתר בעמאן ובקהיר.   נקראובעולם  ישראלים  ם  ההתערבות האמריקאית בנושא. שגרירי

הביעו את דאגתן מהאלימות בירושלים והטילו ,  איחוד האמירויות, בחריין, סודן ומרוקוגם   ביניהן  ,רבות ומדינות האו"ם
בירושלים ביטחון הפלסטינים  הפולחן ועל  חופש  על  ישראל לשמור  על  האחריות  ספרד   .את  איטליה,  צרפת, גרמניה, 

   .יחידות דיור חדשות בהר חומה 540לממשלת ישראל לחזור בה מקידום בניית  קראו ובריטניה

 

האו"ם ומצריםסתיים הסבב אלימות נוסף בין ישראל והחמאס   •   סבב  ערכוישראל והחמאס    -  בלחץ אמריקאי ובתיווך 

רי החמאס על  ירי טילים של  בין היתר  מהאוויר.  מלחמתי נוסף שכלל  ותקיפות ישראליות  אוכלוסייה בישראל   שליחכוזי 
לעזה   והכניסהלישראל ולעזה,    משלחת  שלחהלהפסקת אש. מצרים    הביאוהצדדים ו  תיווכו בין  ומצרים  נסלנדוו האו"ם

עצת הביטחון  להפסקת אש במו  החלטההצעת   קידמהצרפת סיוע הומניטרי עוד טרם ההכרזה הרשמית על הפסקת אש. 

עם   .נורבגיה, תוניסיה וסין  ניסו לקדםש, בדומה להצעות החלטה  ידי ארה"ב  על  נחסמהבתיאום עם מצרים וירדן, אשר  
פעמים, כאשר הנשיא    מספר שוחחו  נתניהוביקורתית כלפי ישראל. הנשיא ביידן ו יותרארה"ב   הפכההתמשכות הלחימה  

אש.    בתקיפות  לחץ ההגנה האמריקאילהגיע להפסקת  מהפגיעה    התקשראוסטין    שר  והביע דאגה  הביטחון גנץ  לשר 
המדינה עמר לישראל    שלחהארה"ב    באזרחים בעזה. מזכיר  המצב.  לסייע את עוזר  ביטחוני  -הקבינט המדיני בהרגעת 

הדגיש  את נתניהו על הפסקת האש, ברךביידן    את הפסקת האש בכפוף להסכמות אליהן הגיעה מצרים עם חמאס. אישר
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עצמהכי א על  להגן  ישראל  בזכותה של  בחופש,  רה"ב תומכת  והפלסטינים לחיות  הישראלים  השווה של  זכותם  , ואת 

   .ביטחון ושגשוג

 

ללחימה בעזה • בינלאומית  לגיוס לגיטימציה  קיבלה ישראל גיבוי בינלאומי   סבב האלימותבתחילת    - מאמץ דיפלומטי 
בין התומכים ניתן לציין את  נרחב לפעול צרפת  האירופי האיחוד,  ארה"ב.  אוסטריה,  אירופיות  ומדינות, גרמניה, הולנד, 

להזמנת שר   נענותמיכה בולטת בישראל, כאשר שרי החוץ שלהן  הביעו וגרמניה בריטניה, סלובקיה,  צ'כיה,  יווןנוספות.  
, וכך  האמריקאית התמיכההאמריקני בלינקן והודה לו על  מזכיר המדינה  עם    שוחחנתניהו  החוץ אשכנזי והגיעו לישראל.  

 והודו להם על תמיכת גרמניה. ,, רוטה ומאסמרקלמקביליהם הגרמניים   עם  שוחחונתניהו ואשכנזי  .גם משרד החוץ עשה
האו"ם   במצב.    התכנסהעצרת  לדיון  והמוסלמיות  הערביות  המדינות  נשמעו יחד  לבקשת  המבצע  במהלך  זאת,  עם 
הבי אש  ישראל  פעולותגינויים ללאומית  נבמערכת  ולהגיע להפסקת  האלימות  וקריאה להפסיק את    ברחבי.  בירושלים 

על  החברתיות.   וברשתותציבור   ואישיבקרב ארגונים   ביקורת ונשמעההפגנות נגד פעולת צה"ל בעזה,   התקיימוהעולם  
במכרז לניפוליטית    ביקורתבסקוטלנד התעוררה    הלחימה בעזה  רקע  הול התנועה  על השתתפותן של חברות ישראליות 

בארגוני הטרור   פעלמשרד החוץ  בכבישים.   ישראל  במתכונת חירום כדי לגייס תמיכה בינלאומית בהמשך המאבק של 
 על הישגיו בתקשורת. ודיווח,  בעזה

 

לעזה • חדשים  סיוע  מנגנוני  בירושלים    -  חיפוש  המתיחות  רקע  הלחימה ועל  טרם  לקט  אישרהעוד  להכניס ישראל  ר 
למשפחות נזקקות, ואף התירה לאנשי עסקים עזתיים להיכנס   (מיליון דולר 10-בסך כ)הסיוע החודשי  מענקי  לרצועה את  

