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  המשותפת לנשיא ארה"ב טראמפ, ראש הממשלה נתניהו ויורש העצר האמירתי   בהצהרה  -  שהיית הסיפוח המוצהרה •
כי מניעת תכנית הסיפוח של ישראל היתה   הסבירובן זיאד, הסכימה ישראל להשהות את תכנית הסיפוח. האמירתים  

כי ארה"ב לא    אמרלנורמליזציה. היועץ לנשיא קושנר    תנאיאחת הסיבות המרכזיות לקידום היחסים עם ישראל, ומהווה  
ולתת על שתי מדינות על בסיס מפה והקמת תרשה לישראל לספח בזמן הקרוב, וכי לראשונה ישראל הסכימה לשאת  

ל , וכי היעדר גיבוי אמריקאי מהווה את המכשונתניהו שהסיפוח עדיין רלוונטי  טעןבישיבת סיעת הליכוד  מדינה פלסטינית.  
זיאד   בן  האמירתי  העצר  יורש  הסוג  כי   הדגישהמרכזי.  חשבון  על  באה  אינה  ישראל  עם  יחסים  לכונן  יה  י ההחלטה 

וכי ארצו תומכת בהקמ ירושליםהפלסטינית   תקפווהחמאס    הרשות הפלסטינית  .ת מדינה פלסטינית שבירתה מזרח 
 החזירה את שגרירה מאיחוד האמירויות. בחריפות את ההסכם, ראו בו בגידה בעם הפלסטיני, והרשות אף 

 

נמשך   • לעזה  הבינלאומי  שקט    -הסיוע  של  חודשיים  הגיבה  עזה  לגזרת  האש  חילופי  חזרולאחר  ישראל   בסגירת. 
  3- לכ  צומצמוהחשמל בעזה    שעות  ,שטח הדייג והפסקת העברת סולר לתחנת הכוח. כתוצאה מכך  צמצוםהמעברים,  

המשך המגעים בין ישראל חמאס   רקעעל    נערכושעות ביום, ומתקני טיהור השפכים בעזה הזרימו ביוב לים. חילופי האש  
גורמים קטרים בניסיון לוודא שהעברת הכספים לעזה   עם  שוחחראש המוסד יוסי כהן  וקטר בנוגע למנגנון הסיוע הקטרי.  

להפסקת חילופי    שקראלרצועה בניסיון לתווך, כמו גם שליח האו"ם מלדנוב    נכנסהתימשך, ומשלחת של המודיעין המצרי  
חמאס וישראל להשיב את השקט ואת   הסכימו לרצועה עם המענק הקטרי,    נכנסעמאדי  -האש. לאחר שהשליח הקטרי אל

 .והודה לו על תרומתו להשבת השקט עם השליח הקטרי שוחחהנשיא ריבלין  .אספקת הדלקים לרצועה כמקודם
 

את המשך קיזוז משכורות  אישר בחודשים האחרונים, גם החודש הקבינט לא  כמו - פורמלי-תיאום ביטחוני ואזרחי לא  •
על קבלת אישורי יציאה של  מקשה הביטחוני והאזרחי . הפסקת התיאוםלסטיניתהפ משפחות המחבלים מכספי הרשות

בית   ,בתוך כך  ום הרשות וישראל מתעכב.אזרחים עזתים לטיפול רפואי. ניסיון האו״ם לבנות מנגנון שאינו תלוי בתיא
שבהיעדר תיאום, האחריות על מתן היתר לשלושה תושבי עזה לשוב לביתם מוטלת על ישראל.  קבעהמשפט הישראלי 

עין של הצבא.  , תוך עצימת  אזורי תיירות בשטח ישראלבבים ו  ונפשואת הגדר    עברועשרות אלפי פלסטינים מהגדה  
 .פלסטינים בחופי הים ונשלחו חזרה לגדה 60המשטרה  עצרהלאחר הדיווחים בתקשורת, 

