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• השהיית הסיפוח המוצהר  -בהצהרה המשותפת לנשיא ארה"ב טראמפ ,ראש הממשלה נתניהו ויורש העצר האמירתי
בן זיאד ,הסכימה ישראל להשהות את תכנית הסיפוח .האמירתים הסבירו כי מניעת תכנית הסיפוח של ישראל היתה
אחת הסיבות המרכזיות לקידום היחסים עם ישראל ,ומהווה תנאי לנורמליזציה .היועץ לנשיא קושנר אמר כי ארה"ב לא
תרשה לישראל לספח בזמן הקרוב ,וכי לראשונה ישראל הסכימה לשאת ולתת על שתי מדינות על בסיס מפה והקמת
מדינה פלסטינית .בישיבת סיעת הליכוד טען נתניהו שהסיפוח עדיין רלוונטי ,וכי היעדר גיבוי אמריקאי מהווה את המכשול
המרכזי .יורש העצר האמירתי בן זיאד הדגיש כי ההחלטה לכונן יחסים עם ישראל אינה באה על חשבון הסוגייה
הפלסטינית וכי ארצו תומכת בהקמת מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים .הרשות הפלסטינית והחמאס תקפו
בחריפות את ההסכם ,ראו בו בגידה בעם הפלסטיני ,והרשות אף החזירה את שגרירה מאיחוד האמירויות.
• הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך  -לאחר חודשיים של שקט חזרו חילופי האש לגזרת עזה .ישראל הגיבה בסגירת
המעברים ,צמצום שטח הדייג והפסקת העברת סולר לתחנת הכוח .כתוצאה מכך ,שעות החשמל בעזה צומצמו לכ3-
שעות ביום ,ומתקני טיהור השפכים בעזה הזרימו ביוב לים .חילופי האש נערכו על רקע המשך המגעים בין ישראל חמאס
וקטר בנוגע למנגנון הסיוע הקטרי .ראש המוסד יוסי כהן שוחח עם גורמים קטרים בניסיון לוודא שהעברת הכספים לעזה
תימשך ,ומשלחת של המודיעין המצרי נכנסה לרצועה בניסיון לתווך ,כמו גם שליח האו"ם מלדנוב שקרא להפסקת חילופי
האש .לאחר שהשליח הקטרי אל-עמאדי נכנס לרצועה עם המענק הקטרי ,הסכימו חמאס וישראל להשיב את השקט ואת
אספקת הדלקים לרצועה כמקודם .הנשיא ריבלין שוחח עם השליח הקטרי והודה לו על תרומתו להשבת השקט.
• תיאום ביטחוני ואזרחי לא-פורמלי  -כמו בחודשים האחרונים ,גם החודש הקבינט לא אישר את המשך קיזוז משכורות
משפחות המחבלים מכספי הרשות הפלסטינית .הפסקת התיאום הביטחוני והאזרחי מקשה על קבלת אישורי יציאה של
אזרחים עזתים לטיפול רפואי .ניסיון האו״ם לבנות מנגנון שאינו תלוי בתיאום הרשות וישראל מתעכב .בתוך כך ,בית
המשפט הישראלי קבע שבהיעדר תיאום ,האחריות על מתן היתר לשלושה תושבי עזה לשוב לביתם מוטלת על ישראל.
עשרות אלפי פלסטינים מהגדה עברו את הגדר ונפשו בים ובאזורי תיירות בשטח ישראל ,תוך עצימת עין של הצבא.
לאחר הדיווחים בתקשורת ,עצרה המשטרה  60פלסטינים בחופי הים ונשלחו חזרה לגדה.