הפסקת הא לאחר  מרחב הדייג    התירה  שלישראל.  פתיחה חלקית של  הסבב, העברת ציוד   שנסגרישראל  עם תחילת 
סיוע הומניטרי לעזהארה"ב מחויבת כי    הודיע ידן ביהומניטרי ומעבר של חולים קשים לישראל.   וכילפעול למתן  הדבר    , 

החמאס  ות הפלסטיניתהרשעם  מלא    בשיתוף פעולהייעשה   מול  זהה  ולא  בלינקן במהלך ביקורו בארץ.    העביר. מסר 
מצרים תתרום   הודיע   יסיס-נשיא מצרים א הורה לשלוח סיוע  עבדאללה  מיליון דולר לשיקום הרצועה, ומלך ירדן    500כי 

 . מצריםעם החמאס בתיווך  חילופי אסירים ושבויים  עסקתלקידום  המגעים  חודשודווח כי    הומניטרי לעזה.

 

הדיפלומטית • בהתמודדות  כמכשיר פוליטי  הבינלאומי  מישראל    185  -  הדין  אדם  זכויות  לתובעת    במכתב  פנופעילי 

ים. עם תחילת הלחימה  בית הדין הפלילי בהאג והציעו את עזרתם בחקירה של פעילות ישראל בשטחים הכבושמבנסודה  
בירושלים   והאלימות  פשעים    הביעהבעזה  מתבצעים  כי  את דאגתה  בנסודה  וקראה לעצירת  התובעת  האנושות,  נגד 

״עיתונאים ללא גבולות״  האלימות.   בדרישה לפתוח בחקירה   פנהארגון  בניין התקשורת הבינלאומית    הרס  שללתובעת 

בנסודה על מנת  פנו  ,ארגוני חברה אזרחית  190יחד עם    ,שייח' ג'ראחמהמשפחות המיועדות לגירוש    בעזה. לתובעת 
ישראל.   את המקרה שלהן בחקירה הפתוחה שנפתחה נגד  האו"ם החליטה במקביל, שתכלול  האדם של  מועצת זכויות 

במזרח ירושלים ,הכבושים יצוע פשעי מלחמה והפרות זכויות אדם בשטחיםישראל בחשד לב  שללפתוח בחקירה   ,כולל 
ישראל   צבוע ואנטי תיארהאת ההחלטה,   דחתהובתוך ישראל.  וישראלי-את המועצה כגוף  התעלם בהחלטתו   כיטענה  , 

ארגנטינה רוסיה, סין,  . בריטניה, ומקסיקו היו בין התומכות בהחלטה  , סודן, בחרייןמירי הרקטות של החמאס לישראל. 

 .  המתנגדותגרמניה וצ'כיה היו בין 

 ישראל בין  לתווך פעלהמצרים   - תווכתאמצת את תפקיד המצרים ממבזמן שישראל ומצרים מתחזקים   הקשרים בין •
והחמאס כדי למנוע התדרדרות ללחימה בעזה ובהמשך כדי להביא לסיומה. משרד החוץ המצרי גינה את פריצת הכוחות 

הבית/ א-אלהישראלים להר  חופש הפולחןושריף,  -חראם  החוק הבינלאומי ועל  על  עם הפסקת .  קרא לישראל לשמור 

, החמאס והרשות הפלסטינית לשיחות בקהיר לדיון בכינון רגיעה ארוכת טווח ובסוגיית מצרים את ישראל  זימנה  ,הלחימה
נפגש , שנים  13-שהיווה ביקור ראשון של שר חוץ ישראלי מזה כ  ביקור רשמי במצרים  ערךהשבויים והנעדרים. אשכנזי  

 נפגש. ראש המודיעין הכללי המצרי כאמל 'שייח-חידוש הטיסות לשארם אעמו גם בנושא   ודןעם שר החוץ המצרי שכרי,  
מכןב בן שבת. לאחר  המל"ל  וראש  המודיעין כהן  נתניהו, שר  הממשלה  עם ראש  ראש   נפגש  ,ישראל  סגן  עם  בעזה 
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https://twitter.com/talschneider/status/1394314427915190273
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1393153491644948481
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ולהקטין את הממשלה ושרים של הרשות הפלסטינית. כחלק מהמאמץ הישראלי לחזק את היחסים הכלכליים עם מצרים 
 .  מיליון דולר  30-חברה ישראלית על עסקת ייבוא מלט ממצרים בשווי ראשוני של כ  חתמה  ,התלות בייבוא מתורכיה

 

המתיחות עם ירדן   • )ובעזה( משמר את  בירושלים ועזה הספיק בכיר   -המאבק בירושלים  בטרם התפרצות האלימות 

