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 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

. סייע 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 אברטהדו"ח החודשי, גל סיגלר.  
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כי הסיפוח לא    הדגיששר החוץ אשכנזי    -  הורידה הילוך בקידום הסיפוח אך ההתנגדות אליו לא דועכתהממשלה   •
ובכל מקרה יש להתקדם תוך כדי שיח בינלאומי ושמירה על   ובכלכלה,  נמצא כרגע על הפרק, אלא הטיפול בקורונה 

וכחול  והתנה בנושא,  לעסוק    המשיךהסכמי השלום. הצוות האמריקאי   בין הליכוד  לבן,   את המשך המהלך בהסכמה 
לפלסטי  בוויתורים  פוליטית.  משמעותיים  וביציבות  כהן  נים  המודיעין  א  קראשר  ולנצל  הסיפוח,  עם  חלון להתקדם  ת 

הצעת חוק לסיפוח.    קידמהההזדמנויות עד הבחירות האמריקאיות בנובמבר. שדולת ארץ ישראל בראשות סמוטריץ' וכ"ץ  
לשעבר    27 ודיפלומטים  לסיפוח.    פנוח"כים  התנגדות  למצעה  שתוסיף  האמריקאית  הדמוקרטית  המועמד  למפלגה 

ביידן   לנשיאות  חד  הביעהדמוקרטי  ולצעדים  לסיפוח  הדמוקרטית  -התנגדותו  המפלגה  למצעה   הכניסהצדדיים,  זאת 
  41  לישראל בהימנעות מסיפוח.  ביטחוניסיוע  לבקש להתנות    המשיכו, וקולות משמעותיים במפלגה  לקראת הבחירות

התנגדות ומכתב תודה לחברי הקונגרס האמריקאי שהביעו תמיכתם בישראל    שלחובכירים לשעבר ממערכות הביטחון  
מועמד השמרני לממשלה לזנוח את תכנית הסיפוח שמסוכנת לביטחון הכלכלי. ה  פנולסיפוח. בכירים במשק הישראלי  

  15  שגרירי  לביקורת בינלאומית, כאשר  זכובבחירות בקנדה מקיי הביע התנגדותו לסיפוח. גם מהלכי הסיפוח הזוחל  
 . E-1 בנייה בגבעת המטוס ובשטח למשרד החוץ במחאה על הכוונה לקדם פנו ושגרירות האיחוד מדינות אירופאיות

 

העברת כספים מקטר, אשר הופנו החודש    להמשךבעזה, במקביל    נמשכוחילופי אש    -הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך   •
גם לתמיכה בסוחרים שעבדו נזקקות  לבכירים   מלבד לתמיכה במשפחות  ולמשכורות  לפני משבר הקורונה,  בישראל 

רוקון וליועץ המשפטי לממשלה    לשר הביטחון גנץ, למתאם הפעולות בשטחים אבו  פנובחמאס. ארגוני חברה אזרחית  
ת נגיף הקורונה. הפסקת התיאום הביטחוני  מנדלבליט בדרישה שיקלו על הגבלות התנועה מעזה שהושתו עם התפרצו

 השליח המיוחד  באמצעותוהאזרחי בין ישראל והרשות הקשתה על יציאת חולים מעזה לטיפול בישראל ובגדה, והאו"ם 
 שיסדיר את יציאתם של החולים.  לשמש כמתווך ניסהארגון הבריאות העולמי מלדנוב ו

 

  החלהעם התקדמות התהליכים נגד ישראל בבית הדין הפלילי בהאג,    -מאבק הדיפלומטי במוסדות הבינלאומיים  ה •
דחיית  במקביל לישראל בגיבוש רשימת בכירים ישראלים שיציאה מהארץ עשויה לסכן אותם אם תיפתח חקירה פלילית.  