.  ונורמליזציה  על כינון יחסים פורמליים הצהירוישראל ואיחוד האמירויות    -  כינון יחסים פורמליים עם איחוד האמירויות •
הישראלית    לתקשורת  התראיינואמירתים    בכירים  שלכי שגרירותה תשב בתל אביב. שורה    הודיעהאיחוד האמירויות  
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, אדלשטיין, שר הבריאות  גנץאת חשיבות עצירת הסיפוח והתחייבות ארה"ב וישראל לעשות זאת. שר הביטחון    והדגישו
  בהובלתמשלחת ישראלית  .  עם מקביליהם באמירויות והביעו רצונם בביסוס שיתופי פעולה  שוחחו  שוסטרושר החקלאות  

ידום השיחות ושיתופי הפעולה. המשלחת טסה במטוס אל על ישירות לאבו בסוף החודש לאבו דאבי לק  יצאההמל"ל  
לאחר שקיבלה אישור מהסעודים לעבור במרחב האווירי שלהם. משתתפי המשלחת כללו בכירים ממשרדי ממשלה ,  דאבי

פגישות ראשוניות עם מקביליהם האמירתים    קיימועסקים ועיתונאים, אשר  אנשימשרד החוץ אושפיז, מנכ"ל  כוללרבים 
טרפה משלחת אמריקאית בראשות היועץ לנשיא קושנר. כמה את השיחות לקידום שיתופי פעולה. אל הטיסה הצ והניעו

ישראל על איחוד האמירויות כמדינה "ירוקה" שאין צורך בבידוד כששבים ממנה.   הכריזהשעות לפני יציאת המשלחת  
  התראיין התיירות אסף זמיר  שר  .  שם  , וכך גם אתרים ישראלים שהיו חסומיםנפתחולאיחוד האמירויות    הטלפוניםהקווים  

ראיון עם    קיימהדאבי    הטלוויזיה של אבו  .בציוץ בערבית את אזרחי האמירויות לבקר בישראל  והזמין  רתיילעיתון אמ
יום עיון לאנשי עסקים המעוניינים לקדם עסקים    ערכומשרד החוץ ומכון הייצוא    המפגינים נגד ראש הממשלה בבלפור.
גנץ   הביטחון  האמירויות. שר  העסקים האמריקאי  הודהבאיחוד  סבן    לאיש  חברה   עלחיים  לגיבוש ההסכם.  תרומתו 

בזום על ידי    הועברעל הסכם מסחרי למחקר בתחום הקורונה. שיעור יוגה משותף    חתמורתית  יישראלית וחברה אמ
למצוא את בחריין,  ניתן  עם האמירויות  על ההסכם  בין המברכים  ואמירתית.  ישראלית  ירדן, מצרים,    עומאן,  מדריכה 

 .ואיראן הביעו אף הן את התנגדותן תורכיהטניה ומזכ"ל האו"ם. י, אוסטריה, ברהאיחוד האירופי
 

נתניהו הוביל לקידום היחסים בין ישראל   -  מאבקים פוליטיים וארגוניים סביב קידום היחסים עם איחוד האמירויות •
 ברובה . המערכת הפוליטית  גנץ ושר החוץ אשכנזי ומבלי לעדכן אותםשר הביטחון  של    הגב  מאחוריואיחוד האמירויות  

יבוא על חשבון הסיפוח, ומשמאל ביקשו שהוא לא יבוא על חשבון קידום    לאעל ההסכם, כאשר מימין ביקשו שהוא    בירכה
  שדווח   ,עם הפלסטינים. דיווחים בתקשורת הישראלית הציגו מאבק על הקרדיט של ההסכם בין ראש המוסד כהן  השלום
שקידם את ההסכם בוושינגטון. בנוסף,    שדווח  ,סכם בביקור באמירויות, לבין שגריר ישראל בארה"ב דרמראת הה  שקידם

יחוד  לא  F-35וסי  כי המהלך כולל הסכמה ישראלית שארה"ב תמכור מט  דווחומתח מדיני לאחר ש  יטיפולהתעורר ויכוח  
נתניהו נגד מכירת    התבטאותפגישה מתוכננת בין שגרירי המדינות באו"ם לאחר    ביטלההאמירויות. איחוד האמירויות  

 .המטוסים
 

,  חתימת הסכם נוסף עם מדינה ערבית בשבועות הקרובים צפהמנכ״ל משרד החוץ אושפיז  -  הנורמליזציה מתרחבת? •
 שוחח שר החוץ אשכנזי  .  את סודאן ובחריין כמי שצפויות לחתום בקרוב על הסכם  ציינווגורמים אחרים בישראל ובארה"ב  