ישראלי   האלימות  להתארחביטחוני  התפרצות  עם  אפטאר.  לארוחת  את    גינתה  ,בעמאן  במתפללים   הפגיעהירדן 
את ממלא המקום בשגרירות ישראל   זימןאת האחריות על ישראל להרגעת המצב. משרד החוץ הירדני   והטילה בירושלים

בזירה הבינלאומית נגד   פעלה  המתרחש. ירדן  בירושלים. בהקשר זהמהלכי  לשיחה במחאה על  שוחח המלך   ,ישראל 

עבדאללה בין היתר עם אבו מאזן, הקנצלרית מרקל, נשיא תורכיה ארדואן, ויו"ר המטות המשולבים האמריקאי מילי. שר 
אל-החוץ הירדני אל עם מקבילו הפלסטיני  המדינה -צפדי שוחח בין היתר  מזכיר  החוץ  מאלכי,  ושר    הקפריסאיבלינקן, 

בנוסף כאשר    ,כריסטודולידס.  ישראל,  מחאה ציבורית בירדן נגד  בפלסטינים  הפגנ  נערכובעמאן  התעוררה  ות לתמיכה 
 לחצות  ניסו. מפגינים ירדנים הסכם השלוםביטול הסכם הגז ולולסילוק השגריר הישראלי מירדן,  קראו  בהן ,ג׳ראח  חיבשי

ועימות חריג   ישראל   זימן הירדנימשרד החוץ  בין צה"ל לחיילים ירדנים בזירה זו.   נרשםאת הגבול לישראל  את שגריר 

הימים "שהוא מסיר את  הודיע הבנק העולמי    בעמאן במטרה לגנות את מעצרם של שני אזרחים ירדנים בישראל.   "תעלת 
נוכח היעדר הסכמה ירדנית על הפרמטרים של הפרויקט  .מהפרויקטים שיזכו לתמיכתו 

 

המאבק בירושלים והלחימה בעזה • הרוחות    לפעול  לישראל הקרא איחוד האמירויות - "הסכמי אברהם" בראי  להרגעת 

 יות בן זאידיורש העצר של האמירואת תפקיד ירדן בשמירה על המקומות הקדושים ואת הסטטוס קוו.    לכבדבירושלים,  
אקצא ושכונת -אלמסגד  חש בממדינות האזור הערביות כדי לדון במתר  פרלמנטחברי אליה הוזמנו ישיבה דחופה   ינסכ

שיחות עם משרד החוץ בהן לחצו על ישראל להוריד את המתח    קיימואיחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וירדן  ח ג׳ראח.ישי

החוץ האמירתי בן זאיד להפסקת   שר קראר את המחסומים בשער שכם. לאחר פתיחת הלחימה בעזה  בירושלים ולהסי
הסכמ החשיבות של  הצדדים, והדגיש את  הביע את תנחומיו לקורבנות בשני  וועדת    .י אברהםהאלימות,  יושבת ראש 

בעזה ובשיתופי פעולה בין   מי, ודנה עמו בסבב האלימותעינ-עם מקבילה האמירתי אל שוחחהברביבאי  ביטחוןהחוץ וה
בפתיחת חקירה נגד ישראל במועצת   תמכה, ואאקצ-את פעולותיה של ישראל באל  גינתהבחריין   .הפרלמנטבתי  הוועדות ו

האו"ם.  ישראל לכבד את החוק הבינלאומי.-שר החוץ הבחרייני אלזכויות האדם של  קרא לממשלת  ראש ממשלת  זיאני 

החמאס הניה,   הלשכה המדינית של  מאבקה    ושלחמרוקו עת'מאני שוחח עם ראש  התנועה על  בה בירך את  לו איגרת 
מהכיבוש הישראלי. והביע תמיכה בשחרור ירושלים ופלסטין  והמלחמה בעזה נערכו בכ  בישראל,  - הפגנות נגד ישראל 

במרוקו גוברין    40 הנציגות הישראלית  ברבאט. ראש  הפרלמנט  מול  ואף  שונות  עת'מאני   תקףערים  של  את תמיכתו 
ומרוקו, והדגיש את AIPACבכנס    השתתףשר החוץ המרוקאי בוריטה  מנגד,  בחמאס.  ההסכמים בין ישראל  , בירך על 

 פלסטיני.-הצורך בחידוש תהליך השלום הישראלי

 

ואיחוד האמירויות    -  האמירויות  איחוד  עם  וצבאיים  אזרחיים,  כלכליים  יחסים  רקימת • הסכם למניעת   על חתמוישראל 
והמסחר   הכלכלה  משרד  מס.  איחוד    הזמיןכפל  עם  הסחר  את  ולקדם  כדי לטייב  שאלון  על  לענות  ישראליות  חברות 