הכרעת בית הדין, אולם במשרד החוץ המשיכו להיערך לקראתה. הרשות הפלסטינית פנתה למזכ"ל    גם  דחתהנהסיפוח  
האו"ם, לאונסק"ו ולמועצה לזכויות אדם וקראה להתערבותם נוכח השיפוצים שעושה ישראל סביב מערת המכפלה, כצעד 

 .מקדים לכפיית הריבונות הישראלית באתר וסביבתו
 

היחסים  מ • בתוך    השתתףעודה    ח"כ  -  חמאס-רשות-ישראלשולש  הפיוס  קידום  ברמאללה שמטרתו  וירטואלי  בכנס 
בעזה נציגים של החמאס והפתח בניסיון    נפגשובהמשך לכנס זה,   צעד הכרחי לקידום השלום.כהמנהיגות הפלסטינית,  

ישראל את    הגבירה בין הפתח והחמאס בצל איום הסיפוח,    ההתקרבותלקדם פעילות משותפת נגד הסיפוח. על רקע  
 . הלחץ על פעילות חמאס בגדה המערבית וביצעה מאסרים רבים
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https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/09/world/middleeast/09reuters-israel-palestinians-usa-biden.html?searchResultPosition=3
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https://twitter.com/nurityohanan/status/1288414022136627200
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והשניים דנו בהתנגדות המשותפת בן זאייד  עם יורש העצר האמרתי בדובאי  נפגשהמלך עבדאללה  - ירדן נגד הסיפוח  •
בראיון לגרדיאן הבריטי כי הסיפוח יביא לחוסר יציבות אזורי, שפתרון שתי    אמרראש הממשלה הירדני רזאז  לסיפוח.  

אחת  מדינה  של  פתרון  חיובי  באופן  תראה  ירדן  מהפרק,  ירד  הוא  אם  אך  ירדן,  על  המועדף  הפתרון  הוא  המדינות 
במקביל,   פעם נוספת עם מקבילו הגרמני בנושא הסיפוח ומניעתו.  שוחחשר החוץ הירדני  דמוקרטית בין הירדן והים.  

סגן ראש הממשלה הירדני לשעבר ענאני   .המלך עבדאללה על קיום הפגנות וכינוסים של חברי פרלמנט נגד הסיפוח  אסר
הסכם השלום, ואת מהתחייבויות  את הכעס הקיים בירדן כלפי ישראל בגין אי מימוש    ישראלהדגיש בראיון שנערך עמו ב

שלא  וותמיכתה בכל הסדר אליו יגיעו הישראלים והפלסטינים במשא ומתן  צדדי  -התנגדותה הנחרצת של ירדן לסיפוח חד
 ג מדיני עם בכירים ירדנים, אשר התמקד בעמדות ירדן ביחס לסיפוח. דיאלו  קייםיפגע באינטרסים של ירדן. מכון מיתווים  

 

עם אבו מאזן, ושר החוץ המצרי שוכרי ביקר בירדן, והמשיך לפגישה עם אבו מאזן   שוחחסיסי  -א   -מצרים מנסה לתווך   •
פשר בין הרשות הפלסטינית והממשל  ל  –ידיעת ישראל  ב  –  מצרי  וניסיוןאללה, כאשר על הפרק ההתנגדות לסיפוח,  ברמ

 . בפני שר החוץ המצרי כי יסכים לשוב לשולחן המשא ומתן עם ישראל בחסות הקוורטט  טעןהאמריקאי. אבו מאזן 
 

כי שלום בין ישראל והפלסטינים אינו תנאי הכרחי לקידום    אמרשר המודיעין כהן    -  ?המפרץעם  נורמליזציה  סימני   •
על חתימת הסכם שיתוף פעולה בין רפא"ל והתעשייה   דיווחהנורמליזציה עם מדינות ערב. סוכנות הידיעות האמירתית  

בזום, וכלל   התקיים המתמקד במאבק בקורונה. טקס החתימה    מדובאי  G42טק  -האווירית הישראלית לבין חברת ההיי
 ישראלי   בכתב עת מדעי  פורסםלראשונה  ולה בין המדינות.  הציג זאת כשיתוף פעיהו  . נתנסמלים ודגלים של המדינות