השליט העומאני הטרי. שר החוץ הסעודי בירך על  מבצע  מעומאן, אשר פוטר למחרת כחלק מארגון מחדש ש  עמיתועם  
כי ארצו מחויבת ליוזמת השלום הערבית וכי    הדגיששל איחוד האמירויות לקדם שלום ולמנוע את הסיפוח, אך  המאמץ  

למטוס המשלחת הישראלית    אישרהארצו לא תכונן יחסים עם ישראל עד שתגיע להסכם עם הפלסטינים. ערב הסעודית  
.  ישראל את דאגתה בפני ארה"ב מתכנית הגרעין הסעודית  הביעהלטוס בשמיה בדרך לאיחוד האמירויות. בתוך כך,  

  .בעזרת הממשלה הכורדית, ארה״ב והכנסייה האשורית שוקםקבר הנביא נחום שכמעט ונהרס במאבק נגד דאע״ש  
 

שר המודיעין כהן אמר כי לאחר ההסכם עם איחוד האמירויות, מתקדמת ישראל לכינון יחסים עם    -  איתותים מסודאן? •
על ידי    הוכחשו, ודבריו  שיש מגעים לשלום בין ישראל לסודאן  טעןלאחר ש  פוטר  דובר משרד החוץ של סודאןסודאן.  

כי בתיווך של האמירתים נפגש לאחרונה ראש המוסד כהן עם סגן ראש המועצה הריבונית    דווחהמועצה הריבונית. עוד  
בסודאן. כמו כן, מזכיר המדינה האמריקאי פומפיאו שביקר החודש בארץ, המשיך לאיחוד האמירויות, ומשם לסודאן שם 

 .המדינה מרשימת המדינות תומכות הטרור  בהוצאת דן
 

שר החוץ אשכנזי ושר הביטחון גנץ    העבירולאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות,    -  אללהבהושטת יד ללבנון, מאבק בחיז •
למלדנוב והציע עזרה, על אף ששליח האו"ם הרלבנטי   פנהיוניפי"ל וצרפת הצעה לסיוע הומניטרי מישראל. נתניהו    דרך

על    סולידריות  הביעתנחומים והשתתפות, וראש עיריית תל אביב    הביעשליח ללבנון קוביץ'. נשיא המדינה ריבלין  הוא ה
החברה  ידי הארת בניין העירייה בדגל לבנון. הבעת הסולידריות עם לבנון עוררה גם ביקורת פוליטית מצד גורמים בימין.  

דרך השגריר הפלסטיני    העבירהנה של הציבור הערבי  ועדת המעקב העליוהאזרחית בישראל התגייסה אף היא, כאשר ו
אשר לא זכתה למענה, וארגון    צעה רשמית לממשלת לבנון לשלוח רופאים ערבים ישראלים כדי לסייע בטיפולבביירות ה

