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אבל   • שלום,  תהליך  הפלסטינית  החלאין  והרשות  ישראל  בין  שרים  בדרג  פוליטי  קשר  הרשות   -  חידוש  נשיא 
ועם השר   גנץ  הביטחון, עם שר  (פעמיים)  עם הנשיא היוצא ריבלין, עם הנשיא הנכנס הרצוג  שוחחהפלסטינית אבו מאזן  

שר .  בין שרים ישראלים ומקביליהם ברשות הפלסטינית  קישר. השר לשיתוף פעולה אזורי פריג'  ברלבלביטחון פנים  
עם השליח   נפגששר הביטחון גנץ  .  מהרשות  עם מקביליהםבירושלים    נפגשוהבריאות הורוביץ ושרת הסביבה זנדברג  

 של האיחוד האירופי לשלום קופמנס.
 

כי עם חידוש הרישיון לזכיין הישראלי    הודיעהיצרנית הגלידה בן אנד ג'ריס    -התמודדות עם חרם צרכני על ההתנחלויות   •
בשטחים הפלסטינים הכבושים. בישראל תקפו את החלטת החברה ואף חיברו אותה היא לא תאפשר שיווק של תוצריה  

עם מנכ"ל יוניליבר המחזיקה בבעלות על החברה,   שוחחואנטישמיות. ראש הממשלה בנט    DSB-, יוזמת הלטרור כלכלי
ות ארה"ב בהם קיימת חקיקה נגד חרם  משפטיים נגד החברה במדינ  צעדים החוץ אמרו כי יקדמו   ומשרדשר החוץ לפיד  

משרדי בראשות משרד החוץ והשתתפות משרדי -צוות בין  הקימהלגינויים. ישראל    הצטרףעל ישראל, והנשיא הרצוג  
לשנותה.   לפעול  בעולם  השגרירויות  את  והנחתה  החברה,  החלטת  עם  להתמודדות  והממשלה  המשפטים  הכלכלה, 

הצעה שקראה לממשלה לדחוק בקרנות הפנסיה ההולנדיות למשוך את השקעותיהן מחברות   אימץהפרלמנט ההולנדי  
חברות בשל קשריהן   16-כי תפסיק להשקיע ב  הודיעה(  KLP)  קרן הפנסיה הגדולה בנורווגיה .  הפעילות בהתנחלויות

 . ראלי בגדה המערביתלכיבוש היש
 

הבית בתשעה באב -יהודים וחברי כנסת מהימין להרמתפללים  על רקע עליית    -מאבק על ריבונות בירושלים  נמשך ה •
ובקשה מצד על התבטאותו זו,    ביקורתלאחר  יהודים בהר.  על חופש הפולחן ל  ששמרעל  המשטרה  מפכ"ל    אתבנט    בירך

ירדן  וונה היתה לחופש ביקור במקומות הקדושים.  בנט את הודעתו והדגיש כי אין שינוי בסטטוס קוו, וכי הכ  תיקןארה"ב,  
בבקשה לממשל בוושינגטון כדי שיעכב    פנהלהר ושלחה אגרת מחאה. משרד החוץ    עליית המתפללים היהודיםגינתה את  

  לא להציב קשיים פוליטיים נוספיםסוף הקיץ כדי  עד    הקונסוליה ברחוב אגרון בירושליםתהליך הפתיחה מחדש של  את  
זימון לדיון בהתנגדויות   ושלחה  E-1מועצת התכנון העליונה המשיכה לקדם את תכנית הבנייה באזור    לממשלה החדשה.

לה.   עמים"  ארגון  מנכ"לית  שהוצגו  הא  השתתפהאופנהיימר  "עיר  של  הביטחון  במועצת  הנשיאה  ו"ם  בדיון  בהזמנת 
לשר החוץ  הודה ות במזרח ירושלים. שר החוץ לפיד שכונמבפינוי האפשרי של משפחות ערביות  התורנית צרפת שעסק

  .בקי לקידום תרבות וכלכלההסלובקי קורצ'וק על הודעתו כי בספטמבר ייפתח בירושלים המכון הסלו
 

המאמצים לבניית מנגנון העברת כספי הסיוע הקטרים   נמשכו  -  ועזה  החמאס  מול  להתנהלות  חדש   מנגנון  לקבע  ניסיון •
, אשר יבטיח שהכסף לא יגיע לידי החמאס. במסגרת הניסיונות והאמריקאים  "םהאו  במעורבותלמשפחות הנזקקות בעזה  

בישראל   ביקרעמאדי  -לבנות מתווה חדש הגיע השליח האמריקאי עמר לביקור בישראל וברמאללה, והשליח הקטרי אל
לכרוך את המשא ומתן על הסדרה ושיקום בנושא של סוגיית השבויים, והצדדים הגיעו למבוי    ביקשהוברצועה. ישראל  
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ישראל   ונכנסות לרצועה, אך בתגובה   רשימתואת    יליאת מרחב הדייג בשלושה מ  הגדילהסתום.  הסחורות היוצאות 
 .  מייל 6-מייל ל 12-הדייג מ מרחבמחדש  צומצםזה, וצה"ל מטרות בע תקףבלוני תבערה  לשיגור

 

