
 

 

 

   ב:  קשר עמו ליצור ניתן  .מיתווים מכון של  המחקרים מנהל הוא קיבריק  רועי ר"ד rkibrik@mitvim.org.il  בטוויטר אחריו ולעקוב:SergioKkibrik 
 לזכור  יש  ,כן כמו .השונים פרטיו על  דיווח  כל  של נכונותו  את  מלא  באופן  לבדוק באפשרותנו  ואין ם,גלויי ומקורות פרסומים על  נשען הדיפלומטי ח"הדו

. סייעה בהכנת  חודשי ח"דו מאשר יותר רחבה פרספקטיבה דורשת משמעותם של מלאה והבנה ,להתפתח ממשיכים והאירועים מהתהליכים רבים כי
 . הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט. נעה רקנטיהדו"ח החודשי,  
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  ב"צמצום הסכסוך"   בשלב זה  תהליך מדיני מול הפלסטינים ומסתפקתלחדש  ממשלת ישראל החדשה לא מתכננת   •
  לצד רווחים בנאומו בעת השבעת הממשלה הציג בנט את תפיסתו לצמצום הסכסוך המתמקדת ביציבות ביטחונית    -

כלכליים והפחתת החיכוך בין החברות. בקווי היסוד של הממשלה ההתייחסות לסוגייה הפלסטינית ולשטחים הכבושים  
בנייה בשטחי    באה על  לפיקוח  בהוספת תקנים  ביטוי  בcלידי  בגדה המערבית, המשך  ,  לתחבורה  אב  קידום תכנית 

לפיד כי לא צפוי תהליך מדיני להסדר קבע עם הפלסטינים,   טעןצדדיים. בנאום כניסתו לתפקיד  -מצעדים חד  הימנעותו
אך ניתן לשפר את תנאי החיים שלהם ואת הדיאלוג האזרחי עמם. ברשות הפלסטינית הבהירו כי יחסם לממשלה החדשה 

כי    הצהירסיום הכיבוש וזכות ההגדרה העצמית של הפלסטינים. נשיא הרשות אבו מאזן  ייקבע בהתאם לעמדתה בנושא  
 הפלסטינים ימשיכו לעבוד עם כל ממשלה בישראל בהתאם לעקרונות של חתירה להסדר קבע. 

 

ממשלת ישראל אפשרה את קיום מצעד הדגלים    -  מאבק על ריבונות בירושלים מתמקד בשכונת שייח ג'ראח וסילוואן ה •
נוספים   פלסטינים  וגורמים  הפלסטיני  החוץ  משרד  נמשכו    יצאובירושלים.  שלה.  הנפיץ  והפוטנציאל  זו,  החלטה  נגד 

המשרד   החליטבודירי. בעקבות עתירה לבית המשפט  -ג'זירה אל-כתבת אל   נעצרהההפגנות בשייח ג'ראח, ובמהלכן  
ירות  שגר  ם.את הפרויקט להקמת מרכז מורשת יהודי תימן בשכונת סילוואן שבמזרח ירושלי לענייני ירושלים להקפיא  

   .הרננדס וראש הממשלה בנט בירושלים בנוכחות נשיאה נחנכההונדורס 
 

ממשלת ישראל ניסתה לשנות את ההתנהלות והיחסים עם    -  ניסיון לקבע מנגנון חדש להתנהלות מול החמאס ועזה •
, הציבה עמדה נוקשה במגעים מול החמאס. היא הגיבה בתקיפות יחסית לשיגור בלוני נפץ,  תקיף יותרעזה, ולאמץ דפוס  

וכניסה של סחורות. בהמשך החודש   ויציאהשל דואר,    כניסה  מנעה יציאה של חולים מעזה,, וסגרה את מרחב הדייג
ייצוא    אפשרהמייל,    9-את מרחב הדייג והרחיבה אותו ל  פתחההקלה מעט על ההגבלות, פתחה את המעברים לדואר,  

ארגון רופאים  דלקים לתחנת הכוח.    כוללוטקסטיל, ואפשרה הכנסה של חומרי גלם לרצועה,    מצומצם של תוצרת חקלאית
המדינה  בעקבות זאת  ו,  מעזה בישראל  תושביםעתירה נגד מניעה של יציאה לטיפולים מצילי חיים של    הגישלזכויות אדם  

   .רוןכפי שהיה לפני סבב הלחימה האח הודיעה כי המצב יחזור לקדמותו

 

מנהיג חמאס ברצועת עזה  עם    נפגש  נדמזרח התיכון וונסלתהליך השלום בלשליח האו"ם    -  סיוע ותיווך בינלאומי בעזה •
צוותי הנדסה   הכניסהמצרים    עה".את הפגישה כ"ר  תיארסינוואר בניסיון לקדם הסדרה בין ישראל והחמאס. סינוואר  

ישראל על תמיכה בחמאס    להאשמות  הגיבשר החוץ הקטרי  שנגרמו בסבב האלימות האחרון.    לסיוע בפינוי ההריסות
בין קטר וישראל תלוי   וטען כי המימון הקטרי ניתן לעזה כסיוע לשיקום הרצועה ובתיאום עם ישראל. עוד אמר כי שלום