שגרירות   הממונה עלעם מנהיג מועצת גדולי התורה של ש"ס כהן.  נפגשחאג'ה  -ויות. שגריר איחוד האמירויות אלהאמיר
ם ללימודי  נרשםבפתיחת תערוכה לזכר השואה בדובאי. הסטודנט האמירתי הראשון  נכחישראל באיחוד האמירויות נאה  

משלחת של אוניברסיטת ת"א ערכה ביקור באיחוד האמירויות  . במרכז הבינתחומי הרצליהממשל ל  בבית הספר ,בישראל
לסוחרי ומשקיעי בורסה ישראלים  התירה. רשות ניירות הערך ליפה‘ח  יברסיטתעם אונ שיתוף פעולההסכם ל  וחתמה על

בתחום  הסכמים  חתמו על  ואמירתיות  ישראליות  דובאי. חברות  הזהב והסחורות של  בבורסת  השמש    אנרגייתלסחור 

ישראל  השיקשרד התיירות והסייבר. מ ביריד התיירות הערבי  השתתפהבדובאי קמפיין חוצות לעידוד התיירות לישראל. 
חודש הרמדאןבאופן מקוון  אירחבדובאי. אשכנזי    .  את שרי החוץ של האמירויות ובחריין לסעודת אפטר לרגל 

 

הנורמליזציה עם ישראל רעיון קידום  לוותר על    לאיראן כי היא מוכנה ההודיע  ערב הסעודית -  ערב הסעודית משנה כיוון? •
היחסים ע  חידוש  מ  זאת,  .מהלטובת  רקע  ומתן  על  השמנהלת  שא  עיראקי    תסעודיערב  בתיווך  איראן  חודשים  בעם 

כי ערב הסעודית חסמה לזמן מה את המרחב האווירי   דווח במטרה להביא לסיום הלחימה בתימן.האחרונים, בין השאר 
וגרמה לעיכובים בטיסות לדובאי. מלך   מישראל  הסעודית  שלה לטיסות  בגין המהומות בירושליםערב  , גינה את ישראל 

את ארגון המדינות האסלאמיות, לפגישה הביע תמיכתו בעם הפלסטיני. ערב הסעודית כינסה הטיל את האחריות עליה, ו
 .  רועי האלימות בירושלים וקראו להפסקת אשיגינו את ישראל על א הוב

https://www.ynet.co.il/economy/article/HyW7wVOdu
https://twitter.com/gilicohen10/status/1389631086041485312
https://twitter.com/kaisos1987/status/1390752337820536838
https://twitter.com/BarakRavid/status/1391473790765445122
https://twitter.com/kaisos1987/status/1391346856752566277
https://twitter.com/kaisos1987/status/1391474085876703242
https://twitter.com/CyprusMFA/status/1392528112450248705
https://twitter.com/shimritmeir/status/1390621782793719814
https://twitter.com/shimritmeir/status/1390621782793719814
https://twitter.com/shimritmeir/status/1390621782793719814
https://twitter.com/kaisos1987/status/1393172243673493505
https://twitter.com/nurityohanan/status/1393133515298988033
https://twitter.com/GONENB1/status/1393251698634805260
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-842863
https://en.royanews.tv/news/28334/2021-05-29
https://twitter.com/kaisos1987/status/1390993087334338563
https://twitter.com/kaisos1987/status/1391847527113179142
https://twitter.com/BarakRavid/status/1390997754479001607
https://www.thenationalnews.com/uae/government/uae-to-host-emergency-regional-meeting-to-discuss-situation-in-jerusalem-and-al-aqsa-mosque-1.1221250
https://twitter.com/kaisos1987/status/1389635828498960388
http://wam.ae/en/details/1395302934790
https://www.zman.co.il/223216/
https://twitter.com/HSajwanization/status/1397312333857296386
https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=7824&language=en-US&ItemId=16021
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9851414?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/kaisos1987/status/1396701265414037506
https://twitter.com/kaisos1987/status/1397145613989564419
https://twitter.com/kaisos1987/status/1390190845480013828
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1399328737238339592
https://www.jpost.com/breaking-news/israel-uae-sign-tax-treaty-669689
https://israel-trade.net/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%90/
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-843818
https://twitter.com/uaeinhebrew/status/1397950761846333441
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1396705079047118848
https://www.timesofisrael.com/israeli-investors-can-now-trade-on-dubai-gold-commodities-exchange/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1390255351124070400
https://twitter.com/BarakRavid/status/1390270923081764865
https://passportnews.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%95%D7%91%D7%90%D7%99/
https://www.gov.il/he/departments/news/iftar_dinner_to_end_the_ramadan_fast_at_the_foreign_ministry
https://www.zman.co.il/219753/
https://twitter.com/newsisrael13/status/1397136661989969921
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המוסד כהן    -  שונותבזירות  נמשך    איראןעימות עם  ה • נשיא ארה"ב, היועץ לביטחון לאומי   נפגשראש  בבית הלבן עם 
ברנס בנושא הסכם הגרעין עם איראן. איראן גינתה את פעולותיה של ישראל בירושלים ועזה וקראה    CIA-ליבן, וראש הס