• כינון יחסים פורמליים עם איחוד האמירויות  -ישראל ואיחוד האמירויות הצהירו על כינון יחסים פורמליים ונורמליזציה.
איחוד האמירויות הודיעה כי שגרירותה תשב בתל אביב .שורה של בכירים אמירתים התראיינו לתקשורת הישראלית
 ד"ר רועי קיבריק הוא מנהל המחקרים של מכון מיתווים .ניתן ליצור עמו קשר ב rkibrik@mitvim.org.il :ולעקוב אחריו בטוויטרSergioKkibrik :
הדו"ח הדיפלומטי נשען על פרסומים ומקורות גלויים ,ואין באפשרותנו לבדוק באופן מלא את נכונותו של כל דיווח על פרטיו השונים .כמו כן ,יש לזכור
כי רבים מהתהליכים והאירועים ממשיכים להתפתח ,והבנה מלאה של משמעותם דורשת פרספקטיבה רחבה יותר מאשר דו"ח חודשי .סייע בהכנת
הדו"ח החודשי ,גל סיגלר .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט.
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והדגישו את חשיבות עצירת הסיפוח והתחייבות ארה"ב וישראל לעשות זאת .שר הביטחון גנץ ,שר הבריאות אדלשטיין,
ושר החקלאות שוסטר שוחחו עם מקביליהם באמירויות והביעו רצונם בביסוס שיתופי פעולה .משלחת ישראלית בהובלת
המל"ל יצאה בסוף החודש לאבו דאבי לק ידום השיחות ושיתופי הפעולה .המשלחת טסה במטוס אל על ישירות לאבו
דאבי ,לאחר שקיבלה אישור מהסעודים לעבור במרחב האווירי שלהם .משתתפי המשלחת כללו בכירים ממשרדי ממשלה
רבים כולל מנכ"ל משרד החוץ אושפיז ,אנשי עסקים ועיתונאים ,אשר קיימו פגישות ראשוניות עם מקביליהם האמירתים
והניעו את השיחות לקידום שיתופי פעולה .אל הטיסה הצטרפה משלחת אמריקאית בראשות היועץ לנשיא קושנר .כמה
שעות לפני יציאת המשלחת הכריזה ישראל על איחוד האמירויות כמדינה "ירוקה" שאין צורך בבידוד כששבים ממנה.
הקווים הטלפונים לאיחוד האמירויות נפתחו ,וכך גם אתרים ישראלים שהיו חסומים שם .שר התיירות אסף זמיר התראיין
לעיתון אמירתי והזמין בציוץ בערבית את אזרחי האמירויות לבקר בישראל .הטלוויזיה של אבו דאבי קיימה ראיון עם
המפגינים נגד ראש הממשלה בבלפור .משרד החוץ ומכון הייצוא ערכו יום עיון לאנשי עסקים המעוניינים לקדם עסקים
באיחוד האמירויות .שר הביטחון גנץ הודה לאיש העסקים האמריקאי חיים סבן על תרומתו לגיבוש ההסכם .חברה
ישראלית וחברה אמירתית חתמו על הסכם מסחרי למחקר בתחום הקורונה .שיעור יוגה משותף הועבר בזום על ידי
מדריכה ישראלית ואמירתית .בין המברכים על ההסכם עם האמירויות ניתן למצוא את בחריין ,עומאן ,ירדן ,מצרים,
האיחוד האירופי ,אוסטריה ,בריטניה ומזכ"ל האו"ם .תורכיה ואיראן הביעו אף הן את התנגדותן.
• מאבקים פוליטיים וארגוניים סביב קידום היחסים עם איחוד האמירויות  -נתניהו הוביל לקידום היחסים בין ישראל
ואיחוד האמירויות מאחורי הגב של שר הביטחון גנץ ושר החוץ אשכנזי ומבלי לעדכן אותם .המערכת הפוליטית ברובה
בירכה על ההסכם ,כאשר מימין ביקשו שהוא לא יבוא על חשבון הסיפוח ,ומשמאל ביקשו שהוא לא יבוא על חשבון קידום
השלום עם הפלסטינים .דיווחים בתקשורת הישראלית הציגו מאבק על הקרדיט של ההסכם בין ראש המוסד כהן ,שדווח
שקידם את ההסכם בביקור באמירויות ,לבין שגריר ישראל בארה"ב דרמר ,שדווח שקידם את ההסכם בוושינגטון .בנוסף,
התעורר ויכוח פוליטי ומתח מדיני לאחר שדווח כי המהלך כולל הסכמה ישראלית שארה"ב תמכור מטוסי  F-35לאיחוד
האמירויות .איחוד האמירויות ביטלה פגישה מתוכננת בין שגרירי המדינות באו"ם לאחר התבטאות נתניהו נגד מכירת
המטוסים.
• הנורמליזציה מתרחבת?  -מנכ״ל משרד החוץ אושפיז צפה חתימת הסכם נוסף עם מדינה ערבית בשבועות הקרובים,
וגורמים אחרים בישראל ובארה"ב ציינו את סודאן ובחריין כמי שצפויות לחתום בקרוב על הסכם .שר החוץ אשכנזי שוחח
עם עמיתו מעומאן ,אשר פוטר למחרת כחלק מארגון מחדש שמבצע השליט העומאני הטרי .שר החוץ הסעודי בירך על
המאמץ של איחוד האמירויות לקדם שלום ולמנוע את הסיפוח ,אך הדגיש כי ארצו מחויבת ליוזמת השלום הערבית וכי
ארצו לא תכונן יחסים עם ישראל עד שתגיע להסכם עם הפלסטינים .ערב הסעודית אישרה למטוס המשלחת הישראלית
לטוס בשמיה בדרך לאיחוד האמירויות .בתוך כך ,הביעה ישראל את דאגתה בפני ארה"ב מתכנית הגרעין הסעודית.
קבר הנביא נחום שכמעט ונהרס במאבק נגד דאע״ש שוקם בעזרת הממשלה הכורדית ,ארה״ב והכנסייה האשורית.
• איתותים מסודאן?  -שר המודיעין כהן אמר כי לאחר ההסכם עם איחוד האמירויות ,מתקדמת ישראל לכינון יחסים עם
סודאן .דובר משרד החוץ של סודאן פוטר לאחר שטען שיש מגעים לשלום בין ישראל לסודאן ,ודבריו הוכחשו על ידי
המועצה הריבונית .עוד דווח כי בתיווך של האמירתים נפגש לאחרונה ראש המוסד כהן עם סגן ראש המועצה הריבונית
בסודאן .כמו כן ,מזכיר המדינה האמריקאי פומפיאו שביקר החודש בארץ ,המשיך לאיחוד האמירויות ,ומשם לסודאן שם
דן בהוצאת המדינה מרשימת המדינות תומכות הטרור.
• הושטת יד ללבנון ,מאבק בחיזבאללה  -לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות ,העבירו שר החוץ אשכנזי ושר הביטחון גנץ
דרך יוניפי"ל וצרפת הצעה לסיוע הומניטרי מישראל .נתניהו פנה למלדנוב והציע עזרה ,על אף ששליח האו"ם הרלבנטי
הוא השליח ללבנון קוביץ' .נשיא המדינה ריבלין הביע תנחומים והשתתפות ,וראש עיריית תל אביב הביע סולידריות על
ידי הארת בניין העירייה בדגל לבנון .הבעת הסולידריות עם לבנון עוררה גם ביקורת פוליטית מצד גורמים בימין .החברה
האזרחית בישראל התגייסה אף היא ,כאשר וועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי העבירה דרך השגריר הפלסטיני
בביירות הצעה רשמית לממשלת לבנון לשלוח רופאים ערבים ישראלים כדי לסייע בטיפול אשר לא זכתה למענה ,וארגון
סיוע ישראלי החל באיסוף תרומות .ניסיון של ארגון גני החיות העולמי להעביר חלק מהחיות מהגן בביירות לטיפול
בישראל ,הביא לקשר ישיר בין גורמי המקצוע בישראל ובלבנון ,אך לבסוף המהלך לא יצא לפועל .בהמשך החודש נערכו
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חילופי אש בין ישראל וארגון החיזבאללה .שגריר ישראל באו"ם ארדן הגיש תלונה רשמית למועצת הביטחון על ירי
החיזבאללה לעבר כוחות צה"ל .שר החוץ אשכנזי קיים סיור בגבול הצפון לשגרירי המדינות המיוצגות במועצת הביטחון
לקראת הדיון על חידוש המנדט לכוח יוניפי"ל .ישראל פעלה להרחיב את סמכויותיו של הכוח אך לא הצליחה להביא
לשינוי ניכר בהן .שר החוץ אשכנזי שוחח עם עמיתו הליטאי ,ובירך על החלטת ליטא להכיר בחיזבאללה כארגון טרור.