  -  ממשלת ישראל מחפשת דרכים לחיזוק הכלכלה ברשות הפלסטינית, לצד המשך הפעלת מנגנוני הכיבוש הצבאי •
אלף היתרי עבודה לפועלים    15-ממשלה להוספה של כ   החלטת  קידמוהשר לשיתוף פעולה אזורי פריג' ושר השיכון אלקין  

  לחיזוק צעדים    לנקוטישראל  מ  ביקש  יקני עמרפלסטיני במשרד החוץ האמר-מחזיק התיק הישראליפלסטינים בישראל.  
מכספי המיסים המועברים לרשות בגין    ש"חמיליון    600-להקפיא כ  אישרביטחוני  -. הקבינט המדיניהממשלה ברמאללה

ובדרום הר חברון, הרס מבנים ומאגרי    הירדן  בבקעתקהילות רועים    פינהמשפחות המחבלים והאסירים. צה"ל  תמיכתה ב
ליו"ר ועדת חוץ וביטחון בן ברק בבקשה לקיים דיון בוועדה בנוגע למותם של    פנתה  נהעח׳׳כ מרא  מים והחרים רכוש.

 .  פלסטינים מירי צה"ל בשטחים

בנט עם    ראש הממשלה  בחשאי  נפגשלאחר נתק של שנים בתקופת נתניהו    -יחסים עם ירדן  פתיחת "דף חדש" ב •
הגדלת מכסת המים שישראל   על פתיחת דף חדש בין המדינות וכן על  סוכםבפגישה    המלך עבדאללה בארמונו בעמאן.

המלך עצמו את   חשף  CNNלרשת    בראיוןפגישה הודלף לעיתונות.  מתיחות קלה לאחר שדבר ה  נרשמהמוכרת לירדן.  
על הרחבת שיתוף הפעולה הביטחוני, וציין שיצא    סוכםשר הביטחון גנץ בה    דבר הפגישה עם בנט, הזכיר את פגישתו עם

היחסים  לברך את    התקשרמעודד מהשיחות. עבדאללה   בפניו את החזרת  וציין  לנשיא המדינה,  על השבעתו  הרצוג 
על הסכם    חתמוספאדי בצד הירדני של מעבר אלנבי. השניים  -עם עמיתו הירדני א  נפגשלמסלולם התקין. שר החוץ לפיד  

בין המדינות, וכן על הגדלת הייצוא של   הסחרשר החוץ הקודם אשכנזי, להגדלת מכסת המים והגדלת  שנרקם בתקופת
 .  שלה על מהלכיה מול ירדןאת הממ תקףירדן לשטחי הרשות הפלסטינית. יו"ר האופוזיציה נתניהו 

 

על ידי שר החוץ לפיד    מונהחייק    נשיא התאחדות המלונות בישראל  -  מדיניים עם איחוד האמירויותהיחסים  הקידום   •
נשיא   בהשתתפות  נחנכה  בישראל  האמירויות  איחוד  שגרירות  שגריר הראשון של ישראל באיחוד האמירויות.לשמש כ 

- לתפקיד עם יורש העצר של אבו דאבי מוחמד בן  מכניסתובפעם הראשונה    שוחחראש הממשלה בנט  המדינה הרצוג.  
השרה להגנת הסביבה   עם  וחתמה  בישראל  ביקרה  מהירי-איחוד האמירויות אלשרת המזון וביטחון המים של    .זאיד

דו"ח סקר הסיכונים של קצא"א בנוגע   את  דחהזנדברג על הפרק הסביבתי בהסכמי אברהם. המשרד להגנת הסביבה  
להסכם הזרמת הנפט שנחתם עם איחוד האמירויות, ובהנחיית זנדברג עצר את יישום ההסכם עד להחלטת ממשלה 

משרדי לבחינה מחדש של ההסכם. המרכז הרפואי שיבא חתם על הסכם  -הקמת צוות בין  על החליטו בעניין. בנט ולפיד  
בחברת הבשר    השקיעה  DisruptADברת ההשקעות האמירתית  שיתוף פעולה עם מחלקת הבריאות באבו דאבי. ח

רהם . כחלק משיתופי הפעולה שנרקמו בין המכונים לאחר החתימה על הסכמי אבAleph Farmsהמתורבת הישראלית  
 .  מכון מיתווים ומכון טרנדס האמירתי הנציגים של פגישה בארץ בין   התקיימה

 

עם מקבילו    נפגש  ביקור מדיני במרוקו,  ערךמנכ"ל משרד החוץ אושפיז    -  עם מרוקו  יחסיםוהרחבת מסגרת ה  רקימת •
  וסיכמו ,  שוחחובוריטה  ולפיד  שר החוץ  לביקור בישראל.    עבור שר החוץ המרוקאי בוריטה  הזמנהלו    ומסרהמרוקאי יאזור,  

על הסכם    חתמו  אונא  וראש מערך הסייבר הלאומי הישראלילאודיי  שר ההגנה המרוקאי  של לפיד במרוקו.    ביקורעל  
את   השיקועל  -חברות הטיסה ישראייר ואלהסכם ראשון בין המדינות בתחום הביטחון.    –ף פעולה בתחום הסייבר  שיתו

למרוקו, וחברת ארקיע צפויה להצטרף אליהן בראשית חודש אוגוסט. מטוס חיל האוויר המרוקאי    ים הטיסה הישיר  ויקו
 . בארץ לקראת תרגיל צבאי בינלאומי בהובלת ארה"ב נחת

 

בוסאיידי, אשר הבהיר -עם מקבילו העומאני אל  שוחחשר החוץ לפיד    -  ?נוספות נורמליזציה עם מדינות ערביות  קידום •
כי מדינתו לא תנרמל את יחסיה עם ישראל בטרם התקדמות להסכם שלום עם הפלסטינים המבוסס על שתי מדינות. 