מאמר פרי עתו של חוקר סעודי, אשר מטרתו לחזק את הסובלנות הדתית ולשפר את תדמיתו של הנביא מוחמד בציבור  
מישראל לאיחוד האמירויות במהלך החודש, אחד מהם שימש בעבר את נתניהו   טסוהישראלי. מספר מטוסי עסקים  

בן זיקרי  בנסיעותיו לרוסיה, המריא לעומאן, ומשם לדובאי.    , שהציל משפחה בדואית  ,ז"למקרה הטביעה של מיכאל 
 .מוסלמיות שונותמשרד החוץ בערבית ופרסית והוביל לתגובות מרגשות מאזרחי מדינות  ל ידיע פורסם

 

עם מקבילו הרוסי  שוחחמטרות איראניות בסוריה. שר הביטחון גנץ  לתקוף המשיכהישראל   -  זירתי באיראן-מאבק רב •
את עמדתה בפני מועצת הביטחון    הציגהשויגו במסגרת שימור ההבנות של פעילות ישראל בסוריה נגד איראן. ישראל  

על הדיפת שני ניסיונות נוספים של תקיפות סייבר איראניות    דווחשל האו"ם שיש להרחיב את אמברגו הנשק על איראן.  
 .על מתקני מים בישראל

 

  פעלההמתיחות בין ישראל ולבנון גברה לאחר שישראל הרגה פעיל חיזבאללה בסוריה, וישראל    -מתיחות מול לבנון   •
דוב. נסראללה    זוהתהמסרים מפייסים לצד השני. בהמשך החודש    להעביר את   הזהירחוליית חיזבאללה באזור הר 

לבחינת הבנק המרכזי    מכרז  ביטלהלה הלבנונית  ישראל כי למהלך הסיפוח יהיו השלכות גם בזירה הלבנונית. הממש
יש קשרים    , על פי תוצאות המכרז,לאחר שהוברר כי לחברה הזוכה יש קשרים עם ישראל, אולם גם לחברה הבאה בתור

יוניפי״ל,    המתקרב  החידוש   עם ישראל. לנוכח ודיפלומטים    12-משרד החוץ סיור ל  קיים של מנדט  ממדינות  שגרירים 
 .מנהרות חיזבאללה בבגבול ישראל בצפון והחברות במועצת הביטחון או ביוניפי"ל 

מאמר בישראל המתנגד לסיפוח,    פרסםראש ממשלת בריטניה ג'ונסון    -  פתרון שתי המדינות ובעד    נגד הסיפוח  אירופה •
צרפת מקרון. שגרירי צרפת,    ונשיא  גם קנצלרית גרמניה מרקל  עשוזאת גם בפני ראש הממשלה נתניהו, זאת    והביע

ואיטליה בישראל   והביעו את התנגדותם לסיפוח. שרי החוץ של   פנוגרמניה, ספרד  במאמר משותף לציבור הישראלי 
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https://twitter.com/noa_landau/status/1283106983911002119
https://twitter.com/yonibmen/status/1278159165928677378
https://mitvim.org.il/publication/insights_from_the_2020_israel-jordan_policy_dialogue_of_the_mitvim_institute_-_july_2020/
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https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1594322764-ties-with-arab-world-don-t-depend-on-peace-with-palestinians-israel-s-intelligence-minister-tells-i24news
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https://twitter.com/shimritmeir/status/1278922797847392256
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לנציב לענייני    פנומדינות אירופאיות, בהן צרפת ואיטליה    11יחד נגד תכנית הסיפוח.    יצאומצרים, ירדן, גרמניה וצרפת  
עם הרשות   חתם חוץ בורל שיזרז את גיבוש מסמך התגובות האפשריות של אירופה לסיפוח ישראלי. האיחוד האירופי  

, מבלי לקבל את האישורים הנדרשים לכך מישראל, Cמיליון אירו לפיתוח תשתיות פלסטיניות בשטחי    6-בשווי כ  הסכםעל  
כך במשך  אשר נמנעה מלהשיב   מיליון אירו כסיוע לתשלום   23האיחוד העברת    אישר  ,למעלה משנתיים. בנוסףעל 

עם    שוחחהנשיאת שוויץ  קבל את כספי המיסים מישראל.  משכורות לעובדי הרשות הפלסטינית, אשר עדיין מסרבת ל
עשרות רבנים בריטיים פנו במכתב לשגרירות ישראל בבריטניה   הנשיא ריבלין והביעה את דאגתה מתוכנית הסיפוח.