ישראלי   תרומות.    החלסיוע  בביבאיסוף  מהגן  מהחיות  חלק  להעביר  העולמי  החיות  גני  ארגון  לטיפול  י ניסיון של  רות 
  נערכולקשר ישיר בין גורמי המקצוע בישראל ובלבנון, אך לבסוף המהלך לא יצא לפועל. בהמשך החודש    הביאבישראל,  
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https://www.ynetnews.com/article/ry4tupSzv
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/08/15/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-european-union-on-the-announcement-of-a-normalisation-of-relations-between-israel-and-the-uae/
https://twitter.com/Ilkersezerrr/status/1294229011502190592
https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium.highlight-1.9071315
https://www.kan.org.il/item/?itemid=75894
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https://www.ynet.co.il/news/article/ByNjnCMMD
https://www.knesset.tv/committees/commentary-columns/articles/26537/
https://twitter.com/IntelliTimes/status/1294737112768675845
https://twitter.com/simonarann/status/1295715045448589312
https://twitter.com/BarakRavid/status/1294751986294894594
https://twitter.com/simonarann/status/1295682775698284544
https://twitter.com/simonarann/status/1295682775698284544
https://twitter.com/simonarann/status/1295682775698284544
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9096161?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://news.walla.co.il/item/3382483?utm_source=Generalshare&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=general&utm_campaign=socialbutton
https://news.walla.co.il/item/3381098
http://kan.org.il/radio/hourlyNewsPlayer.aspx?ItemId=15837
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9077743
https://twitter.com/noa_landau/status/1295349744240295936
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9085600
https://www.ynet.co.il/article/Sk00GOscGD
https://twitter.com/ItayBlumental/status/1298965156886720512
https://www.timesofisrael.com/liveblog-august-19-2020/?utm_source=The+Daily+Edition&utm_campaign=daily-edition-2020-08-19&utm_medium=email
https://www.davar1.co.il/242934/
https://www.mako.co.il/news-world/2020_q3/Article-87f5bced3d50471026.htm
https://twitter.com/radio103fm/status/1295946834360389640
https://twitter.com/JackyHugi/status/1295960711747772419
https://www.ynet.co.il/article/Hk60k5Tzv#autoplay
https://time.com/5883242/mike-pompeo-sudan/
https://twitter.com/GabiAMitchell/status/1290723932245499906
https://twitter.com/gilicohen10/status/1290728185957699584
https://twitter.com/BarakRavid/status/1290739388985614337
https://www.haaretz.com/israel-news/we-share-your-pain-israel-offers-aid-to-lebanon-after-beirut-port-blast-1.9046764
https://twitter.com/YTB2018/status/1291085232578408449
https://t.co/jxz6kSqrWB?amp=1
https://twitter.com/nurityohanan/status/1291233496590176257
https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/36698
https://www.davar1.co.il/240680/
https://twitter.com/kaisos1987/status/1298461734446014465
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באו"ם ארדן   ישראל  וארגון החיזבאללה. שגריר  ישראל  בין  ירי    הגיש חילופי אש  למועצת הביטחון על  תלונה רשמית 
במועצת הביטחון  סיור בגבול הצפון לשגרירי המדינות המיוצגות  קייםהחיזבאללה לעבר כוחות צה"ל. שר החוץ אשכנזי 

 להביא   הצליחה  לא להרחיב את סמכויותיו של הכוח אך    פעלהח יוניפי"ל. ישראל  ולקראת הדיון על חידוש המנדט לכ
 . ר על החלטת ליטא להכיר בחיזבאללה כארגון טרו ובירךעם עמיתו הליטאי,  שוחחשר החוץ אשכנזי  לשינוי ניכר בהן.

האיחוד פורמלי של שרי החוץ של  -במפגש הלא  השתתףשר החוץ אשכנזי    -  אירופהעם  שכנזי מחזק את הקשרים  א •
זו הייתה נסיעתו הראשונה לחו"ל במסגרת תפקידו  שנערך בברלין, לאחר שהוזמן על ידי עמיתו הגרמני מאס.    יאירופה

החוץ הגרמני ושר החוץ לשיחות אישיות עם הנציג העליון לענייני חוץ של האיחוד בורל, שר    נפגשאשכנזי  כשר החוץ.  
הצרפתי. בפגישות הדגיש אשכנזי את רצונו לשקם את היחסים עם אירופה, ואת תמיכתו בעצירת הסיפוח וחידוש המשא 

ין הדרג )"מועצת האסוציאציה"( ב-הדיאלוג הפוליטי רםלשר לחדש את    הציעוומתן עם הפלסטינים. גורמים באירופה  
והאיחוד,   ולא התקבלה החלטה .  2012-שהתקיים לאחרונה בישראל  עדיין לא התגבשו הסכמות לכך בתוך האיחוד, 

 על השלכות ההסכם עם איחוד האמירויות על האזור. גם עם עמיתו הגרמני  שוחחשכנזי ביחס לכך. אבישראל 
 

לקראת הביקור השנתי בראש השנה של אלפי חסידים באומן פעלה ישראל מול    -  הקורונה עצרה את חסידי ברסלב •
מנע מהדבקה המונית בקורונה. פרויקטור  שלטונות אוקראינה בניסיון לתאם ולהגביל את כניסתם של הישראלים, כדי להי

גמזו   זלנסקי  שלחהקורונה  אוקראינה  לנשיא  מצד    מכתב  לביקורת  וזכה  באומן,  החסידים  ביקורי  מפני  התריע  בו 
. בהמשך שלבקשת נתניהו כניסת חסידים לאומן תוגבל בראש השנה  הודיעראינה זלנסקי  פוליטיקאים מש"ס. נשיא אוק