בחרו לא להתחרות   וסודאן  מאלג'ירלכווית. ג'ודוקאים    , והמשיךם בעמאןחניית בינייל  עצר  ,מטוס שהמריא מישראל  נצפה

https://twitter.com/eliorlevy/status/1410885266349432833
https://twitter.com/nurityohanan/status/1414463380069433346
https://twitter.com/nurityohanan/status/1419350065303404549
https://twitter.com/eliorlevy/status/1419388419755626496
https://twitter.com/EsawiFr/status/1418218414292692996
https://twitter.com/gantzbe/status/1421771009082994690
https://news.walla.co.il/item/3448521
https://news.walla.co.il/item/3447496
https://www.btselem.org/hebrew/facing_expulsion_blog?nid=213536
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9979219
https://www.btselem.org/hebrew/press_release/20210709_court_sanctioned_war_crime_committed_in_broad_daylight
https://twitter.com/AGvaryahu/status/1420976762859802626/photo/1
https://news.walla.co.il/item/3446939?utm_campaign=socialbutton&utm_content=twitter&utm_medium=sharebutton&utm_source=twitter&utm_term=social
https://twitter.com/gilicohen10/status/1413183794757218310
https://twitter.com/yaronavraham/status/1413176445032189958
https://edition.cnn.com/videos/tv/2021/07/25/exp-gps-0725-king-abdullah-biden-middle-east.cnn
https://news.walla.co.il/item/3450291
https://www.mako.co.il/news-world/2020_q1/Article-8db2df5907eda71026.htm
https://www.ynet.co.il/news/article/hje00lvw6o
https://twitter.com/yairlapid/status/1413115369674395650
https://www.kan.org.il/item/?itemId=109197
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1413129585894563841
https://news.walla.co.il/item/3447803?utm_campaign=socialbutton&utm_content=twitter&utm_medium=sharebutton&utm_source=twitter&utm_term=social
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=110240
https://twitter.com/AmbAlKhaja/status/1415249061184159746
https://twitter.com/HilaieSivan/status/1415189802937430017
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec94_2021
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9998366
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-852980
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1415224634459541504
https://news.walla.co.il/item/3449908
https://gulfnews.com/uae/government/uae-minister-mariam-almheiri-explores-cooperation-in-food-and-water-security-with-israel-officials-1.80720138
http://wam.ae/he/details/1395302951949
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1415694155309883393
https://www.ynet.co.il/article/hksiw2eau
https://twitter.com/ilanacuriel/status/1419233453875339265
https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-1.10021154?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/YoraiLahav/status/1420440035564953600
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001377387#utm_source=Apps&utm_medium=SharedTo
https://twitter.com/GorenNimrod/status/1420000087724412930
https://twitter.com/BarakRavid/status/1412347770573398020
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1412350004161880067
https://twitter.com/simonarann/status/1412818713674489861
https://twitter.com/yairlapid/status/1412814340470751237
https://twitter.com/yairlapid/status/1416057071355707393
https://twitter.com/yairlapid/status/1417088236053221378
https://www.timesofisrael.com/israel-morocco-in-talks-to-hold-official-lapid-visit-to-rabat/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.timesofisrael.com/israel-morocco-sign-accord-for-cybersecurity-cooperation/
https://travel.walla.co.il/item/3450000
https://news.walla.co.il/item/3445848?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://www.maariv.co.il/news/world/Article-852250
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1413211597825363970
https://www.haaretz.co.il/sport/olympics/olympicnews/1.10021669
https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/sudanese-judoka-refuses-face-israeli-opponent?amp


 2021, יולי 51הדו"ח הדיפלומטי, גיליון מס'                                                                                                              3

  

מול הישראלית    להתמודדקחטאני  -אישר לג'ודוקא אל  הסעודי נגד יריבים ישראלים באולימפיאדה, בעוד הוועד האולימפי  
 . שקוהר

 

ופעילותה   • הגרעין  בתכנית  למאבק  מעודכנת  אסטרטגיה  לניסוח  איראןהאזורית  מאמצים   המשיכהישראל    -  של 
בדיאלוג עם האמריקאים בניסיון להשפיע על אופן החזרה להסכם הגרעין עם איראן, על עיצוב ההסכם הבא ועל התמיכה 

בתהליך בחינה מחדש של מדיניות ישראל כלפי   החל ית האמריקאית בישראל. צוות בראשות בנט, לפיד וגנץ  הביטחונ
דובר הממשלה  את ארה"ב כי איראן קרובה להפוך למדינת סף גרעינית.    הזהירהארה"ב ביחס לגרעין האיראני. ישראל  

  לית במכ  בפגיעה  איראןאת    האשימה  ישראלבמתקן לייצור צנטריפוגות.    לפגיעה  את ישראל בפעולה  האשיםהאיראנית  
גינוי בינלאומי ברור   להשגת  לפעול  והחלהבבעלות איש עסקים ישראלי ליד עומאן בה נהרגו אזרח רומני ואזרח בריטי,  

מספר פעמים מטרות    תקפהכי ישראל    דווח   .של איראן, פתיחה בחקירה בינלאומית ודיון במועצת הביטחון של האו"ם
בכך את חוסר שביעות   וביטאהכי מערך הנ"מ הרוסי יירט את מרבית הטילים הישראלים,    דיווחהבסוריה. רוסיה  איראניות  

 רצונה מפעילות ישראל באזור.
 