 .  קודם כל בפתרון הסכסוך עם הפלסטינים
 

והדגיש את    קאילה -עם מקבילתו הפלסטינית אל  שוחח שר הבריאות הורוביץ    -עם הרשות    אתגרים ביחסים אזרחיים  •
והרשות   ישראל  בקורונה.  במאבק  הפעולה  שיתוף  העברת    הגיעוחשיבות  על  פייזר   1.2להסכם  של  חיסונים  מיליון 

https://m.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Yemina.pdf
https://m.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Meretz.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_yair_lapid_s_speech_at_the_mfa
https://www.srugim.co.il/574239-%D7%90%D7%91%D7%95-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-%D7%A0%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.bhol.co.il/news/1232265
https://www.kan.org.il/item/?itemid=107044
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9865622
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375685
https://twitter.com/galberger/status/1406670162338758665
https://twitter.com/galberger/status/1406671457770426372
https://twitter.com/nurityohanan/status/1408080315411730436
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-848255
https://twitter.com/nurityohanan/status/1409193845028491273
https://twitter.com/HShezaf/status/1400352894667345920
https://www.ynet.co.il/news/article/SkCi2kCju
https://twitter.com/eliorlevy/status/1406927514644238338
https://twitter.com/liadosmo/status/1400778574605570048
https://twitter.com/kaisos1987/status/1400727611232423939
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9875110
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1405849724276596737
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.9916678
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את ההסכם. פורסם כי    הרשות  ביטלהלפלסטינים. בעקבות ביקורת שהופנתה כלפי הרשות כי תוקף החיסונים קצר,  
מדי שנה ובאופן בלתי חוקי עשרות מליוני שקלים מעובדים פלסטינים, והעבירה את אלו   גבתהרשות האוכלוסין וההגירה  

העסקת    תקלה טכנית ברפורמת.  התנהלות זוהופסקה    . בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפטלהסתדרות הכללית
 תלושי משכורת שגויים, בהם לא מוצגות שנות   קיבלואלף פועלי בניין פלסטינים    15-, גרמה לכך שכים פלסטיניםעובד

 מסוכנים  הדברה  ביולוגית כתחליף לחומריהדברה  בשימוש  לקדם    החלוהזכויות הנגזרות מהן. המנהל האזרחי  הוותק  
 .  חקלאים פלסטינים באזור טול כרם בקרב

 אותה תיאר לפיד כי יפעל לחזק הקשר עם ירדן    הצהיר עם כניסתו לתפקיד    -ניסיון נוסף לשקם את היחסים עם ירדן   •
שהסתננו    שראל שני אזרחים ירדניםי  שחררהשותף אסטרטגי חשוב לישראל. במסגרת התיאום הביטחוני בין המדינות  כ

, והעבירה אותם להמשך טיפול בירדן. צה"ל והצבא הירדני במהלך מבצע "שומר החומות" ותכננו לבצע פיגועלמדינה  
החל    כי  הודיעאת שיתוף הפעולה והחלו בניסיון לעבודה תחת חמ"ל משותף בשמירה על הגבול. משרד החוץ    הידקו

  הודיעשר המים הירדני  .  מראשית יולי ייפתח מעבר הגבול בערבה לירדן, בכפוף להנחיות משרדי הבריאות של המדינות
יתקו את החשמל למשך  נקדם פרויקט עצמאי להובלת מים. אזרחים ירדנים  בוטל וכי ירדן ת  " תעלת הימים" כי פרויקט  

 מחאה על הסכם הגז עם ישראל ותמיכה בפלסטינים.  להביעכדי  שעה
 

עם    שוחחראש הממשלה בנט    -  טובים בעת שהאחרונה מתמידה במאמצי התיווך שלה  הקשרים בין ישראל ומצרים •
סטינים, וסוגיית השבת השבויים והנעדרים ושיקום רצועת עזה,  סיסי. השניים דנו בתהליך המדיני עם הפל-נשיא מצרים א

כי מצרים תעבוד עם כל ממשלה ישראלית מתוקף היחסים בין   אמרוקבעו לקדם פגישה ביניהם. שר החוץ המצרי שכרי 
 יצאהומטרותיו של העם הפלסטיני. משלחת ישראלית בראשות איש המל"ל "נמרוד"    המדינות לקידום תהליך השלום

עם המצרים את הפעלת מעבר רפיח כחלק מהלחץ על חמאס. בהמשך    לתאם  וביקשהלקהיר לשיחות עם המצרים,  
שייח' לשם קידום הסדרה בעזה ועסקת חילופי שבויים.  - משלחת ישראלית מטעם המל"ל לשארם א  יצאהמצרית,    להזמנה

 .  ליים עם המדינה מעבר לתיאום הביטחוניאת הצורך להדק את היחסים הכלכ הדגישהשגרירת ישראל במצרים אורון 
 

את   בירךמשרד החוץ האמירתי    -  עם הקמת הממשלה החדשה  נמשך עם איחוד האמירויות  המדיניים  היחסים    קידום •
אלי  לשר הישר  היהשרי החוץ לפיד ובן זאיד. לפיד  בהמשך התקיימה שיחה בין  לפיד ובנט על הקמת הממשלה החדשה, ו

בדובאי. במהלך ביקורו נפגש    והקונסוליהישראל באבו דאבי    שגרירותאת    לחנוך  הגיעהראשון שמבקר באמירויות, כאשר  
עניינים  שרת הפיתוח, עם השר ל  נהיאן, כמו גם עם השר לענייני סחר חוץ, שרת התרבות,-עם מקבילו האמירתי אאל

במש החוץכלכליים  מלאכותיתו  רד  לבינה  השר  וסייר  עם  האקספו    בביתן ,  תערוכת  לטובת  שנבנה  הצפויה  הישראלי 
על הסכמים לשיתוף פעולה כלכלי, סיכמו על הקמת ועדה כלכלית משותפת   חתמונהיאן  -בדובאי. לפיד ואאללהתקים  

  פרסמו בראשות משרדי הכלכלה, ודנו בצעדים לקידום שלום, שיתוף פעולה אזורי ומאבק בקורונה. לפיד ועמיתו בן זאיד  
למניעת מיסוי כפול של עסקים על הסכם    חתמוישראל ואיחוד האמירויות  טור משותף בתקשורת הישראלית והאמירתית.  