למקרון להכיר במדינת פלסטין, ולהטיל סנקציות על ישראל  קראוקקים צרפתים  מעל למאה מחו הסיפוח. מתכניתלרדת 
 .בהתאם לדין הבינלאומי אם היא תתקדם עם הסיפוח 

 

כי הונגריה תתנגד לכל   והודיעתמיכה בתכנית טראמפ,    הביעשר החוץ ההונגרי סיירטו    -  שיתוף פעולה עם הונגריה •
ראש הממשלה  סיירטו בישראל ונפגש עם    ביקרצעד מטעם האיחוד האירופי שיפגע בסיכוי התממשותה. בהמשך החודש  

את תמיכת מדינתו    חידד החוץ ההונגרי  שר החוץ אשכנזי. השניים דנו בסיפוח ובתכנית הגרעין של איראן. שר  נתניהו ו
בחיוב לתכנית, וקרא להונגריה לנצל את מקומה   התייחסבמשא ומתן עם הפלסטינים על בסיס תכנית טראמפ; אשכנזי  

ה  על הסכמי מלגות לסטודנטים ישראלים בהונגרי   חמתו במועצת הנגידים של סבא"א כדי להפעיל לחץ על איראן. השניים  
 .והסכם שיתוף פעולה בנושא המדע והחלל

  ישראל   ממשלת  אישרה לאחר שאף משרד ממשלתי לא התנגד    –   ממשיך להתחזקשיתוף הפעולה עם יוון וקפריסין   •
שנחתם בינואר עם יוון וקפריסין, וזאת על אף שאיטליה טרם הצטרפה ליוזמה  EastMedבניית צינור הגז ם לההסכאת 

בספק.   מוטלת  הפרויקט  של  הכלכלית  ליבשת הפרויקט  וההיתכנות  וקפריסין  בישראל  הגז  שדות  בין  לחבר  אמור 
הסכם שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל, כאשר  אישרבקפריסין וביוון. בית המחוקקים היווני   אושרכבר  אהווהאירופית,  

שהרכיבה את הממשלה הקודמת וקידמה את ההסכמים הללו, נמנעו כדי להביע את התנגדותם   ,ברי מפלגת סיריזהח
. לנוכח העלייה בתחלואת הקורונה בישראל,  את מקבילו היווני פלורוס  אירחלתכנית הסיפוח. הרמטכ"ל הישראלי כוכבי  

 .המונע מישראלים להגיע לאי Cאת ישראל לדרג  קפריסין הורידה
 

מצא במקום  י את ישראל לה  הביאו המחירים הנמוכים של מוצרים תורכיים    -תורכיה  על ערוצים פתוחים ל  ישראל שומרת •
 קו חדש מאיסטנבול לנתב״ג.  השיקהחברת הבת של טורקיש איירליינס, אנדולוג׳ט,    התשיעי בהיקף הייצוא התורכי.

יין להסכם סימון שלא להצטרף להתנגדות שהוגשה לאו"ם על ידי יוון, קפריסין, ערב הסעודית, מצרים ובחר   בחרהישראל  
 . הגבולות הימיים בין תורכיה לממשלת לוב בטריפולי

לחבר בקבינט הקורונה המצומצם של ממשלת ישראל. ועדת   מונהשר החוץ אשכנזי    -  מהלכים לחיזוק מערך החוץ •
הכלכלי  לשיפור מערך החוץ. לנוכח המצב  דרכים  דיון ב  וקיימהסיור במשרד החוץ,    קיימה  החוץ והביטחון של הכנסת 

והנראות הציבורית והוא    ויתר  ,של המשרד  אשכנזי על האפשרות להיעזר במטוסים פרטיים לצורך ביקורים בחו"ל, 
החוץ, ימשיך לקיים את פגישותיו באופן מקוון. אשכנזי יזם סדרת דיונים עם משרדי הממשלה להם ממשקים לעבודת  