בבריסל    נפגשושר החוץ לפיד ומקבילו המצרי שוקרי    -  ישראל והחמאס בעזה  נמשכים מאמצי התיווך של מצרים בין •
ואת   משלחת של כוחות הביטחון הישראלים הכוללת את נציג המל"ל רזבסוגייה הפלסטינית, עזה והביטחון האזורי.    ודנו

בלום   והנעדרים  השבויים  בעזה  השתתפהמתאם  ההסדרה  בנושא  במצרים  התיווך  לרשת   התראייןלפיד  .  בשיחות 
שגרירות ישראל במצרים כי   הבהירה. בתגובה לשיח ציבורי שהתעורר במצרים  ״Sada el Baladֿהתקשורת המצרית ״

מתערבת בכל הקשור לבניית הסכר באתיופיה, ומוכנה להעמיד את הידע הטכנולוגי    ישראל שומרת על נייטרליות ולא
 שלה לטובת פתרון בעיית המים במצרים.  

במפגש רשמי של מועצת שרי החוץ של   השתתףהחוץ לפיד    שר  -  האירופי  האיחוד  עם  המדיניים   הקשרים  שיפור
את תמיכתו בפתרון שתי המדינות, ונפגש עם הנציג    הדגישלפיד בפני המועצה,    נאםאירופה בבריסל. במהלך ביקורו  

על הובלת מהלך להצטרפות    סיכמו . לפיד ושר התרבות טרופר  נאט"ו סטולטנברג  "למזכ  עםו  בורל העליון לענייני חוץ  
 ( אירופה  של  והאמנות  התרבות  לתכנית   את   ג המחרי  גיאוגרפי   סעיף   מכילה  אשר(  Creative Europeישראל 

של   למחליפו   מונה'ב סגן שר החוץ הבולגרי לשעבר ומי ששימש כשגריר בולגריה בישראל  אנצ . דמיטרי צההתנחלויות
כן  השר לשיתוף פעולה אזורי פריג', ו  עם  נפגשז'ופרה כשליח האיחוד האירופי לישראל. שגריר האיחוד האירופי ז׳ופרה  

בן ברק.    עם והביטחון  ועדת החוץ  עיריית אשדוד    תמכהשגרירות האיחוד האירופי בישראל  יו׳׳ר   להוציא אתביוזמת 
 . פעמיים מחופי הים-הכלים החד

 

הכנות לביקורה    נערכועם שר החוץ הגרמני מאאס,    נפגששר החוץ לפיד    -  החיזוק קשרים בילטרליים עם מדינות אירופ •
  שטיינמאייר   איגרת תנחומים לנשיא גרמניה   שלחהנשיא הרצוג  של קנצלרית גרמניה מרקל בישראל בחודש אוגוסט, ו

שביקרו    עם שגרירת גרמניה וחברי פרלמנט גרמני  נפגשסגן שר החוץ רול    בגין השטפונות הקטלניים שפקדו את המדינה.
שר החוץ הצ'כי    עם לפיד עמו, כמו גם    נפגשדריאן. במהלך ביקורו בבריסל  -עם עמיתו הצרפתי לה  שוחחבארץ. לפיד  

 והגיע אשר נענה להזמנתו    רדמאן-עם שר החוץ הקרואטי גרליץ'  שוחחעמו במהלך ביקורו בבריסל. לפיד    ונפגשקולהנק,  
סרני לדיון בתפקידה של אירופה   עם סגנית שר החוץ האיטלקית  נפגש פריג׳    אזורי  לשיתוף פעולהשר  לביקור בארץ. ה

 . בקידום שיתופי פעולה בין ישראל והפלסטינים

את הנשיא הנכנס הרצוג, וקיים עמו שיחה ארוכה, בין    לברך  התקשרנשיא תורכיה ארדואן    -  איתותים חיוביים מתורכיה •
נציג תרבותי לשגרירות   שלחהתורכיה  לשיתוף פעולה בין המדינות בקידום הסוגייה הפלסטינית.    אפשרויותהיתר על  

צעירים  מנהיגים  יוזמה חדשה שמטרתה יצירת רשת של    השיקישראלית  -פורום החברה האזרחית הטורקית.  בישראל
 .שיפעלו לחיזוק הקשרים בין המדינות טורקים וישראלים
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בישראל   ביקראת שר החוץ לפיד על כניסתו לתפקיד, ובהמשך החודש    בירך שר החוץ היווני דנדיאס    -  מסרי הרגעה ליוון •
  תורכיה שיפור היחסים עם  כי  מסר הרגעה לנשיאת יוון    העבירדאג הנשיא הרצוג ל  לאחר שיחתו עם ארדואן עמו.    ונפגש