בשדות    עוכבוממשלת אוקראינה לאסור כניסת זרים עד סוף חודש ספטמבר. ישראלים שניסו להגיע לאוקראינה    החליטה
 . לווה ודואגת שיקבלו יחס הוגןהתעופה ונמנעה כניסתם, כאשר השגרירות הישראלית מ

נוכח הסכסוכים הימיים באגן  בתקופה האחרונה  ששמרה על שקט  ישראל    -  ממשיך להתחזקשיתוף הפעולה עם יוון   •
שר החוץ היווני  .  , אל מול אלו של תורכיהיוון  בעמדות שלתמיכה    הביעהתגובה רשמית ראשונה בה    הוציאה  ,הים התיכון

מתווה    השיקובארץ ודן עם שר החוץ אשכנזי בחידוש קשרי התיירות ובמצב המדיני באגן הים התיכון. ישראל ויוון    ביקר
היווני  מקבילו  עם    שוחח גנץ  לקראת סוף החודש. שר הביטחון    האות  והרחיבו שמאפשר תיירות ישראלית מצומצמת ביוון,  

 .על קידום יציבות אזורית והרצון ההדדי לחזק את הברית הצבאית

את מינויה של ציפי חוטובלי לשגרירת ישראל   אישרההממשלה    -  ינויים חדשים ודיפלומטים חדשים בשירות החוץמ •
בבריטניה. אירית בן אבא ויטלה מונתה לשגרירת ישראל בבייג'ינג. אלכסנדר בן צבי מונה לשגריר ישראל במוסקבה. 

גולדמן   21ראל בבלארוס. אדוארד שפירא מונה לקונסול הכללי של ישראל בשנחאי.  שיינמן מונה לשגריר יש-אלכס 
 . בין המסיימים גם אישה חרדית ,בהצלחה את קורס הצוערים ל"ו של משרד החוץ. לראשונה סיימו בוגרים 

 

  מפגש עם נציגי המדיניות של פייסבוק   קייםהמשרד לנושאים אסטרטגיים    -  לגיטימציה ובאנטישמיות-מאבק בדה •
החוץ, המשפטים, התקשורת והתפוצות.    דילגיטימציה והאנטישמיות ברשת, ובהשתתפות נציגי משר-בנושא מיגור הדה

בנוגע לאנטישמיות   טוק וגוגל-שימוע פומבי לחברות פייסבוק, טוויטר, טיק  קיימהועדת העלייה והקליטה של הכנסת  
. ראש  IHRA-את הגדרת האנטישמיות של ה  את ספרד על החלטתה לאמץ  בירך   משרד החוץ ברשתות החברתיות.  

מעצים    על הסיפוח  שתי המדינות, וטען שהדיון הסיפוח והביע תמיכה בפתרון    נגד  יצא  הקונגרס היהודי העולמי לאודר
 . את הקול האנטישמי

 
 

https://twitter.com/simonarann/status/1298852991215316992
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_briefing_110820
https://www.inss.org.il/he/publication/unifil-mandate/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001203391
https://news.walla.co.il/item/3383352
https://www.makorrishon.co.il/news/259879/
https://twitter.com/simonarann/status/1293830871804456960
https://www.jpost.com/middle-east/lithuania-recognized-hezbollah-as-a-terrorist-organization-638458
https://news.walla.co.il/item/3383103
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1298985934638075908
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9109465?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://twitter.com/IsraelMFA/status/1294222381498740738
https://news.walla.co.il/item/3382279
https://news.walla.co.il/item/3382675
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1298582078821367808
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1298979486529011720
https://www.ekathimerini.com/255752/article/ekathimerini/news/israel-offers-belated-solidarity-with-greece-amid-east-med-tension
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_meets_with_greek_fm_nikos_danidias
https://en.globes.co.il/en/article-greece-agrees-arrangements-for-israeli-tourists-1001339251
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1298571246171561984
https://www.gov.il/he/departments/news/tourism_from_israel_to_greece
https://www.gov.il/he/departments/news/tourism_from_israel_to_greece
https://www.gov.il/he/departments/news/tourism_from_israel_to_greece
https://twitter.com/gantzbe/status/1294225072320905219
https://twitter.com/noa_landau/status/1289882798493437952
https://www.gov.il/he/departments/news/zoarim_2020
https://twitter.com/RonenManelis/status/1295693407273312256
https://twitter.com/GLZRadio/status/1290126651695624193
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1290190863574786049
https://www.thejc.com/news/features/if-you-re-a-jewish-leader-you-have-to-stand-up-and-%EF%AC%81ght-every-single-day-1.502358?highlight=annexation
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וד רפואי  צי  תרמהלארץ, וישראל    השבהמשלחת הישראלית לחקר הקורונה בהודו    -  עם אסיה  םשראל מחזקת קשרי י •
למאבק בקורונה לבית חולים מוביל בהודו. נוכח המאמץ האמריקאי לגבש רשימה של מדינות "נקיות מטכנולוגיה סינית", 