כי ההסכם להובלת נפט מאילת   פורסםנועיימי.  -עם מקבילו האמירתי אל  שוחחוהשקעות. יו"ר ועדת חוץ וביטחון בן ברק  
לאשקלון בין חברת קצא"א לחברה האמירתית נחתם ללא ידיעה ומעורבות של שר האנרגיה, השרה להגנת הסביבה שר  

 הצהירהלביטול ההסכם, והשרה זנדברג שהחליפה אותה    קראההחוץ ומשרד הביטחון. השרה להגנת הסביבה גמליאל  
 כי תפעל לביטולו.  

 

  . בארץ עם כדורגלנים יהודים וערבים  נפגשהמדינות המפרץ משלחת מ -רקימת יחסים אזרחיים עם איחוד האמירויות  •
שיבא תל השומר חתם על הסכם הבנות עם משרד   ת חולים בי  .משלחת התאחדות התעשיינים ערכה ביקור באמירויות

האקדמיה למוסיקה ומחול  .  רפואי  לשיתוף פעולהעל הסכם  עמו    חתמה , וקופת חולים כללית  דאבי -הבריאות של אבו
 משותפת.  בירושלים יחד עם המרכז למוסיקה ואומנויות בדובאי קיימו כיתת אמן

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375045
https://twitter.com/BarakRavid/status/1406252641663979521
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9927334?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/nurityohanan/status/1407278568216858625
https://twitter.com/nurityohanan/status/1405525656490766350
https://news.walla.co.il/item/3441762
https://www.ynet.co.il/news/article/rygDOR2qd
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-848501
https://www.gov.il/he/departments/news/entry_of_israelis_into_jordan_through_the_arava_crossing
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001374458
https://twitter.com/kaisos1987/status/1402162773040193536
https://twitter.com/kaisos1987/status/1401255299453947904
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9948208?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://twitter.com/kaisos1987/status/1403830125653905408
https://www.zman.co.il/live/230126/
https://twitter.com/ela1949/status/1405979378513809411
https://twitter.com/kann_news/status/1402684357056339969
https://twitter.com/kann_news/status/1406669034800680961
https://twitter.com/JackyHugi/status/1407058308545056770
https://twitter.com/ofirwinter/status/1400531920052703234
https://twitter.com/MoFAICUAE/status/1404347873177706502
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/2768991/
https://news.walla.co.il/item/3443114
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1409723295402975234
https://www.gov.il/he/departments/news/abu_dhabi_embassy_opening_speech_fm_yair_lapid
https://www.gov.il/he/departments/news/opening_consulate_in_dubai
https://twitter.com/IsraelExpoDubai/status/1399671838079393794
https://www.gov.il/he/departments/news/joint_statement_abu_dhabi
https://www.ynet.co.il/news/article/S1qfbUqn00
https://twitter.com/tal_becker/status/1399745336852336643
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/News/Pages/pr210621.aspx
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=106055
https://m.ynet.co.il/articles/59445760?utm_source=ynet.app.android&utm_term=59445760&utm_campaign=whatsapp&utm_medium=social
https://twitter.com/AviAmit26/status/1404822808753025033
https://twitter.com/uaeinhebrew/status/1405390350236127236
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הנכנס בנט. שר החוץ הנכנס לפיד   ראש הממשלהאת    בירךבן חמד  הבחרייני  יורש העצר    -  עם בחריין   יחסים  רקימת •
יזיאני-א  עם מקבילו הבחרייני  שוחח ומאוחר  -. השגריר הבחרייני המיועד לישראל אלברומא  עמו   נפגשותר בחודש  , 

 . את כתב ההסמכה מהמלך קיבלג'להאמה 
 

  לראש הממשלה איגרת ברכה    שלחמחמד השישי  מלך מרוקו    -הסוגייה הפלסטינית  רקימת יחסים עם מרוקו בצל   •
  השיב קיימא לכל העמים באזור. בנט  - מחויבותה של מרוקו לפעול לקידום שלום צודק ובר  הדגיש את בה    בנט  הנכנס

עת'מאני את ראש  -ממשלת מרוקו אל  ראש  אירח קשרים בין ישראל ומרוקו. במקביל,  לאיגרת והבטיח לפעול לחיזוק ה
ונפגש עם ראש   בעיריית   ביקריוד  הלשכה המדינית של החמאס הנייה. ראש הנציגות המרוקאית בארץ ב בית שמש 

 . ל החל מאוגוסטועלפטיסה ישירים למרקש וקזבלנקה שצפויים  קווי השיקהאביב. אל על -עיריית תל
 

תקווה שהממשלה החדשה בישראל תתייחס   הביעשר החוץ הסעודי בן פרחאן    -  סעודית לממשלה החדשה  התייחסות •
עם הפלסטינים. בתקשורת הסעודית   יותר לתהליך השלום  חיובי  ולעובדה  לסי  התייחסובאופן  נתניהו  ום תפקידו של 

דית טכנולוגיה לערב הסעו  מוכרתשבממשלה החדשה יכהנו שרים ערבים. פורסם כי חברת הסייבר הישראלית קוואדרים  
עשרה מדינות קודמות והנפיקה  -לאחת  הצטרפהדרך חברה קפריסאית שאינה נתונה לפיקוח הישראלי. ערב הסעודית  

 . בול "ירושלים בירת פלסטין" 
 

ראש הממשלה בנט ושר   -  לצד מאמץ לקידום דיאלוג עם הממשל האמריקאיעם איראן  תנגדות להסכם הגרעין  ה •
לפיד   הגרעין,   ביטאוהחוץ  תוכן    פעלו   אך  את התנגדותם להסכם  על  כדי להשפיע  לכונן שיח עם הממשל האמריקאי 