 . יווןעם על חשבון היחסים  באלא 
 

  העבירה ן בנוגע למעמד העיר וארושה בצפון קפריסין,  צדדית של ארדוא-החד  הצהרתונוכח    - סולידריות עם קפריסין   •
ישראל מסר ברור כי היא עומדת לצד קפריסין ותומכת בעמדתה. שר החוץ הקפריסאי כריסטודולידס ביקר בישראל, 

בעברית למארחיו.   והודהאת תמיכת ישראל בקפריסין בסוגייה של צפון קפריסין,    הביעעם שר החוץ לפיד אשר    נפגש
כיבוי לקפריסין לסייע בכיבוי שריפות. נשיא    מטוסי  ישראל  שלחהשל קפריסין ובמסגרת הסכם הסיוע ההדדי,    לבקשתה

 .קפריסין אנסטסיאדיס בירך את הנשיא הנכנס הרצוג
 

פורום הגז    ייצגהשרת האנרגיה אלהרר    -המשך התמסדות פורום הגז האזורי   • ישראל בפגישה החמישית של  את 
השרים    החליטוורום. בפגישה זו  האתר הרשמי של הפ  הושקגם    מהלכהבמזרח אגן הים התיכון בדרג שרי האנרגיה, ב

 . לקבל את האיחוד האירופי לפורום במעמד של משקיף קבוע

לסגור את המשרד לעניינים אסטרטגיים ולהעביר    החליטהממשלת ישראל    -  שינויים במערך החוץ, מינויים ותנאי עבודה •
לשר האוצר    הוכפפהאת תחום פעילותו ותקציבו למשרד החוץ. לשכת הקשר "נתיב" היושבת במשרד ראש הממשלה  

כמנכ"לית המשרד לשיתוף   מונתהויחליף את בן שבת. רוני אלון    המל"ל החדש   ראשכ  מונהליברמן. ד"ר אייל חולתא  
 27  בחרהועדת המינויים העליונה של משרד החוץ  יאיר מונתה כמנכ"לית משרד התפוצות.  -פעולה אזורי. ציונה קניג

חדשים. על מנת להגביר את השוויון המגדרי הקים המשרד צוות מיוחד לעידוד נשים להגשת מועמדות לתפקידי   מינויים 
ל׳׳ז של   מחזור  נפתחכמינוי פוליטי של שר החוץ.    לשגריר ישראל בקנדה  מונהראשי נציגויות בחו"ל. ח"כ לשעבר הופמן  

לחברה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת,   מונתהצוערות וצוערים. ח"כ מראענה    25  מונההלשירות החוץ    רים קורס הצוע
כי הדיונים    החליט(. משרד החוץ  יהנו בעברחברת הכנסת הערביה הראשונה החברה בוועדה )חברי כנסת ערבים כ  והינה

 . איזון ושילוב בין הורות לבין קריירה כדי לעודד 15:00בשעה פעמיים בשבוע המקצועיים יסתיימו 
 

  -   ת של ישראל מאותגרת על ידי חשיפת השימוש שנעשה בתוכנות ריגול של חברה ישראליתהדמוקרטי  תדמיתה •
משטרים    בתקשורת  חשיפה כי  חברת    השתמשוהעולמית  של  ישראלית  אחר  הישראלית    NSOבתוכנה  לרגל  כדי 

ביקורת על ישראל ועל חברת הסייבר ההתקפי.    עוררהרתיים במקומות שונים בעולם,  ופעילים חב  עיתונאיםפוליטיקאים,  
לפריס לפגישות עם שרת ההגנה פורלי, לדיון    טס  גנץשר הביטחון  צוות מיוחד לטיפול במשבר.   הקימהממשלת ישראל  

לית כדי להאזין לנשיא מקרון,  בנושא לבנון והסכם הגרעין עם איראן, ועל רקע הדיווחים כי נעשה שימוש בתוכנה הישרא
את    הוריד לעמיתתו כי החברה לא אחראית לפריצה למכשירים של פוליטיקאים בצרפת. משרד החוץ האמריקאי    מסר

 .ימת המדינות הנאבקות בסחר בבני אדםדירוג ישראל ברש
 

השביעי של הפורום הגלובלי למאבק באנטישמיות אותו   בכנסשר החוץ לפיד נשא נאום    -  אבק באנטישמיות ובגזענותמ •
קידם את הרעיון שהאנטישמיות היא בהם  טור דעה בתקשורת הישראלית,    כתבמובילים משרד החוץ ומשרד התפוצות, ו

להיאבק   ישראל  על  ולכן  גזענות,  וקיצונית של  ייחודית  של  צורה  צורה  זה מהווה סטייה מהנרטיב   גזענות.בכל  רעיון 
והאנטישמיות כקטגוריה העומדת בפני עצמה.הישראלי הנפוץ המציג את ה נגד חקיקת חוק השבת   שואה  יצא  לפיד 

את הצהרתו של  תקףכי קבלתו תפגע ביחסים עם פולין. מנהיג מפלגת השלטון הפולנית קשינסקי  ואמרהרכוש הפולני, 
אגרת ברכה כמקובל לנשיא בלארוס לוקשנקו לרגל יום העצמאות הלאומי, על   שלחלפיד בעניין. לאחר שהנשיא ריבלין  

אותו, כלל לוקשנקו מסרים אנטישמיים בנאומו לרגל המאורע. משרד החוץ זימן את ממלא  אף שמדינות רבות מחרימות 
עמו בארץ על אימוץ הגדרת האנטישמיות  שנפגשלשר החוץ הקנדי גרנאו  הודהלפיד  מקום השגריר הבלארוסי לשיחה.