תכנית לחיזוק הקשר עם   מצהיאהממשלה    .השר שיראשות  עם המשרד למדע וטכנולוגיה ב  התקייםוהדיון הראשון  
 פוצות. יהדות הת

 

עד   הוארכהישראל באו"ם ובארה"ב, וכהונתו של השגריר דרמר    כשגריר  מונהארדן    גלעד  -בשירות החוץ    מינויים •
לשגריר ישראל בנפאל. עקיבא תור, ראש חטיבת התפוצות והדתות במשרד   מונהחנן גודר  אז יחליפו.    2021ינואר  

החינוך מונה לשגריר בדרום קוריאה. איסמעיל חלדי יכנס לתפקיד שגריר ישראל באריתריאה, ויהיה השגריר הבדואי 
רף  סלראש המשלחת הקבוע של ישראל לאומות המאוחדות בג'נבה. חיים א מונתההראשון בישראל. מירב אילון שחר 

 יעקב מונתה לשגרירת-, אונסק״ו ולמועצת אירופה בפריז. חנית בןOECD-מונה לראש המשלחת הקבועה של ישראל ל
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טוניה. יהל וילן מונה לשגריר ישראל בסרביה ובמונטנגרו. זהבית בן הלל מונתה לשגרירת ישראל  ישראל בהלסינקי ובאס
וניקרגואה. מירון ראובן  - אל מונה לשגריר ישראל בקוסטה ריקה ובאל-ן. אורן בראן ובטג'יקיסטאבאוזבקיסט סלבדור 

ילנד ובסמואה, טונגה ואיי קוק. אירית בן  מונה לקונסול כללי בבוסטון, ארה״ב. רן יעקובי מונה לשגריר ישראל בניו ז
לשגרירת ישראל בבייג'ינג. אלכס בן צבי מונה לשגריר ישראל במוסקבה. אדי שפירא מונה לקונסול כללי   מונתהאבא  

 . בשנחאי. אלכס גולדמן מונה לשגריר ישראל בבלארוס. יהונתן צדקה מונה לקונסול הכללי בבנגלור
 

למועצת ארגון המזון והחקלאות העולמי, ותכהן במועצה בשלוש השנים   התקבלהישראל    -  השתלבות ישראל בעולם •
עיתון    בתחילת החודש מעמד מדינה משקיפה בוועדת הבינה המלאכותית של מועצת אירופה.  קיבלהישראל  הבאות.  

הראשון לרגל עשור לחברות ישראל בארגון.   OECD-הלאומי ישראל  הכנסאת    קיימוריב וקבוצת הג'רוזלם פוסט  מע
 . בכנס השתתפו מנכ"ל הארגון וסגנו, נשיא המדינה, וכן שרים ופוליטיקאים ובהם גם שר החוץ

 

להודו לערוך מחקר קליני לאבחון קורונה. טענות בדבר   יצאהמשלחת מטעם משרד הביטחון    -יחסי החוץ והקורונה   •
תדריך בנושא הקורונה בו לקחו   קייםהחשש מפגיעה בזכויות אדם נהדפו על ידי משרדי החוץ והביטחון.  משרד החוץ  

,  הודוסיוע להתמודדות עם הקורונה למספר רב של מדינות בהן גם    שלחהחלק גם עיתונאים מהעולם הערבי. ישראל  
ומקסיקו ואוקראינה  ןאקזחסט,  נוכח העובדה    באפשרות  דנו. ישראל  של ביקורי ישראלים באומן במהלך חגי תשרי, 

בשיחת ועידה חמישית של מנהיגים    השתתףראש הממשלה נתניהו    .שאוקראינה מגדירה את ישראל כמדינה "אדומה" 
 בהובלת קנצלר אוסטריה קורץ.