זו, תמנע מאימוץ    הביעו  , G-5-ת הטכנולוגיות סיניות בהן רש גורמים אמריקאיים תקווה שישראל תצטרף לרשימה 
אשכנזי עם    נפגשעל השקעות זרות. במהלך ציון יום אסיה במשרד החוץ,    בעלת סמכויותותפעל להקמת ועדת פיקוח  

ונחתמו הסכמים לשיתוף פעולה בתחו הכלכלה, התעופה, המים והתרבות עם מי  שגריר מדינות המזרח והפסיפיק, 
 . הודו, תאילנד ונפאל
 

ישראלים ברחבי העולם להפגנות המחאה נגד ראש הממשלה    הצטרפובמהלך החודש    -  ה, ישראל והעולםדמוקרטי •
פרנסיסקו  ומחונתניהו   וונקובר,  ברלין,  ,  בסן  באזל  מיאמי,  שיקגו,  יורק  אטלנטה,  לעניינים  .  ובבוסטון ניו  השרה 

להוביל סדרה של מפגשים בין חברי כנסת ישראלים וחברי המפלגה הדמוקרטית    החליטה  הכהן-אסטרטגיים פרקש
הדו התמיכה  את  ולשמר  למפלגה  הקשר  את  לחזק  מנת  על  בישראל.  -בארה"ב  הקונגרס מפלגתית  חברי  שלושת 

כי הם תומכים בהתניית הסיוע הביטחוני    הודיעוהנבחרים    ביתהדמוקרטים המתמודדים על תפקיד יו"ר ועדת החוץ של  
 במניעת סיפוח אשר מנוגד לפתרון שתי המדינות.   האמריקאי לישראל
 

יחידת כיבוי אש    שלחה  צעה נדחתה. ישראלישראל הציעה סיוע ללבנון לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות. הה  -  סיוע חוץ •
פרויקט נוסף של הדפסת   נחנךלקליפורניה לסייע בכיבוי שריפות. בהמשך להצלחת פרויקט הדפסת המסיכות בסנגל,  

 . ציוד רפואימימד במימון של מש"ב. בנוסף תרמה השגרירות מזון ו-מכונות חיטוי ידיים במדפסות תלת
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1291432089305395201
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1291432089305395201
https://twitter.com/IsraelHebrew/status/1291432089305395201
https://www.gov.il/he/departments/news/israel_donates_advanced_medical_equipment_to_hospital_in_india
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1292682476301758465
https://www.gov.il/he/departments/news/asia_day
https://twitter.com/AmirHaskel/status/1298338018512834560
https://twitter.com/Sykocan/status/1289959116966752257
https://twitter.com/orlybarlev/status/1292030082463207424
https://www.ynet.co.il/article/H10MT1L11v
https://www.timesofisrael.com/dems-seeking-house-foreign-affairs-job-would-restrict-israel-aid-over-annexation/
https://www.jweekly.com/2020/08/28/team-of-israeli-firefighters-head-to-s-f-to-help-battle-wildfires/
https://www.gov.il/he/departments/news/senegal
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 מה קרה?  תאריך 

 . טוק וגוגל-שימוע פומבי לחברות התקשורת פייסבוק, טוויטר, טיק  קיימההכנסת   באוגוסט 3