לביטול משחק הידידות שתוכנן להתקיים בין    פעלו  מועדון אוהדי ברצלונה הערבים בארץ וח״כ אבו שחאדה.  IHRAשל  
 . המועדון הירושלמי ביחס לאוכלוסייה הערביתמ םצלונה, בגין העמדות הגזעניות שמבטאים אוהדיבית"ר ירושלים ובר

 

https://twitter.com/GreeceMFA/status/1410838337498275842
https://twitter.com/simonarann/status/1417504123721818117
https://twitter.com/yairlapid/status/1417788749774213123
https://news.walla.co.il/item/3449447
https://www.ynet.co.il/news/article/hk2vensrd
https://twitter.com/LiorHaiat/status/1417572732427022338
https://mfa.gov.cy/press-releases/2021/07/24/fm-christodoulides-to-visit-israel/
https://twitter.com/LahavHarkov/status/1419666529168338947/photo/1
https://twitter.com/Christodulides/status/1419984712819478528
https://twitter.com/CyprusMFA/status/1414562622511456256
https://www.ynet.co.il/news/article/HJAyq40hu
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1411437590490882053
https://twitter.com/NogaCaspi/status/1412428903583526916
https://twitter.com/KElharrar/status/1412401540975976454
https://twitter.com/MOPEgypt/status/1410578273243996165
https://ec.europa.eu/info/news/eu-as-observer-in-the-east-mediterranean-gas-forum-2021-jul-08_en
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec136_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec140_2021
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rk5khquad
https://twitter.com/simonarann/status/1417035330692263936
https://twitter.com/simonarann/status/1417035330692263936
https://twitter.com/simonarann/status/1417035330692263936
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec63_2021
https://twitter.com/yairlapid/status/1415741909146947585
https://twitter.com/yairlapid/status/1417081688501456896
https://twitter.com/Galtweets/status/1417951187018653700
https://twitter.com/AlonUshpiz/status/1417461345067405317
https://www.gov.il/he/departments/news/cadet_course_210721
https://www.gov.il/he/departments/news/cadet_course_210721
https://www.gov.il/he/departments/news/cadet_course_210721
https://news.walla.co.il/item/3448036
https://twitter.com/IbtisamMaraana/status/1417743013661528065
https://www.ynet.co.il/parents/article/bykdpy2cd
https://www.europe1.fr/international/revelations-sur-le-logiciel-israelien-pegasus-utilise-pour-espionner-journalistes-et-militants-dans-le-monde-entier-4058527
https://www.ynet.co.il/news/article/sjvvtxzco#autoplay
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10051794
https://twitter.com/grolnik/status/1416814966225739779
https://www.haaretz.co.il/tmr/.premium-MAGAZINE-1.10002536
https://news.walla.co.il/item/3449354
https://www.ynet.co.il/news/article/rjj00t4ea00?prof=2.News-192.the.world
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10038855?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
https://www.inn.co.il/news/500506
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.9962791
https://www.gov.il/he/departments/news/the_global_forum_for_combating_antisemitism
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.10020485?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://twitter.com/yairlapid/status/1418579104283123723
https://twitter.com/MoavVardi/status/1412431774613921799
https://www.ynet.co.il/judaism/article/H1fje11W6O
https://twitter.com/yairlapid/status/1411716368223936516
https://twitter.com/yairlapid/status/1411715576687480837
https://twitter.com/KhJacki/status/1413210664441614338
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יעדים ותכנית ממשלתית    וקבעה,  על מעבר לכלכלה דלת פחמן  החליטהממשלת ישראל    -חוץ מבוססת אקלים  -מדיניות •
את מחויבות   וציינהעם השליח האמריקאי המיוחד לאקלים קרי,    שוחחהלעמידה בהם. השרה להגנת הסביבה זנדברג  

בינלאומית  ישראל למאמץ הבינלאומי להתמודדות עם משבר האקלים. משלחת מ מאילת למשימת חקר    יצאהדענים 
וערב הסעודית.   - הקרן הביןאלמוגים בים האדום תחת חסות שוויצרית שמאפשרת שיתוף פעולה עם מדינות כסודן 

 .בחודש ינואר בזפתזיהום חופי ישראל  בגיןישראל לקבלת פיצויים  את בקשת אישרהלאומית לנזקי זיהום נפט 
 

. ישראל 2019-לבחון חזרה אפשרית של ישראל לאונסק"ו ממנו פרשה ב  החלמשרד החוץ    -השתלבות ישראל בעולם   •
 הצטרפהישראל  לכלה דיגיטלית.  לאומיות בעולם של כ-למיסוי מינימלי של חברות רב  OECD-להחלטת ארגון ה  הצטרפה