במהלך   הבינלאומית להתערב.  ונטען שהוא   הופלבעזה   מהלחיהלקהילה  בית שאן  המעיינות ליד  מל"ט שחדר לעמק 
ישראל  ומלבנון  מסוריה  ספורות  רקטות    נורוובנוסף  ,  איראני ישראל.   .איראניות בסוריה  מטרות  לתקוף  המשיכהלעבר 

החלטתה להכיר בחאת אוסטריה   בירךמשרד החוץ  זרועותיו כארגון טרור.על   זבאללה על כל 

להגן על עצמה אך מדגישה את חשיבות השמירה על הדין הבינלאומי  אירופה • שרי החוץ    -  מכירה בזכותה של ישראל 
האיחוד האירופי  מהאלימות, הכירו  דנושל  הביעו את דאגתם  וירושלים, קראו להפסקת אש,  בזכותה של    במצב בעזה 

עצמה תוך שמירה על   מידתיות והחוק הבינלאומי, גינו את ירי הטילים של החמאס על אזרחים, עקרון הישראל להגן על 
לסיכום ומנעה    התנגדהקראו לישראל לא להמשיך עם פינוי שייח ג'ראח ולקיום הבחירות ברשות הפלסטינית. הונגריה ו

אצל המשפחות משייח ג'ראח שעומדות  ביקור  ערכובכך הצהרה משותפת של האיחוד. ראשי נציגויות אירופיות בישראל  
רירים ושרי חוץ לבית המשפט שדן בעתירות של משפחות מסילוואן. לאחר התבטאויות של מספר שג  והגיעובפני פינוי, 

ישראל  אירופים האלימות בתוך  ש  הבהירה,  בנושא  ההתערבות שלהם בענייניה  היא אינה  ישראל  יפה את  בעין  רואה 

  , אשר נענה לבקשתו של אשכנזי  ,של האיחוד בורלוביטחון לענייני חוץ העליון  עם הנציג  בעניין  שוחחהפנימיים. אשכנזי  
משרד החוץ   ה שלפרסם את תמיכתה של אירופה בזכות נגד העברת  יצאישראל להגן על עצמה וגינה את ירי הרקטות. 

הפלסטיני   האירופי לארגון  האיחוד  הפרלמנט האירי    PFLPכספים של  בארגון טרור.  פה אחד   קיבלבטענה שמדובר 
 .סיפוח בפועל של שטחים בגדה המערביתבגין    ישראלהחלטה המגנה את 

 

וישראל? • אירופה  בין  ירוק"  "מסדרון  האירופי    -  כינון  המדינות הי  את  הוסיףהאיחוד  לרשימת  לאחר רוקות.  ישראל 
באפשרות של הכרה   דנוישראל וצ'כיה  ה כמדינה ירוקה.תשישראל תתווסף לרשימגם בבריטניה   הוחלט ,האיחוד תהכרז

 .הדדית בתעודות החיסון כצעד לחידוש קשרי התיירות בין המדינות
 

בנעשה באזור   • החמאס    שוחחנתניהו    -צרפת מגלה מעורבות  ידי  על  הרקטות  ירי  צרפת מקרון שגינה את  עם נשיא 

בזכותה של ישראל להגנה עצמית, ואת דאגתו מהפגיעה באזרחים בעזה. צרפת פעלה יחד  הביע את תמיכתו  לישראל, 
כי אם לא יקודם פתרון   הזהירשר החוץ הצרפתי לה דריאן  ן להביא לרגיעה והפסקת אש.  עם גרמניה, מצרים וירדן בניסיו

את שגריר צרפת לשיחת נזיפה והביע את אשכנזי   זימן בתגובהלהפוך למדינת אפרטהייד.  ישראל  עלולה  המדינות -שתי

 .התנגדות ישראל לדבריו של לה דריאן
 

לבלארוס,  אירופה  ב • להציב קו אדום  אישיות וכלכליות  סנקציות    הטילבעוד האיחוד האירופי   -ישראל שותקת  מנסים 

לקריאתו של   ענותינמנעה מלהעל שתיקה, ישראל  שמרה שלה,    טיסה במרחב האוויריאיסור  רחבות על בלארוס, כולל  נ
 .למטוסים מבלארוס לנחות בנתב"ג אפשרהראש האופוזיציה הבלארוסי לשעבר סניקוב, ואף 

לעומתי לישראל • קו  מסר אקצא, ו-אלמסגד  בישראל  פעילות  ל  גינוי חריףבעברית   צייץהנשיא ארדואן    -  תורכיה מציגה 

ירדן עבדאללה,  כי תורכיה עומדת לצד הפלסטינים. ארדואן ערך שיחות עם מנהיגים רבים בהם אבו מאזן, הנייה, מלך  
קט והאמירים של  וכווית  בנעשה ולהפסיק   וקראפוטין,  נשיא רוסיה  ר  הביטחון להתערב  לקהילה הבינלאומית ולמועצת 

הישרא התוקפנות  ושר  את  ההגנה אקאר  שר  גם  הצטרפו  אלו  לקריאותיו  הפגנה    החוץלית.  מול   נערכהצ'בושאולו. 