 שגרירי אמריקה הלטינית והמדינות הקאריביות בישראל. 15עם  נפגשאשכנזי  באוגוסט 5

 את הסכם הסחר המשותף בין המדינות.  השיקונתניהו ונשיא קולומביה דוקה  באוגוסט  10

הביטחון    קייםאשכנזי   באוגוסט  11 במועצת  המיוצגות  המדינות  לשגרירי  הצפון  בגבול  סיור 
 ח יוניפי"ל.ולקראת הדיון על חידוש המנדט לכ

 . ונורמליזציה על כינון יחסים רשמיים הצהירוישראל ואיחוד האמירויות  באוגוסט  13

 .עם אשכנזי ונפגשבארץ  ביקרשר החוץ היווני  באוגוסט  13

והגרמני   באוגוסט  15 לראשונה אימון משותף במרחב האווירי    קיימוחילות האוויר הישראלי 
 הגרמני.

 .והפסיפיק מזרח אסיהמדינות  יעם שגריר נפגשאשכנזי  באוגוסט  20

עם עמיתו מהונדורס רוסאלס ובנוכחות הנשיא הרננדז את פתיחת   חנךאשכנזי   באוגוסט  20
 המשרד לשיתוף פעולה בהונדורס.

 בישראל ונפגש עם נתניהו גנץ ואשכנזי. ביקר מזכיר המדינה האמריקאי פומפאו  באוגוסט  24

 .עם אשכנזי בארץ נפגששר החוץ הבריטי ראב  באוגוסט  25

יום עיון לאנשי עסקים המעוניינים לקדם עסקים   ערכומשרד החוץ ומכון הייצוא   באוגוסט  27
 באיחוד האמירויות. 

 .בברליןי  אירופה  האיחוד  פורמלי של שרי החוץ של-במפגש הלא  השתתףאשכנזי   באוגוסט  27

לנשיא האמריקאי   באוגוסט  30 לאומי  קושנר,  היועץ  לביטחון  לאיראן  אוברייןהיועץ  , השליח 
 .בישראל עם אשכנזי פגשונברקוביץ׳ הוק, והשליח לתהליך השלום 

 . לאבו דאבי לקידום שיתופי פעולה ונורמליזציה יצאהמשלחת ישראלית  באוגוסט  31

https://twitter.com/GLZRadio/status/1290126651695624193
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_met_with_ambassadors_of_latin_america
https://www.93fm.co.il/radio/630509/
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_briefing_110820
https://www.davar1.co.il/241936/
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_meets_with_greek_fm_nikos_danidias
https://twitter.com/IAFsite/status/1294688796236230663
https://www.gov.il/he/departments/news/asia_day
https://www.gov.il/he/departments/news/israel_honduras
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9095577?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.gov.il/he/departments/news/fm_ashkenazi_met_with_british_foreign_secretary_dominic_raab
https://twitter.com/noa_landau/status/1298175967651926016
https://www.93fm.co.il/radio/633805/
https://news.walla.co.il/item/3383103
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1300107100157247489
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1300107100157247489
https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi/status/1300107100157247489
https://news.walla.co.il/item/3383850
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 דו"חות ומחקרים 

," קבוצת המחקר והמדיניות ישראל ישראל והסכסוכים במזרח אגן הים התיכון" 
 . 2020שביעי, אוגוסט   באגן הים התיכון, מפגש

 . 2020  סטאוגו,  91, גיליון  מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכוןברוך בינה,  

   מאמרי דעה

 . 2020באוגוסט  4, זמן ישראל," אנטישמיות ומה שביניהם BDSעל נדב תמיר, " 

," גם לבנון טבעה בשחיתות ופילוג. ראו הוזהרנוח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 
 . 2020באוגוסט  5,  וואיינט

מאחורי האיפוק הדיפלומטי, בירדן רואים בסיפוח ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 
 . 2020באוגוסט  5, הארץ," כהפרת הסכם השלום

 . 2020באוגוסט  6, זמן ישראל ," אנחנו העולםד"ר אהוד ערן ונדב תמיר, " 

," מה צריך המחנה הפרוגרסיבי בישראל עבור תחייה מחודשתד"ר נמרוד גורן, " 
 . 2020באוגוסט  12, הארץ

פריצת הדרך עם איחוד האמירויות צריכה לשמש מנוף לשלום ד"ר נמרוד גורן, " 
 . 2020באוגוסט  14, וואלה," עם הפלסטינים