 זכויות להט"ב.את ישראל בפורום הבינלאומי לקידום  ייצגסגן שר החוץ רול . משקיפההאפריקאי במעמד   לאיחוד
 

חיסונים    700,000-הסכם חיסונים בו ישראל התחייבה לספק כ  על  חתמוישראל ודרום קוריאה    -  דיפלומטיית קורונה •
 . ציוד רפואי ומכונות הנשמה לנפאל שלחהתמורת משלוח עתידי של חיסוני פייזר שהזמינה דרום קוריאה. ישראל 

 

סולידריות   • גנץ    -הבעת  הביטחון  לצאת   ציין שר  לה  לעזור  אחרות  מדינות  ומעודדת  ללבנון,  לסייע  מוכנה  ישראל  כי 
סולידריות עם העם העיראקי ברשתות החברתיות בערבית נוכח ההתמודדות   הביעמשרד החוץ  .  מהמשבר אליו נכנסה

צער    הביעה. ישראל  בעיראק  נגד מעורבות איראן  לצאתההזדמנות    וניצל אתשלו עם גל חום והפסקות חשמל נרחבות,  
בצבעי דגל גרמניה כאות הזדהות עם   הואר בניין עיריית תל אביב  בית חולים דרומית לבגדאד.  השריפה שפרצה בעל  

 . שפקד את המדינה אסון השטפונות
 

ביתו של   הריסתבמעט את    עיכבהישראל    -  ימי חסד וזהירות ביחסי הממשלה החדשה והממשל הדמוקרטי בארה"ב   •
של ארה"ב להימנע מכך, אך ביצעה זאת לבסוף. ראש הממשלה בנט ושר    בקשהמחבל בעל אזרחות אמריקאית נוכח  

את התנגדותו לחזרה    הדגישבנט  בית הנבחרים האמריקאי,  ועדת החוץ של  משלחת של  חברי  עם    שו נפגלפיד  החוץ  
 .  מפלגתית בארה׳׳ב-הדגיש את החשיבות הישראלית בתמיכה דולהסכם הגרעין, ולפיד 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/tamarzandberg/status/1419237894636675074
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec171_2021
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1420040903939534854
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1420244595955412992
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1417369055523188768
https://twitter.com/yoavetiel/status/1418219088267014150
https://news.walla.co.il/item/3450999
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/
https://twitter.com/yairlapid/status/1418233454542659589
https://www.gov.il/he/departments/news/israel_joined_the_african_union_as_an_observer
https://twitter.com/idanroll/status/1412460443306795011
https://www.ynet.co.il/news/article/HkCI9SWpO
https://twitter.com/N12News/status/1412187547204214793
https://www.gov.il/he/departments/news/israeli_aid_to_nepal
https://twitter.com/gantzbe/status/1412332181838610433
https://twitter.com/kaisos1987/status/1410950495565406208
https://twitter.com/IsraelArabic/status/1410949742209687558
https://twitter.com/IsraelArabic/status/1414867352823508995
https://twitter.com/Ron_Huldai/status/1416820902940102656
https://twitter.com/yishaiporat/status/1412483030099369985
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1413080921935421440
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1413048683399163905
https://twitter.com/yairlapid/status/1412793014204915734
https://twitter.com/yairlapid/status/1412793014204915734
https://twitter.com/yairlapid/status/1412793014204915734
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1413080921935421440
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 ? קרה מה תאריך 

 . במרוקו ביקראושפיז  משרד החוץמנכ׳׳ל  ביולי  6

 .מאזןעם אבו   שוחחהנשיא היוצא ריבלין  ביולי  6

 ביולי  6
את ישראל בפגישה החמישית של פורום הגז   ייצגהשרת האנרגיה אלהרר 
 . במזרח אגן הים התיכון

 . ןדריא-עם עמיתו הצרפתי לה שוחחלפיד  ביולי  6

 . עם מקבילו הירדני ספאדי נפגשלפיד שר החוץ  ביולי  8

 . המלך עבדאללהעם  שוחח הנשיא הרצוג ביולי  10

 ביולי  11-12
עם הנציג האירופי   ונפגשלפיד השתתף בכינוס שרי החוץ האירופים בבריסל  

 סטולטנברג. נאט"וומזכ"ל   וקריש המצרילענייני חוץ בורל, עמיתו 

 .את הנשיא הנכנס הרצוג לברך התקשרנשיא תורכיה ארדואן  ביולי  12

 ת עזה.בישראל וברצוע ביקרעמאדי -השליח הקטרי אל ביולי  12

 .לביקור בישראל הגיעהשרת המים האמריתית  אלמהירי  ביולי  17

 .לביקור בישראל הגיע דנדיאס היווני שר החוץ ביולי  21

 בן זאיד. עם יורש העצר של אבו דאבי שוחחבנט  ביולי  23

 .לביקור בישראל הגיע כריסטודולידס הקפריסאי שר החוץ ביולי  25

 ביולי  27
השליח האמריקאי המיוחד למשבר  עם  שוחחהזנדברג  השרה להגנת הסביבה

 האקלים קרי. 