 

דיון בנושא המאבק בתנועת החרם.    קיימהביקורת המדינה  ענייני  הוועדה ל   -בתנועת החרם    חינה מחדש של המאבקב •
הדגיש את המעבר של המשרד מהתמקדות בתנועת החרם, להתמקדות   אסטרטגיים מנליסנושאים  מנכ"ל המשרד ל

כי הדיון על הסיפוח חיזק   הוסיףלגיטימציה למדינת ישראל, ואת שיתוף הפעולה המתחזק עם משרד החוץ. מנליס -בדה
  נחשף   בהמשך להחלטת המשרד לשפר את השקיפות ונגישות המידע לציבורינת ישראל.  לגיטימציה כלפי מד-את הדה

תודעת שינוי  של  פעילות  לטובת  המשרד  נקשר  עמה  "קונצרט"  חל"צ  פעילות  כישלון כי  נחלה  רבות,  השקיע  ובה  י, 
יו"ר הסוכנות הרצוג הציג את  בפעולתה, ושימשה במידה רבה להזרמת כספים לארגוני ימין ומשלחות אוונגליסטיות. 

לרשות החברתיות לקבל את הגדרת האנטישמיות   קראהפעילות ארגונו במאבק בתנועת החרם. שרת התפוצות ינקלביץ'  
- הכי היא תקבל את הגדרת  הודיעה  . ספרדח"כ מיכל וונש גם, וכך גליטימציה-הרחבה, ולפעול כנגד שיח השנאה והדה

IHRA אנטישמיותל. 
 

 NSOעתירה של אמנסטי לביטול הסכם הייצוא של    דחהבית המשפט המחוזי בת״א    -  החוץ  ביחסי   הדמוקרטי  המרכיב •
Group  עתירה לאסור על מנהיגים שהיו מעורבים ברצח עם או נמצאו    דחההמשפט העליון    תעם משרד הבטחון. בי

את תמיכתו בפנייתם של פעילי זכויות אדם    ביעהכאנטישמים מלבקר ביד ושם. מנהיג מחאת הדמוקרטיה בהונג קונג  
לשרי הממשלה נייר עמדה שקבע   פרסמהסיק את יצוא הטכנולוגיות הסלולריות לסין. אמנסטי  ישראלים לממשלה להפ

ופגעה בזכויות בסיסיות כי ישראל השקיעה פחות משאבים בסיוע לאזרחיה בהתמודדות עם הקורונה ובכך הזניחה אותם  
לקהילות יהודיות בעולם, והתקיימו גם בסן   התרחבונתניהו והמשבר הדמוקרטי בישראל    נגדשלהם. הפגנות המחאה  

 . פרנסיסקו וברלין
 

עובדים תאילנדים לחקלאות בישראל.   25,000על הסכם להבאת    חתםשר החוץ אשכנזי    -חיזוק הקשרים עם אסיה   •
וזכייתן של חברות סיניות לתחום המכרזים הקטנים בישראל. הנשיא  נגד כניסתן    יצאההתאחדות הקבלנים בישראל  

באו"ם    שוחחהסיני   הסיני  והשגריר  המדינות,  בפתרון שתי  את תמיכתו  והביע  מאזן  אבו  הסיפוח    גינהעם  רעיון  את 
 הישראלי.
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https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/StateControl/News/Pages/press280720.aspx
https://twitter.com/noa_landau/status/1288024396981047297
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9028746?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://twitter.com/omeryankelevitc/status/1287859014399938560
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/444990
https://twitter.com/YigalPalmor/status/1286042946513633289
https://www.haaretz.co.il/captain/software/.premium-1.8988277
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-778453
https://www.facebook.com/200976479994868/posts/3188253224600497/
https://www.facebook.com/200976479994868/posts/3188253224600497/
https://www.facebook.com/200976479994868/posts/3188253224600497/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3144290558984746&id=137449656335533
https://twitter.com/Sykocan/status/1289475588584026112
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1282573934169391104
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3839470,00.html
https://www.ynet.co.il/article/H1AaRRXxD
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9012078
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 מה קרה?  תאריך 

 ביולי  2
זיכרון דברים לשיתוף פעולה בין התעשייה האווירית ורפא"ל לבין חברת    נחתם

 טכנולוגיה אמירתית בדובאי. 