לפיד   המתגבש.  נפגש   נפגשההסכם  והרמטכ"ל  זה,  בנושא  עמו  ודן  ברומא  בלינקן  האמריקאי  המדינה  מזכיר  עם 
ץ לביטחון לאומי סאליבן. בנט, לפיד וגנץ תדרכו את ריבלין בנושא לקראת פגישתו עם הנשיא ביידן. עבוושינגטון עם היו 

  מחויבות איראן לתכנית הגרעין שלה.  מפני   להזהירכדי    משרד החוץ ניצל את בחירתו של ראיסי כנשיא איראן החדש,
 בסוריה.מטרות  לתקוף המשיכהישראל 

 

נורמליזציה עם ישראל אשר לא    הביעובסודאן    -היחסים עם סודאן מתקדמים לאט   • אכזבה מהשלכות ההכרזה על 
ום בין הגנרל דגאלו לבין בכירים מהמוסד על פגישה בח'רט  דווחהביאה להשקעות אמריקאיות וישראליות כפי שציפו להן.  

 .שהגיעו בטיסה ישירה מישראל

מקרון הצהיר כי צרפת    נשיא צרפת  -  אך נציגיה זוכים לכתף קרה בישראל  אירופה לא מוותרת על תהליך השלום •
 הגיעלתהליך השלום קופמאנס  האירופי  שליח האיחוד    .בין הישראלים לפלסטיניםלסכסוך  פתרון    להירתם למציאת  מוכנה

על התבטאויות בקשותיו להיפגש עם גורמים ישראלים רשמיים נענו בשלילה בגין ביקורת ישראלית    .לביקור בישראל
"שומר   ביקר חומות". קופמאנס נפגש עם בכירים פלסטינים ברמאללה,  ההנציג העליון לענייני חוץ בורל בזמן מבצע 

מערכת החינוך הפלסטינית וביקר    דו"ח על תכני  פרסםמשפחות שביתם נפגע מרקטות באשקלון וביקר בעזה. האיחוד  
לאיחוד האירופי שמממן את מערכת החינוך הפלסטינית   קראאת המרכיבים האנטישמיים הכלולים בה, משרד החוץ  

אלו.    אתלהוצשיפעל   הפרלמנט.    ביקרריבלין  תכנים  בפני  ונאם  באסיפה   ייצגהמואטי    "כח ברומניה  הכנסת  את 
 הפרלמנטרית של מועצת אירופה. 

 

רבים ממנהיגי אירופה התקשרו לברך את הממשלה הנבחרת והעומדים    -  אירופה מסבירה פנים לממשלה החדשה •
את לפיד על   בירךלברך את בנט עם כניסתו לתפקיד, והוא הזמינה לביקור בישראל. בורל    התקשרהבראשה. מרקל  

את לפיד על    בירך משותפת וחיזוק היחסים. שר החוץ הקפריסאי כריסטולידיס    כניסתו לתפקיד והביע תקווה לעבודה
החשיבות בקידום וחיזוק היחסים בין המדינות. עוד התקשרו לברך נשיא אוקראינה  על  שוחחוכניסתו לתפקיד, והשניים 

. לצד המברכים היו מנהיגים שטרחו להיפרד  הנורבגיומשרד החוץ    ההולנדיקורץ, שר החוץ    אוסטריהזלנסקי, קנצלר  
 אנסטסיאדס וקנצלר אוסטריה קורץ.    קפריסיןזמאן, נשיא    צ'כיה, נשיא  פוטיןמראש האופוזיציה נתניהו, בהם נשיא רוסיה  

 

https://twitter.com/AgenciaAJN/status/1404979773714075682
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-847008
https://twitter.com/BarakRavid/status/1409038559777103885
https://twitter.com/yairlapid/status/1409217472868360192
https://twitter.com/hnonoo75/status/1409232002843283467
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001376283
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2021/Pages/PM-Bennett-receives-congratulatory-letter-from-Moroccan-King-Mohammed-VI-16-June-2021.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2021/Pages/PM-Bennett-receives-congratulatory-letter-from-Moroccan-King-Mohammed-VI-16-June-2021.aspx
https://news.walla.co.il/item/3442597
https://twitter.com/kaisos1987/status/1405118609064706049
https://twitter.com/kaisos1987/status/1400483054947385352
https://shemeshnet.co.il/articles/29888/
https://www.elal.com/he/DealsAndPackages/Hot-Deals/Pages/Morocco.aspx
https://twitter.com/SharonaMazalian/status/1408143861126422544
https://twitter.com/kaisos1987/status/1407300890122465282
https://twitter.com/kaisos1987/status/1404310545231224834
https://www.themarker.com/news/.premium-1.9882699?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.inss.org.il/he/publication/%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A1-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%97%D7%93%D7%99%D7%95/
https://news.walla.co.il/item/3441762
https://news.walla.co.il/item/3443876
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9943772
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1406304582339289096
https://twitter.com/yairlapid/status/1406308661497110535
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-845846
https://www.ynet.co.il/news/article/HJw32d00o00#autoplay
https://www.kan.org.il/item/?itemid=107735
https://twitter.com/BarakRavid/status/1408012734038425607
https://twitter.com/kann_news/status/1402715373011619843
https://news.walla.co.il/item/3440769?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1406591523634941959
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1406591523634941959
https://www.ynet.co.il/news/article/HJsozmR5O
https://twitter.com/EmilieMoatti/status/1407737635095912453
https://www.srugim.co.il/572706-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1404201183472979978
https://twitter.com/Christodulides/status/1404319024331251716
https://twitter.com/Christodulides/status/1407596939743580161
https://twitter.com/sebastiankurz/status/1404143098553417740
https://twitter.com/BarakRavid/status/1405556782223839244
https://twitter.com/NorwayMFA/status/1404172624641638402
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1405048543749025792
https://twitter.com/netanyahu/status/1407656718570504197
https://twitter.com/netanyahu/status/1406598760533311490
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תביעות רכוש תלויות    בפרלמנט הפולני הקובע כיהחוק  של    אישורו  בחריפות את  תקף שר החוץ לפיד    -  מתיחות עם פולין •
. חוק זה יגביל את האפשרות להשיב רכוש יהודי  השנים האחרונות, יופסקו או יימחקו  30-ועומדות, שלא הגיעו להכרעה ב