 .עם השליח של האיחוד האירופי לשלום קופמנס נפגששר הביטחון גנץ  ביולי  27

 . עם עמיתיהם הפלסטיניםבירושלים  נפגשוזנדברג ושר הבריאות הורוביץ  ביולי  28

 בארץ ונפגש עם לפיד.  ביקר רדמאן-שר החוץ הקרואטי גרליץ' ביולי  28

 פורלי. עם שרת ההגנה של צרפת נפגששר הביטחון גנץ  ביולי  28

https://twitter.com/BarakRavid/status/1412347770573398020
https://twitter.com/BarakRavid/status/1412433198630551556
https://twitter.com/KElharrar/status/1412401540975976454
https://twitter.com/francediplo_EN/status/1412422431189438466
https://twitter.com/yairlapid/status/1413115369674395650
https://www.ynet.co.il/news/article/hje00lvw6o
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101604/israel-high-representative-josep-borrell-met-alternate-prime-minister-and-foreign-minister_en
https://twitter.com/MfaEgypt/status/1414255242762391558
https://twitter.com/yairlapid/status/1414507039628402691
https://www.ynet.co.il/news/article/rkg0rg5pu
https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1414675350211207173
https://twitter.com/nurityohanan/status/1414429500419543042
https://gulfnews.com/uae/government/uae-minister-mariam-almheiri-explores-cooperation-in-food-and-water-security-with-israel-officials-1.80720138
https://twitter.com/simonarann/status/1417504123721818117
https://news.walla.co.il/item/3449908
https://twitter.com/SammyRevel/status/1419373033458909191
https://twitter.com/tamarzandberg/status/1420040903939534854
https://twitter.com/gantzbe/status/1420077010190282756
https://news.walla.co.il/item/3450972
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_lapid_meets_with_croatian_fm_gordon_gerlic
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10038855?utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=General
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 דו׳׳חות ומחקרים

 " מורסיאנו,  גיל  וד"ר  קיבריק  רועי  חציד"ר  במדיניות-מגמות  של -שנתיות  החוץ 

 . 2021יוני -, ינואר7," גיליון ישראל

.  2021  אוגוסט,  103, גיליון  התיכוןמדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח  גל סיגלר,  
 ]באנגלית[

   דעה מאמרי

ביולי   N12  ,4,״ השתלבות במזרח התיכון? נראה אותך, לפידפרופ׳ אלי פודה, ״

2021 . 

  ,״פלסטינית-המשחק המסוכן עם הסימבוליקה הישראליתד׳׳ר ליאור להרס, ״

 . 2021ביולי   7, הארץ

לחבר בין רצועת עזה לגדה המערבית זה אינטרס " ח׳׳כ לשעבר קסניה סבטלובה,  

 . 2021ביולי   N12 ,8 " , ישראלי

כלי   – הדף החדש ביחסים עם האיחוד האירופי צדקיהו, " -ד"ר מאיה שיאון

 . 2021ביולי  21, הארץ," אפקטיבי נגד יוקר המחיה

  25," זמן ישראל, הר הבית הוא מבחן ראשון לממשלת השינויד"ר ליאור להרס, " 

 . 2021ביולי 

: תשע מגמות חצי שנתיות  2021יולי מורסיאנו, " ד"ר רועי קיבריק וד"ר גיל  

 . 2021ביולי   28, הארץ," במדיניות החוץ של ישראל

 ראיונות בתקשורת 
 . 2021ביולי   7, גל"צ," ישראל ולבנוןהשגריר לשעבר מיכאל הררי, " 

 . 2021ביולי  8, גלי צה׳׳ל,״ על תורכיה, קפריסין וישראלד׳׳ר נמרוד גורן, ״

 
ביולי   N12  ,31," על הסכסוך בצפון קפריסיןהשגריר לשעבר מיכאל הררי, " 

2021 . 

https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2020/07/Hebrew-Trends-in-Israels-Regional-Foreign-Policies-7-January-June-2021.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/2020/07/Hebrew-Trends-in-Israels-Regional-Foreign-Policies-7-January-June-2021.pdf
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q3/Article-ad487ae6e417a71026.htm?fbclid=IwAR194k5Xd_YSCgtirxK2jFVmBMa4Ny_HzHIPBcsFvkSw5qK0mrZHLZUYV6E
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9976952?fbclid=IwAR0s-e6dGGkEh4p_9FHs7xt-t9EYWvp68I6sogbfXLvpnnc_srL2arHMTnw
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q3/Article-1d0eacc68158a71027.htm?fbclid=IwAR3xbs4L-5v3UXbMFjC2gqoPUwv-PZ0pwDVv7iLoQ89hoN2Z1-LNMG8gw1Y
https://www.mako.co.il/news-columns/2021_q3/Article-1d0eacc68158a71027.htm?fbclid=IwAR3xbs4L-5v3UXbMFjC2gqoPUwv-PZ0pwDVv7iLoQ89hoN2Z1-LNMG8gw1Y
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/-1.10016796?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/-1.10016796?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.zman.co.il/239938/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10044809
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.10044809
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A807-07-2021-0901/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%99%D7%97%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9A-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA?fbclid=IwAR2edHcqAfwFRRpfOoWlhK2ZrdnbjHlpVrF8hIj3Dh8Mj5y8kKGzNk3dMsU
https://soundcloud.com/user-384409340/hj28uxz567tk
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=12ae8104405c9710VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=a8bb8eb715dfa710VgnVCM200000650a10acRCRD