 עם הנשיא ריבלין והביעה את דאגתה מתוכנית הסיפוח. שוחחהנשיאת שוויץ  ביולי  2

 ביולי  6
נתניהו   הממשלה  התנגדותו    שוחחראש  הביע  אשר  ג'ונסון  הבריטי  עמיתו  עם 

 לסיפוח. 

 ליך השלום.בנושא הקורונה ותה שוחחוי מאס נהשר אשכנזי ועמיתו הגרמ  ביולי  9

 עם נתניהו והביע באזניו את התנגדותו הנחרצת לסיפוח.  שוחחנשיא צרפת  ביולי  10

ל  קייםמשרד החוץ   ביולי  10 ודיפלומטים    12- סיור  ממדינות החברות במועצת שגרירים 
 לקראת חידוש המנדט של יוניפי"ל. בגבול ישראל בצפוןהביטחון או ביוניפי"ל 

 .את מקבילו היווני פלורוס אירחהרמטכ"ל הישראלי כוכבי  ביולי  14

גנץ   ביולי  17 איראן   שוחחשר הביטחון  נגד  ישראל  פעילות  על  שויגו  עם מקבילו הרוסי 
 ובסוריה.

 את הסכם צינור הגז בין ישראל, קפריסין, יוון ואיטליה.  אשררהממשלת ישראל  ביולי  19

 אשכנזי.נתניהו ו בארץ ונפגש עם ביקרשר החוץ ההונגרי סיירטו  ביולי  20

 סיור במשרד החוץ. קיימהועדת החוץ והביטחון של הכנסת  ביולי  24

 דיון משותף למשרד החוץ והמשרד לטכנולוגיה ומדע.  התקיים ביולי  26

נתניהו   ביולי  29 ש  השתתףראש הממשלה  חמישית  ועידה  בהובלת בשיחת  מנהיגים  ל 
 קנצלר אוסטריה קורץ.

 הסכם לשיתוף פעולה טכנולוגי עם ברזיל.  אשררהממשלת ישראל  ביולי  30

http://wam.ae/en/details/1395302852855
https://twitter.com/noa_landau/status/1278639796462723072
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.8976478
https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1281181633308221442
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.8985162?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://twitter.com/simonarann/status/1281608215713722368
https://twitter.com/idfonline/status/1283125028356317189
https://twitter.com/BarakRavid/status/1284083638729084929
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec235_2020
https://twitter.com/noa_landau/status/1285224111782977537
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1286537917268197377
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1287433543816273920
https://www.gov.il/he/departments/news/event_leaders290720
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec285_2020
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   דו"חות ומחקרים

החוץ האזורית -שנתיות במדיניות-מגמות חציוד"ר נמרוד גורן, "   ד"ר רועי קיבריק
 . 2020", מכון מיתווים, יולי הישראלית

 " סבטלובה,  ישראליקסניה  מדיני  בכירים  -דיאלוג  מפני    בירדןירדני:  מזהירים 
 . 2020," מכון מיתווים, יולי הסיפוח

 . 2020  וניי,  90ברוך בינה, מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון, גיליון  

ממומש של יחסי ישראל ומדינות ערב: שיתוף -הפוטנציאל הלאד"ר רועי קיבריק, " 
,  23, כרך  עדכן אסטרטגי,"  פלסטיני-י בצל תקרת הסכסוך הישראליפעולה אזור

 . 2020, יולי  3גיליון  

למעשים?"  מהצהרות  הסיפוח:  לכוונת  מאירופה  מכון התגובות  כנס,  סיכום   ",
קרן פרידריך אברט,  מיתווים, האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית ו

 . 2020יולי 

 ראיונות בתקשורת 

 . 2020 ביולי 2, ערוץ הכנסת," סיפוחו אירופה" צדקיהו, -ד"ר מאיה שיאון

ביולי   7, 98ערוץ ," שירות החץ ומדיניות החוץלשעבר ברוך בינה, " השגריר 

2020 . 