  זומנה שנגנב על ידי הנאצים. הנשיא ריבלין פנה לעמיתו הפולני דודה בבקשה שיבלום את החוק. בתגובה לדברי לפיד  
בענייניה  התערבות  בגין  הפולני  החוץ  במשרד  נזיפה  לשיחת  ארי  בן  בוורשה  ישראל  שגרירות  על  הזמנית  הממונה 

 . הפנימיים של פולין

סף המתנהל בין ישראל ולבנון על הגבול הימי,  במסגרת סבב שיחות נו  -משא ומתן עם לבנון על הגבול הימי  נמשך ה •
השרה .  דרושר לאחר שזה נפגש עם נשיא לבנון עאון  עם המתווך האמריקאי  אלהרר  שרת האנרגיה הנכנסת  נפגשה

היא מוכנה לשקול פתרונות יצירתיים. מנכ"ל משרד האנרגיה   של ישראל  החזקה  תהמשפטי  עמדההלמרות  כי    הצהירה
שלא חלה כל התקדמות בשמונת החודשים של השיחות בין    ציין אדירי העומד בראש המשלחת הישראלית למשא ומתן  

 . הצדדים
 

על חמישה תנאים שאנקרה הציבה בפני ישראל על מנת לשפר   דווחבתקשורת התורכית    -  יחסים מתוחים עם תורכיה •
לפלסטינים.   ביחס  כולם  בין המדינות, הקשורים  היחסים  יילדרים  את  בקבוצה   שליטתהעל    ויתרה  מתורכיהמשפחת 

 .המתמודדת על מכרז הפרטת נמל חיפה, כדי לצמצם את התנגדות מערכת הביטחון הישראלית להשתתפותה במכרז

 לשר החוץ בממשלה החדשה והחליף את השר אשכנזי.  התמנהח"כ לפיד  -ומערך החוץ  החדשה קווי יסוד הממשלה  •
בקווי היסוד של הממשלה הסכימו המפלגות לפעול לחיזוק משרד החוץ כגורם המתכלל של יחסי החוץ של המדינה. 

לפיד את רצונו לחזק את משרד החוץ שהוחלש לאורך השנים, ולפעול לתיקון היחסים עם   הדגישכניסתו לתפקיד  בטקס
ארה"ב והקהילה היהודית באמריקה, לחזק את הקשר עם אירופה, למנוע נשק גרעיני מאיראן, ולחזק את השלום עם  

להסכמים הקואליציוניים המשרד לעניינים אסטרטגיים צפוי להיסגר וסמכויותיו יעברו למשרד החוץ,   בהתאםמצרים וירדן.  
לקידום מתווה    תפעלממשרד ראש הממשלה לאחריות שר מטעם ישראל ביתנו, והממשלה    תעבורלשכת הקשר "נתיב"  

 . ביטחוני וקבעה את חבריו-את הקבינט המדיני מינתההכותל. הממשלה 
 

במשך  בטענה שעיכב    לבג"ץ נגד נתניהו  עתרוהתנועה לאיכות השלטון וועד עובדי משרד החוץ  לאחר ש  -  חדשים מינויים   •
לפיד את המינויים שהתעכבו. ח"כ -ממשלת בנט  אישרה  ות/וקונסולים  ות/שגרירים  35ם של  ייותר מחצי שנה את מינוי

להשאיר את מנכ"ל משרד החוץ אושפיז בתפקידו. ח"כ פריג' מונה לשר לשיתוף    בחר רול מונה לסגן שר החוץ. לפיד  
לקונסול הכללי של    מונהנקלביץ' בתפקיד שר התפוצות, אסף זמיר  את י  החליףפעולה אזורי והחליף את אקוניס, שי  

יורק. השגריר ארדן   כי    הודיעישראל בניו  ולייצג את    יסיים לבנט  את תפקידו כשגריר בוושינגטון, ועל כוונתו להמשיך 
טרם   .מלאות  ארבע שנים  לשגריר בוושינגטון שיכהןישראל באו"ם. בנט ולפיד מנסים למצוא מועמד מוסכם על שניהם  

 לצרפת.   מונה שגריר
 

את דגל הגאווה לרגל חודש הגאווה ולחיזוק    הניףמשרד החוץ    -נורמטיבי ביחסי החוץ של ישראל  -המרכיב הדמוקרטי  •
וחופש.   בעלי חיים,  של    על סחר בפרווה  שאוסרתלמדינה הראשונה בעולם    הפכהישראל  המסר של סובלנות אחווה 

חשיבה מגדרית   הטמעת לוועדה מייעצת קבועה    מינה   בן שבתהיועץ לביטחון לאומי  .  (השטריימליםהחרגה של  למעט  )
גיבוש המלצות למדיניות. לאנטישמיות.    IHRAאת ממשלת קוויבק שהחליטה לאמץ את הגדרת    בירכהישראל    בעת 
תן בהחלטת מועצת זכויות האדם של האו"ם לשיחת נזיפה בגין תמיכ  ומקסיקו  ארגנטינהמשרד החוץ זימן את שגרירי  

בעזה הלחימה  אירועי  על  ישראל  של  בחקירה  גלנט    .לפתוח  בראשות  החינוך  בינלאומי    צנזרמשרד  במבחן  שאלות 
 העוסקות ביחס למהגרים וכבוד כלפי תרבויות אחרות, בטענה שעסקו ב"השקפה פוליטית". 