 מנגד,המפגינים את דגל פלסטין לצד דגל תורכיה על קירות המבנה.    הקרינוכה הקונסוליה הישראלית באיסטנבול במהל
את   הרחיבהלקידום מפגשים בין העוסקים בבינה מלאכותית בישראל ובמדינות ערב פורמה פעילה פלטקרן ישראלית המ

קיימו א התורכית  ושותפתה  הקרן הישראלית  פתיחה בהשתתפות יזמים מהמזרח התיכון יפעילותה גם לתורכיה.  רוע 
 .ון אפריקהוצפ

 

https://news.walla.co.il/item/3432923?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1395358230310699010
https://twitter.com/itamareichner/status/1393277412583124993
https://twitter.com/IntelliTimes/status/1391361144426729474
https://twitter.com/kaisos1987/status/1389741465077698562
https://twitter.com/kaisos1987/status/1391729191926829066
https://www.gov.il/he/departments/news/austria_outlaws_hezbollah
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/05/18/
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.9819379
https://twitter.com/EUpalestinians/status/1396479639103709185
https://www.youtube.com/watch?v=oo6c9Pp7do8
https://twitter.com/nirhasson/status/1397454802519564288
https://twitter.com/nirhasson/status/1397454802519564288
https://twitter.com/nirhasson/status/1397454802519564288
https://news.walla.co.il/item/3435642
https://news.walla.co.il/item/3435642
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1390298258648363010
https://m.jpost.com/international/ireland-becomes-first-eu-state-to-accuse-israel-of-de-facto-annexation-669351/amp?__twitter_impression=true
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.9776332?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://twitter.com/antonia_yamin/status/1390247902686162954
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1390630362401972227
https://twitter.com/AmbMeron/status/1390272171885350912
https://twitter.com/BarakRavid/status/1393219612876103680
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9849657
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1397855254901821444
https://twitter.com/KseniaSvetlova/status/1396925436064681987
https://twitter.com/Yoav__Zehavi/status/1398212460704829440
https://twitter.com/RTErdogan/status/1391085626368331779
https://ahvalnews.com/israel-turkey/turkey-continue-raising-its-voice-israeli-attacks-palestinians-erdogan
https://twitter.com/assaofir/status/1390753695046975488
https://twitter.com/assaofir/status/1391632537248800769
https://twitter.com/GabiAMitchell/status/1392212267643592705
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3906752,00.html
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השיחות בין ישראל ולבנון על שרטוט הגבול הימי, ומפגש   חודשו - , אין הסכמותמשא ומתן עם לבנון על הגבול הימייש   •
ו  התקייםנוסף   בין משלחת לבנונית  יוניפי"ל בלבנון,  האנרגיה אדירי בבסיס  משרד  מנכ"ל  בראשות  ישראלית  משלחת 

 . שא ומתןטרם הושגה התקדמות במובתיווך האמריקאים. 

ומינויים   • עבודה  אישור  הממשלה מעכבת  -תנאי  כ  את  המינויים של    35-מינויים של  ועדת  את  עברו  דיפלומטים אשר 

וממתינים כבר החוץ  הממשלה.    משרד  מחצי שנה להחלטת  החוץ  והלמעלה  משרד  עובדי  המדיני של  הצהיר כי  ועד 
יו"ר יש עתיד,    .ענייןב  לבג׳׳ץ  לפנות  בכוונתו הממשלה המתגבשת ח"כ לפיד,    צפויבהתאם להסכמים הקואליציוניים של 

 ח"כ עיסאווי פרג' צפוי לשמש כשר לשיתוף פעולה אזורי.  לכהן כראש הממשלה החליפי ושר החוץ. 
 

ציוד   שלחהישראל  . מההסכם סחר חופשי ע   ונחתםעם דרום קוריאה    שנים חמשהושלם משא ומתן של כ -  אסיהוישראל   •

לשיחת הבהרה במשרד החוץ לאחר שארצו תמכה בהקמת ועדת   זומןשגריר הפיליפינים  .  להודו  למאבק בקורונה רפואי
 .את איסור הכניסה לישראל הסירהבנגלדש  ישראל במועצת זכויות האדם של האו"ם.  נגדחקירה 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://twitter.com/simonarann/status/1389274978483376128
https://twitter.com/kann_news/status/1389796792049541123
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1397043206831882241
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-844636
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/HkyFMbaFd
https://twitter.com/gilicohen10/status/1389258768383418377
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1398993182780792833
https://twitter.com/GiladCohen_/status/1396155072392933378
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 ?קרה מה תאריך