• אשכנזי מחזק את הקשרים עם אירופה  -שר החוץ אשכנזי השתתף במפגש הלא-פורמלי של שרי החוץ של האיחוד
האירופי שנערך בברלין ,לאחר שהוזמן על ידי עמיתו הגרמני מאס .זו הייתה נסיעתו הראשונה לחו"ל במסגרת תפקידו
כשר החוץ .אשכנזי נפגש לשיחות אישיות עם הנציג העליון לענייני חוץ של האיחוד בורל ,שר החוץ הגרמני ושר החוץ
הצרפתי .בפגישות הדגיש אשכנזי את רצונו לשקם את היחסים עם אירופה ,ואת תמיכתו בעצירת הסיפוח וחידוש המשא
ומתן עם הפלסטינים .גורמים באירופה הציעו לשר לחדש את הדיאלוג הפוליטי רם-הדרג ("מועצת האסוציאציה") בין
ישראל והאיחוד ,שהתקיים לאחרונה ב .2012-עדיין לא התגבשו הסכמות לכך בתוך האיחוד ,ולא התקבלה החלטה
בישראל ביחס לכך .אשכנזי שוחח עם עמיתו הגרמני גם על השלכות ההסכם עם איחוד האמירויות על האזור.
• הקורונה עצרה את חסידי ברסלב  -לקראת הביקור השנתי בראש השנה של אלפי חסידים באומן פעלה ישראל מול
שלטונות אוקראינה בניסיון לתאם ולהגביל את כניסתם של הישראלים ,כדי להימנע מהדבקה המונית בקורונה .פרויקטור
הקורונה גמזו שלח מכתב לנשיא אוקראינה זלנסקי בו התריע מפני ביקורי החסידים באומן ,וזכה לביקורת מצד
פוליטיקאים מש"ס .נשיא אוקראינה זלנסקי הודיע שלבקשת נתניהו כניסת חסידים לאומן תוגבל בראש השנה .בהמשך
החליטה ממשלת אוקראינה לאסור כניסת זרים עד סוף חודש ספטמבר .ישראלים שניסו להגיע לאוקראינה עוכבו בשדות
התעופה ונמנעה כניסתם ,כאשר השגרירות הישראלית מלווה ודואגת שיקבלו יחס הוגן.