 

https://www.ynet.co.il/news/article/SJKJNUMhd
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.9939729
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1409137669364490243
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001374757
https://twitter.com/GabiAMitchell/status/1405133937052196865
https://twitter.com/INSS_Hebrew/status/1401539302681722880
https://twitter.com/assaofir/status/1400320412005941251
https://www.themarker.com/dynamo/.premium-1.9923166
https://www.ynet.co.il/news/article/S1WRE34iO
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_yair_lapid_s_speech_at_the_mfa
https://m.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Yemina.pdf
https://m.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-YB.pdf
https://m.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Labor.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec_2_2021
https://news.walla.co.il/item/3439647
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec8_2021
https://www.hamal.co.il/post/-McKweYBHkRvnQ5Di-EA
https://twitter.com/DrNachmanShai/status/1405182487928741891
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/HJoJwq1n00
https://twitter.com/YunaLeibzon/status/1409168660212682756
https://www.ynet.co.il/news/article/ByifhGUhd
https://twitter.com/yairlapid/status/1406866407367876608
https://shakuf.co.il/21339
https://www.peta.org/blog/israel-bans-fur/?utm_source=PETA::Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=0621::skn::PETA::Twitter::israel-bans-fur::::tweet
https://www.inn.co.il/news/496460
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1402925145019326466
https://www.gov.il/he/departments/news/argentine_ambassador_to_israel_has_been_summoned_to_mfa
https://www.gov.il/he/departments/news/mexican_ambassador_to_israel_has_been_summoned_to_mfa
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9899382?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
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אקלים  -מדיניות • מבוססת  הסביבה    -חוץ  להגנת  והמשרד  החוץ  צוות ההכנה  של    המסכםמפגש  ה  את  קיימומשרד 
בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה    .יורק-ים בספטמבר בניושתתקילקראת פסגת מערכות המזון של האו"ם    הישראלי

יפעלו יחד להפחית    כישרת האנרגיה אלהרר, השרה זנדברג, שרת התחבורה מיכאלי ושרת הכלכלה ברביבאי    הצהירו
ישראל למתווה מיסוי  את הצטרפות    אישר. שר האוצר ליברמן  2050אחוזים עד    85-את פליטת גזי החממה של ישראל ב

עמוד בסטנדרטים הבינלאומיים  תוך כך הדגיש את הצורך של המשק הישראלי ל, ובOECD-ה  הכלכלה הדיגיטלית של
כנס מקוון בנושא חדשנות ישראלית    קיימו  והמשלחת הישראלית לאו"ם  משרד האנרגיה.  ואיכות סביבה  מיסויבלרבות  

 .בנושא אנרגיה נקייה ובת השגהשיעסוק בספטמבר  של האו"םהעצרת הכללית לקראת כינוס  בתחום האנרגיה
 

, בלינקן  המדינה  מזכירבוושינגטון עם    נפגש הביטחון גנץ    שר -  האמריקאי  והממשל  החדשה הממשלה  בין  יחסים  כינון •
וע חירום על סך מיליארד דולר במטרה מארה"ב סי  ביקשהלביטחון לאומי סאליבן. ישראל    היועץ ו,  אוסטין  ההגנה   שר

את בנט ולפיד על כניסתם לתפקיד,    ברךלחדש את מלאי התחמושת של צה"ל בעקבות המלחמה בעזה. הנשיא ביידן  
כן    ושוחח כמו  בנט.  לפיד    בירךעם  הרצוג.  הנכנס  הנשיא  להעמקת    שוחחאת  בנוגע  בלינקן  המדינה  מזכיר  עם 

יו"ר בית הנבחרים פלוסי. מאוחר יותר    עםהנורמליזציה, התמודדות עם איראן והעמקת היחסים בין ישראל וארה"ב וכן  
עם ביידן. במהלך ביקורו    ונפגשבוושינגטון    ביקרוהמשיכו לדון בנושאים אלו. הנשיא ריבלין    ברומא לפיד ובלינקן    נפגשו
בטום ניידס כשגריר   בחרביידן  .  יו"ר הקונגרס פלוסי  ועםעוטייבה  -גם עם שגריר איחוד האמירויות בארה"ב אל  נפגש

 . החדש לישראל
 

של האו"ם. ישראל   (ECOSOCחברתית )-לכהן במועצה הכלכליתלראשונה   נבחרהישראל    -השתלבות ישראל בעולם   •
( שהתקיימה במתכונת וירטואלית  FAOהחקלאות של האו"ם ) לראשונה את הוועידה השנתית של ארגון המזון ו  ניהלה

 . בראשות שגרירת ישראל לארגוני האו"ם ברומא רובינשטיין
 

מועצת זכויות האדם של  הצהרת ב ותמכהבלחץ אמריקאי שינתה ישראל את מדיניותה  -יחסיה של ישראל עם המזרח  •
האויגרי,  ההאו"ם   ובמיעוט  אדם  בזכויות  סין  של  הפגיעה  את  נמוך.  מגנה  בפרופיל  זו  החלטה  על  לשמור  ניסיון  תוך 

 מיליון דולר לסיפוק שירותים בתחום המל"טים עם מדינה באסיה. חברת   200על חוזה של    חתמההתעשייה האווירית  
דה מהרשת אתר מהונג קונג שקורא לדמוקרטיה ואוטונומיה, והשיבה לאחר שהורי התנצלה Wixהאינטרנט הישראלית 