 בנושא הגרעין האיראני. בבית הלבן עם נשיא ארה"ב נפגשראש המוסד כהן  במאי 1

 על הגבול הימי.  מתןמשא וסבב  ל נפגשוצוותי המשא ומתן של ישראל ולבנון   במאי 4

   להודו.  למאבק בקורונה  ציוד רפואי שלחהישראל   במאי 4

 במאי 6
ראש המודיעין הבחרייני והיועץ לביטחון לאומי של  ונפגש עם   בבחריין ביקרכהן 

 .בחריין

 משגרירי מדינות האיחוד האירופי. נפרדריבלין הנשיא  במאי 11

 .לישראל הגיע  עמרפלסטין  -ישראל לענייניסגן מזכיר עוזר המדינה   במאי 14

 .התכנסה לדיון ראשון על הלחימה בעזה  של האו"ם מועצת הביטחון במאי 17

 עם קנצלרית גרמניה מרקל.  שוחחנתניהו ראש הממשלה   במאי 17

 .אשכנזישר החוץ  ונפגש עם    לביקור בישראל  הגיע שר החוץ היווני דנדיאס   במאי 18

 .לישראל לביקור תמיכה  הגיעושרי החוץ של גרמניה, צ׳כיה, וסלובקיה  במאי 20

 .לתוקף הנכנס בין ישראל והחמאס הפסקת האש במאי  21

 .לראשונה לישראל  גיע ה בלינקן  האמריקאי  מזכיר המדינה  במאי 25

 רויות.יעם מקבילה באמ שוחחהברביבאי  ח"כ יו׳׳ר ועדת חוץ וביטחון  במאי 26

 לביקור בישראל.  הגיע שר החוץ הבריטי ראאב  במאי 26

 .קוריאה דרוםבין ישראל ו נחתםהסכם סחר חופשי   במאי 27

 .(SPDעם חברי המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית ) נפגשה׳׳כ מיכאלי  ח במאי 27

 במאי 27
האו"ם   של  האדם  זכויות  בחשד   החליטהמועצת  ישראל  בחקירה של  לפתוח 

 .לביצוע פשעי מלחמה

 .עם עמיתו המצרי שוכרי  ונפגש  רבקהי ביקראשכנזי   במאי 30

 במאי 30
המצרי כאמל   נתניהו, שר המודיעין כהן    בישראל עם  נפגשראש המודיעין הכללי 

 וראש המל"ל בן שבת.

 .האמירויות ואיחודהסכם מניעת כפל מס בין ישראל   נחתם במאי 31

https://news.walla.co.il/item/3432923?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/simonarann/status/1389274978483376128
https://twitter.com/gilicohen10/status/1389258768383418377
https://twitter.com/BarakRavid/status/1390351525214568451
https://twitter.com/mmagierowski/status/1392094759821381632
https://twitter.com/BarakRavid/status/1393252962542231568
https://twitter.com/BarakRavid/status/1394289332534583301
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_meets_with_greek_fm_nikos_dandias
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1395279992653848579
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1395649939158491136
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1395649939158491136
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1395649939158491136
https://twitter.com/BarakRavid/status/1397052819845394432
https://twitter.com/BarakRavid/status/1397052819845394432
https://twitter.com/BarakRavid/status/1397052819845394432
https://twitter.com/HSajwanization/status/1397312333857296386
https://www.gov.il/he/departments/news/british_foreign_secretary_dominic_raab_has_arrived_in_israel
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/HkyFMbaFd
https://twitter.com/MeravMichaeli/status/1397906802294001665
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9851414
https://www.ynet.co.il/news/article/rko19Te5O
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_met_with_egyptian_fm_sameh_shukri
https://twitter.com/simonarann/status/1398932829392850953
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1399328737238339592
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 דו׳׳חות ומחקרים

 .2021מאי ,"  המתיחות בירושלים" מומחי מכון מתווים,

סיגלר,   והמזרח התיכוןגל  ישראל  גיליון  מדיניות ארה"ב כלפי  .  2120  יוני,  101, 
 ]באנגלית[

מאי  " ,יכות אזוריתישראל ואגן הים התיכון: מרחב חדש להשתי"  ,ד׳׳ר רועי קיבריק

2021. 

קסניה סבטלובה, הסכמי אברהם"  ח׳׳כ לשעבר  על  מאי " ,פרספקטיבה ישראלית 
2021  . 