," הכרחי שביידן ינהג הפוך מטראמפ אם ברצונו לסייע לחזון הציונינדב תמיר, " 
 . 2020באוגוסט  18, זמן ישראל

, הארץ ,"  יהיה נחמד לבקר בדובאי, אבל רמאללה חשובה יותרפרופ' אלי פודה, " 
 . 2020באוגוסט  19

 " זגה,  מורן  ," איחוד האמירויות הערביות: המדינה שזזה מהשוליים למרכזד"ר 
 2020באוגוסט  19, מעריב

שישאלו את הסעודים: הדרך של האמירויות לנשק קטלני עוברת  פרופ' אלי פודה, " 
 . 2020באוגוסט  21,  וואלה," אצל הלובי היהודי

 " קיבריק,  רועי  פוליטיד"ר  צעד  אלא  רגש,  רק  לא  היא  חכם -סולידריות  ," מדיני 
 . 2020באוגוסט  26, הארץ

 " ערן,  אהוד  החוץד"ר  מערך  בחיזוק  הכנסת  התערבות   26,  גלובס,"  נדרשת 
 . 2020באוגוסט 

" אסטרטגי?האם ההסכם עם איחוד האמירויות יהיה הישג טקטי או  נדב תמיר, " 
 . 2020באוגוסט  26, זמן ישראל

באוגוסט    27,  מעריב,"  חזון המזרח התיכון של שמעון פרס חי ובועטנדב תמיר, " 
2020 . 

https://mitvim.org.il/publication/israel-and-conflicts-in-the-eastern-mediterranean/?fbclid=IwAR3hEXUepipzK60_azTY_3lDsUUlLkWCZ5Powdie4abAjMKNwUS6tkw1-Eg
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-US-Policies-towards-Israel-and-the-Middle-East-Issue-91-July-2020.pdf?fbclid=IwAR3FV8_bSlo5AYzT-Q_K-yDXuhW7_0ZXE5a7SZ3CPfaiSdn8OPUkQ6S2Kw4
https://www.zman.co.il/134224/
https://www.ynet.co.il/article/B1NIG11d11w
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9045944
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9045944
https://www.zman.co.il/135171/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9064378
https://news.walla.co.il/item/3380272
https://news.walla.co.il/item/3380272
https://www.zman.co.il/137280/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9081740
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-784702
https://news.walla.co.il/item/3381798
https://news.walla.co.il/item/3381798
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.9101308
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001340525
https://www.zman.co.il/141625/
https://www.zman.co.il/141625/
https://www.zman.co.il/141625/
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-786276
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 ראיונות בתקשורת 

 . 2020באוגוסט   7, מרקר-דה," אירופה וקורונהד"ר מאיה שיאון צדקיהו, "  ד

 . 2020באוגוסט  8, 12ערוץ ," לבנוןח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, " 

 . 2020באוגוסט  14, 102רדיו ," איחוד האמירויות וישראלפרופ' אלי פודה, " 

  17, גל"צ," ההיבט הכלכלי של יחסי ישראל ואיחוד האמירויותיצחק גל, " 

 . 2020באוגוסט 

 . 2020באוגוסט  18, ראיונות מהבית," ישראל והאמירויותמורן זגה, " ד"ר 

 . 2020באוגוסט  21, וואיינט," על איחוד האמירויותד"ר מורן זגה, " 

 . 2020באוגוסט   26, גל"צ," יחסי ישראל מרוקועינת לוי, " 

 . 2020באוגוסט  27,  11כאן  ," ישראל והאמירויותד"ר מורן זגה, " 

 2020באוגוסט  31,  11כאן  ," ישראל והאמירויותד"ר מורן זגה, " 

https://www.themarker.com/coronavirus/.premium-MAGAZINE-1.9051985
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=46bf82d665c03710VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=5af017e6132d3710VgnVCM100000700a10acRCRD
http://summur.ai/ogEHw
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/1022774031496333/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=314579609659343&ref=watch_permalink
https://krayot.mynet.co.il/local_news/article/Hk1isFoMv
https://www.facebook.com/watch/?v=1583314608506444
https://youtu.be/tcJ2EQNCoP8
https://www.youtube.com/watch?v=26Kwc2cwV4Q&feature=youtu.be
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