 ברכה בעברית.  והוסיף את בנט על כניסתו לתפקיד  בירךאותו לאוויר. ראש ממשלת הודו מודי 
 

.  בניין בסרפסייד  קריסתלאחר  במאמצי ההתמודדות  למיאמי לסייע    יצאהשל צה׳׳ל ומשרד החוץ    משלחת  -סיוע חוץ   •
ניתוחי לב מצילי חיים במרכז  לשם  ות אפריקה  כעשרים ושבעה ילדים ממדינלישראל    הביא  ארגון ״הצל ליבו של ילד״

 . הרפואי וולפסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/departments/news/israel_preparing_for_un_food_systems_summit_in_ny
https://twitter.com/idanroll/status/1409491534622474244
https://twitter.com/lee_yaron/status/1409899390186180610
https://twitter.com/ShaniAshkenazi/status/1409869561973940235
https://twitter.com/AvigdorLiberman/status/1407257910565015558
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1407325111200387074
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1407325111200387074
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1407325111200387074
https://www.gov.il/he/departments/news/rd_220621
https://www.kan.org.il/item/?itemid=106956
https://twitter.com/BarakRavid/status/1399757768719048714
https://twitter.com/talschneider/status/1404143022577758213/photo/1
https://www.ynet.co.il/news/article/HJvgNRXjd
https://twitter.com/jacobkornbluh/status/1400261348269989890
https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-israeli-alternate-prime-minister-and-foreign-minister-lapid/
https://twitter.com/talschneider/status/1407412354921517058
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9943772?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1409207381863567365
https://www.zman.co.il/232769/popup/
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-849881
https://twitter.com/talschneider/status/1409600892312109060
https://twitter.com/talschneider/status/1409642641503911936
https://www.jpost.com/american-politics/biden-picks-picks-thomas-nides-as-ambassador-to-israel-671125
https://www.gov.il/he/departments/news/israel_elected_to_ecosoc
https://www.gov.il/he/departments/news/fa042
https://news.walla.co.il/item/3443641?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.new-techonline.com/2021/06/%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%aa%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a3-%d7%a9%d7%9c/
https://twitter.com/Yoav__Zehavi/status/1400667786318434304
https://twitter.com/narendramodi/status/1404289788232962050
https://twitter.com/narendramodi/status/1404289886350241796
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1408871117725523978
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1408874653473460229
https://www.srugim.co.il/574625-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%99-20-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A2%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%99
https://twitter.com/AnatEngel/status/1406960981104812033
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 ? קרה מה תאריך 

 עם עמיתו ההונגרי סיארטו שהגיע לביקור בארץ.  נפגששר החוץ אשכנזי  ביוני  1

 ביוני  3
בוושינגטון עם מזכיר המדינה בלינקן, שר ההגנה  נפגששר הביטחון גנץ 

 .אוסטין, והיועץ לביטחון לאומי סאליבן

 ברומניה ונאם בפני הפרלמנט. ביקרריבלין נשיא ה ביוני  9

 .ביידןעם נשיא ארה"ב  שוחחבנט ראש הממשלה  ביוני  13

 את אשכנזי ומונה לשר החוץ.  החליףח"כ לפיד  ביוני  14

 . בן זאיד עם מקבילו האמירתי  שוחחשר החוץ לפיד  ביוני  14

 . דרושרלמו"מ עם לבנון  עם המתווך האמריקאי נפגשה שרת האנרגיה אלהרר ביוני  16

 בנושא עזה והשבויים.  מצריםשיחות בל  יצאה מהמל"למשלחת  ביוני  17

 .עם מקבילתו הפלסטינית אל קאילה שוחחשר הבריאות הורוביץ  ביוני  18

 . סינווארמנהיג חמאס בעזה עם  נפגששליח האו"ם ווסלנד  ביוני   21

 נועיימי. -עם מקבילו האמירתי אל שוחחיו"ר ועדת חוץ וביטחון בן ברק  ביוני  21

 לשיחות במצרים. יצאה מטעם המל"לנוספת משלחת  ביוני  22

 . בירושלים נחנכהשגרירות הונדורס  ביוני  23

 בהתמודדות עם אסון קריסת מבנה.לסייע למיאמי  היצאמשלחת ישראלית  ביוני  26

 ביוני  27
המדינה האמריקאי  ומזכיר  זיאני-א הבחרייניברומא עם עמיתו  נפגשלפיד 

 בלינקן.

 סיסי.-עם נשיא מצרים א שוחחבנט  ביוני  28

 עם ביידן.  ונפגשבוושינגטון  ביקרהנשיא ריבלין  ביוני  29

 ביוני  29-30
  והקונסוליהבאבו דאבי  שגרירותלפיד ביקר באיחוד האמירויות וחנך את ה

 בדובאי.

https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1399680148266524675
https://www.kan.org.il/item/?itemid=106956
https://www.ynet.co.il/news/article/HJsozmR5O
https://www.ynet.co.il/news/article/HJvgNRXjd
https://www.ynet.co.il/news/article/S1WRE34iO
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-847000
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001374757
https://www.zman.co.il/live/230126/
https://twitter.com/NitzanHorowitz/status/1405849724276596737
https://www.ynet.co.il/news/article/SkCi2kCju
https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/News/Pages/pr210621.aspx
https://twitter.com/JackyHugi/status/1407058308545056770
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375685
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1408871117725523978
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1408871117725523978
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1408871117725523978
https://twitter.com/BarakRavid/status/1409038559777103885
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9943772
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9948208?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://www.zman.co.il/232769/popup/
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-849881
https://www.gov.il/he/departments/news/abu_dhabi_embassy_opening_speech_fm_yair_lapid
https://www.gov.il/he/departments/news/opening_consulate_in_dubai


 2021, יוני 50הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                             7

  

 
 

 
 

 

 