 . ]באנגלית[2021, מאי 2020דו׳׳ח שנתי לשנת  מכון מתווים,   

 .2021במאי   i24News ,4 ," ישראל ולבנון" גבריאל מיטשל,   

 בתקשורת  איונותר

"  . 2021במאי  11,  דבר," הסלמה בעזה וירושליםד"ר עידו זלקוביץ, 

 .  2021במאי   14,  דבר," הסלמה עם הפלסטיניםד׳׳ר עידו זלקוביץ, "

"  .  2021במאי  16,  דבר,"  מעורבות בינלאומית ומועצת הביטחוןד׳׳ר נמרוד גורן, 

נדב תמיר,  ד׳׳ר   "עידו זלקוביץד׳׳ר  נמרוד גורן,  ,  צ"גל,"  הסלמה עם הפלסטינים, 

 . 2021במאי  17

"  .2021במאי  18,  דבר," תיווך בינלאומי ומועצת הביטחוןד׳׳ר נמרוד גורן, 

לשעבר   "ח׳׳כ  סבטלובה,  הפלסטיניםקסניה  עם  במאי   18,  11כאן  ,"  הסלמה 

2021  . 

 .  2021במאי    21,  דבר," הסלמה עם הפלסטיניםד׳׳ר עידו זלקוביץ׳, "

 . 2021במאי  22,  12ערוץ  ," אירופה וההסלמהצדקיהו, "-שיאוןד"ר מאיה 

 .  2021במאי  22, כאן ב׳,"  שייח ג'ראחד׳׳ר ליאור להרס, "

 .  2021במאי    25,  גל׳׳צ," ביקור בלינקןנדב תמיר, "

 ד"ר מורן זגה, "תגובת איחוד האמירויות להסלמה,"  גל׳׳צ,  25 במאי 2021. 
 

" הכנסת,"  עיכוב במינוי שגריריםד׳׳ר נמרוד גורן,   . 2021במאי  26,  ערוץ 

 

 
" זלקוביץ׳,  עידו  היום,"  הנכבהד׳׳ר  ההיסטורי  -  ישראל  במאי   30,  הפודקאסט 

2021  . 

https://mitvim.org.il/publication/hebrew-tensions-in-jerusalem-may-2021/
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/05/English-Israel-and-the-Mediterranean-A-New-Space-for-Regional-Belonging-May-2021.pdf?fbclid=IwAR1LmSSAughEz2ERfrhhGvYEXDOLBnjK5m3L4FpbzJfq8GMlXH7bnksYdJ0
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/05/English-Israel-and-the-Mediterranean-A-New-Space-for-Regional-Belonging-May-2021.pdf?fbclid=IwAR1LmSSAughEz2ERfrhhGvYEXDOLBnjK5m3L4FpbzJfq8GMlXH7bnksYdJ0
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/05/The-First-Months-of-Israel-UAE-Peace-Ksenia-Svetlova-May-2021-English.pdf?fbclid=IwAR3LFEvuaWwOOc_ldeXmaHFkxkYfu12qxAU7lS7FaGq7UDSQ9vGnTvgg8aw
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/05/The-Mitvim-Institute-2020-Annual-Report-May-2021.pdf?fbclid=IwAR19F7BG6-4WzT-3HlR16uX8hzmeT4KrGoqbAzkaavjzcLBoJnJaBovnqJY
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/05/The-Mitvim-Institute-2020-Annual-Report-May-2021.pdf?fbclid=IwAR19F7BG6-4WzT-3HlR16uX8hzmeT4KrGoqbAzkaavjzcLBoJnJaBovnqJY
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/05/The-Mitvim-Institute-2020-Annual-Report-May-2021.pdf?fbclid=IwAR19F7BG6-4WzT-3HlR16uX8hzmeT4KrGoqbAzkaavjzcLBoJnJaBovnqJY
https://twitter.com/i24NEWS_EN/status/1389663206440906755?s=20&fbclid=IwAR0hweoMoCgGydw4QMRk2KOtIwXACVqKUG4ER884RI-j1aJMfrbY-8UjLQ8
https://www.davar1.co.il/303978/
https://www.davar1.co.il/305468/
https://www.davar1.co.il/306096/
https://www.facebook.com/jstreetIL/videos/743329809679030
https://www.davar1.co.il/306706/
https://www.youtube.com/watch?v=SOp3ZJXFay8
https://www.davar1.co.il/307966/
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=6abe005369a88710VgnVCM100000700a10acRCRD&vcmid=95c0d1d8cc499710VgnVCM200000650a10acRCRD&utm_source=Twitter&utm_medium=Share&Partner=Twitter_Share
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/254808119764709
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/545435896841161
https://fb.watch/5JV7vLiC5Z/
https://www.youtube.com/watch?v=hIk1J4eZHkc
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/1617988/
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   דעה  מאמרי

" תמיר,  מוועידת  נדב  כשהתעלמתם  ארה"ב  ישראל  יחסי  לגבי  החמצתם  מה 

JStreet?   ",2021במאי    3,  זמן ישראל  . 

זמן ," לבנון ופורום הגז האזורי: הילכו שניים יחדיו?השגריר לשעבר מיכאל הררי, "
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