 . 2020ביולי   22 ," גל"צ,איחוד האמירויות טסה למאדיםזגה, " ד"ר מורן 

 . 2020ביולי   25,  12ערוץ  ," בחירות בארה"בד"ר דליה שיינדלין, " 

https://links.responder.co.il/?lid=19747409&sid=338969643&k=a9d7179c0d29e86fd146da4fea83e0e7
https://links.responder.co.il/?lid=19747409&sid=338969643&k=a9d7179c0d29e86fd146da4fea83e0e7
https://links.responder.co.il/?lid=19747435&sid=338969643&k=a9d7179c0d29e86fd146da4fea83e0e7
https://links.responder.co.il/?lid=19747435&sid=338969643&k=a9d7179c0d29e86fd146da4fea83e0e7
https://strategicassessment.inss.org.il/articles/the-unrealized-potential-of-israels-relations-with-arab-states-regional-cooperation-hindered-by-the-israeli-palestinian-conflict/
https://strategicassessment.inss.org.il/articles/the-unrealized-potential-of-israels-relations-with-arab-states-regional-cooperation-hindered-by-the-israeli-palestinian-conflict/
https://mitvim.org.il/en/publication/european-responses-to-an-israeli-annexation-in-the-west-bank-from-statements-to-actions/
https://www.knesset.tv/tv-shows/world-game/video/24208/
https://youtu.be/X7JE4F5UF8c
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/vb.1725386077728668/745344129613760/?type=2&theater
https://mobile.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=9e35cf0092d62710VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=8d089ffa52683710VgnVCM200000650a10acRCRD
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   מאמרי דעה

שנתיות במדיניות החוץ של  -מגמות חצי 11ד"ר רועי קיבריק וד"ר נמרוד גורן, " 
 2020ביולי  29, הארץ," ישראל

הנוסחה המנצחת: על השילוב בין ערכי היהדות והיותנו אנשי העולם נדב תמיר, " 
 . 2020ביולי   28, מעריב," הגדול

, זמן ישראל"  מה נתניהו לא למד מהאביב הערבי?פרופ' אלי פודה ואון וינקלר, " 
 . 2020ביולי  23

  22,  הארץ,"  לשנות גישה ביחסי ישראל והימין הקיצוני באירופהד"ר טובי גרין, " 
 . 2020ביולי 

 20,  וואלה,"  לגבי אשכנזי יש הזדמנות לשקם את משרד החוץד"ר אהוד עירן, " 
 . 2020ביולי 

 17,  גלובס,"  המתקפה על קרן וקסנר היא התקפה על הדמוקרטיהנדב תמיר, " 
 . 2020ביולי 

, הארץ,"  הכרה של מדינות אירופאיות בפלסטין אינה סנקציהד"ר ליאור להרס, " 
 . 2020ביולי  15

 . 2020ביולי  11, הארץ," התקשורת שמאלנית? ממש לאנדב תמיר, " 

תורכיה ורוסיה מתקוטטות בלוב, וישראל תקועה השגריר לשעבר מיכאל הררי, " 
 . 2020ביולי  8, הארץ," עם הסיפוח

שיאון מאיה  " -ד"ר  ישראל צדקיהו,  בין  הדרג  רם  הפוליטי  הדיאלוג  את  לחדש 
 . 2020ביולי   6, זמן ישראל," לאיחוד האירופי

 . 2020ביולי  netY ,6" למה החלטתם שטראמפ טוב לישראל?נדב תמיר, " 

" האם בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה אמריקאי?השגריר לשעבר ברוך בינה, " 
 . 2020ביולי   2, זמן ישראל

 . 2020ביולי  1, הארץ," השלום )יכול( להתחיל בטבע שלנוסקר, " -ד"ר יעל טף

https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9027267
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9027267
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-780292
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-780292
https://www.zman.co.il/130766/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9009521
https://news.walla.co.il/item/3374292
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001336132
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8992929
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8983225
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8977155
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8977155
https://www.zman.co.il/125190/
https://www.zman.co.il/125190/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5760089,00.html
https://www.zman.co.il/123979/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8961504