 דו"חות ומחקרים 

," סיכום דיון קבוצת המחקר: ישראל ישראל וקפריסין: ידידות עם פוטנציאל לגדול" 
 . 2021באגן הים התיכון, יוני  

.  2021  יולי,  102, גיליון  כלפי ישראל והמזרח התיכוןמדיניות ארה"ב  גל סיגלר,  
 ]באנגלית[

 ראיונות בתקשורת 

 . 2021 ביוני  2, גל׳׳צ" ,המהלכים של מצרים בעזהפרופ' אלי פודה, " 

 . 2021ביוני    PeopleBroadcasting  ,3,"  אקלים ומדיניות חוץד"ר רועי קיבריק, " 

 . 2021ביוני  103fm ,14," ביידן והבחירות בישראלנדב תמיר, " 

 .  2021  ביוני  27,  סדר עולמי,"  ארה"ב-יחסי ישראלח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

   דעה מאמרי

 " סבטלובה,  קסניה  לשעבר  אך  ח"כ  לישראל,  הזדמנות  היא  המצרית  היוזמה 
 .  2021ביוני  N12 ,1," המחיר הוא מהפך במדיניות

 " תמיר,  ומהות נדב  הישראלי  האינטרס  של  הבנה  חוסר  חושפים  ודוראן  טאוב 
 . 2021ביוני   2,  זמן ישראל," הדיפלומטיה

 . 2021ביוני   2, הארץ," תבוסת המערכה בין המלחמותד"ר גיל מורסיאנו, " 

 . 2021ביוני   N12 ,3," מצרים חזרה להוביל, בינתייםפרופ' אלי פודה, " 

ברוח  פלסטיני לתיחום הגבול הימי  -הסכם תורכיהשגריר לשעבר מיכאל הררי, " 
 . 2021ביוני  7, זמן ישראל," 'המודל הלובי'?

 " תמיר,  מוסד  נדב  חשוב  כמה  והוכיח  נתניהו  בעידן  ישראל  על  שמר  ריבלין 
 .ד"ר2021ביוני   7, וואלה," הנשיאות

 " קיבריק,  רועי  ממשלת השינוי, מדיניות אקלים היא כרטיס הכניסה לעולם ד"ר 
 . 2021ביוני  9, הארץ," החדש

 13,  וואלה,"  הממשלה החדשה תאתחל את יחסי ישראל עם ארה"בנדב תמיר, " 
 . 2021ביוני 

 " גורן,  נמרוד  העולם'ד"ר  מפת  על  סיכה  כ'חצי  ממעמדה  משתחררת  ," ישראל 
 . 2021ביוני  14, וואלה

 . 2021ביוני   15,  וואיינט," הערות לבנט ולפיד 6השגריר לשעבר מיכאל הררי, " 

 " ביוני    16,  הארץ,"  אמרות שפר שהן שקר במורשת נתניהו  4פרופ' אלי פודה, 
2021  . 

,"  לפרוחבלי נתניהו ההסכמים עם מדינות המפרץ צפויים דווקא ד"ר נמרוד גורן, " 
 . 2021ביוני  19, וואלה

 " ונדב תמיר,  גורן  ,"  ארדן, חוטובלי, זה הזמן להתפטר ולחזור לארץד"ר נמרוד 
 .  2021ביוני  23, וואלה

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2021/05/Hebrew-Israel-and-Cyprus-Mitvim-Davis-Haifa-Un-May-2021.pdf
https://mitvim.org.il/en/report/20201/
https://mitvim.org.il/en/report/20201/
https://mitvim.org.il/en/report/20201/
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/2925561807715253
https://www.youtube.com/watch?v=3i_1cnINTDE
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=IGJDLM&c41t4nzVQ=FJE&share=app&fbclid=IwAR3d-7qhrxeIupAmOTFvz09bwWNMUhyFbcSMSKWR32_xpBb7Pqx-w07-sQg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mako.co.il%2Fnews-channel12%3FsubChannelId%3Dfee5181fa2a29710VgnVCM100000700a10acRCRD%26vcmid%3D413c423fc094a710VgnVCM200000650a10acRCRD%26fbclid%3DIwAR37eNcIdd33w7PsVDpRkurlvtkveeBQyqBQd9XW0JBw8T54xSJTeDPI5yw&h=AT36BqXGiL4c2bf4y4pwfHqASdEAma5ip6mzymjCRU14q1J-rGxj4Of4S78xRcHS2DJwHo6klRngTjIdyJsKKwNlwT7QXFr99uqBlmFOnPkIvPW85p4EeQJ53vo8Yheh12vC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1rpgDqbU0_RaZ7XLWdwBxUG1ScZSlq93sQ6_NnFZS1gZU7bD9pJn_KBXODbUz6FsGMG24VgczlAiX50kaMAUFugiAFFkR-j9oXNiMYoMu-47cKi-XwSsoOdJL06jyJb1WrcJrv3X0rLVId77ZFrdGntPisijDBbB_JfLpu3YeTiDA
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-e7319157511c971027.htm?partner=lobby
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-e7319157511c971027.htm?partner=lobby
https://www.zman.co.il/225738/
https://www.zman.co.il/225738/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9867309
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q2/Article-2271dc03391d971027.htm
https://www.zman.co.il/227078/
https://www.zman.co.il/227078/
https://news.walla.co.il/item/3440292
https://news.walla.co.il/item/3440292
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9888240
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9888240
https://news.walla.co.il/item/3441417
https://news.walla.co.il/item/3441804
https://www.ynet.co.il/news/article/S1oJF2Sod
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9910610
https://news.walla.co.il/item/3442596
https://news.walla.co.il/item/3442596
https://news.walla.co.il/item/3442596
https://news.walla.co.il/item/3443819