• שיתוף הפעולה עם יוון ממשיך להתחזק  -ישראל ששמרה על שקט בתקופה האחרונה נוכח הסכסוכים הימיים באגן
הים התיכון ,הוציאה תגובה רשמית ראשונה בה הביעה תמיכה בעמדות של יוון ,אל מול אלו של תורכיה .שר החוץ היווני
ביקר בארץ ודן עם שר החוץ אשכנזי בחידוש קשרי התיירות ובמצב המדיני באגן הים התיכון .ישראל ויוון השיקו מתווה
שמאפשר תיירות ישראלית מצומצמת ביוון ,והרחיבו אותה לקראת סוף החודש .שר הביטחון גנץ שוחח עם מקבילו היווני
על קידום יציבות אזורית והרצון ההדדי לחזק את הברית הצבאית.

•

מינויים חדשים ודיפלומטים חדשים בשירות החוץ  -הממשלה אישרה את מינויה של ציפי חוטובלי לשגרירת ישראל
בבריטניה .אירית בן אבא ויטלה מונתה לשגרירת ישראל בבייג'ינג .אלכסנדר בן צבי מונה לשגריר ישראל במוסקבה.
אלכס גולדמן-שיינמן מונה לשגריר ישראל בבלארוס .אדוארד שפירא מונה לקונסול הכללי של ישראל בשנחאי21 .
בוגרים סיימו בהצלחה את קורס הצוערים ל"ו של משרד החוץ .לראשונה ,בין המסיימים גם אישה חרדית.

•

מאבק בדה-לגיטימציה ובאנטישמיות  -המשרד לנושאים אסטרטגיים קיים מפגש עם נציגי המדיניות של פייסבוק
בנושא מיגור הדה-לגיטימציה והאנטישמיות ברשת ,ובהשתתפות נציגי משרדי החוץ ,המשפטים ,התקשורת והתפוצות.
ועדת העלייה והקליטה של הכנסת קיימה שימוע פומבי לחברות פייסבוק ,טוויטר ,טיק-טוק וגוגל בנוגע לאנטישמיות
ברשתות החברתיות .משרד החוץ בירך את ספרד על החלטתה לאמץ את הגדרת האנטישמיות של ה .IHRA-ראש
הקונגרס היהודי העולמי לאודר יצא נגד הסיפוח והביע תמיכה בפתרון שתי המדינות ,וטען שהדיון על הסיפוח מעצים
את הקול האנטישמי.
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•

ישראל מחזקת קשרים עם אסיה  -המשלחת הישראלית לחקר הקורונה בהודו שבה לארץ ,וישראל תרמה ציוד רפואי
למאבק בקורונה לבית חולים מוביל בהודו .נוכח המאמץ האמריקאי לגבש רשימה של מדינות "נקיות מטכנולוגיה סינית",
הביעו גורמים אמריקאיים תקווה שישראל תצטרף לרשימה זו ,תמנע מאימוץ טכנולוגיות סיניות בהן רשת ה,G-5-
ותפעל להקמת ועדת פיקוח בעלת סמכויות על השקעות זרות .במהלך ציון יום אסיה במשרד החוץ ,נפגש אשכנזי עם
שגריר מדינות המזרח והפסיפיק ,ונחתמו הסכמים לשיתוף פעולה בתחומי הכלכלה ,התעופה ,המים והתרבות עם
הודו ,תאילנד ונפאל.

•

דמוקרטיה ,ישראל והעולם  -במהלך החודש הצטרפו ישראלים ברחבי העולם להפגנות המחאה נגד ראש הממשלה
נתניהו ומחו בסן פרנסיסקו ,ברלין ,אטלנטה ,שיקגו ,מיאמי ,באזל וונקובר ,ניו יורק ובבוסטון .השרה לעניינים
אסטרטגיים פרקש-הכהן החליטה להוביל סדרה של מפגשים בין חברי כנסת ישראלים וחברי המפלגה הדמוקרטית
בארה"ב על מנת לחזק את הקשר למפלגה ולשמר את התמיכה הדו-מפלגתית בישראל .שלושת חברי הקונגרס
הדמוקרטים המתמודדים על תפקיד יו"ר ועדת החוץ של בית הנבחרים הודיעו כי הם תומכים בהתניית הסיוע הביטחוני
האמריקאי לישראל במניעת סיפוח אשר מנוגד לפתרון שתי המדינות.

•

סיוע חוץ  -ישראל הציעה סיוע ללבנון לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות .ההצעה נדחתה .ישראל שלחה יחידת כיבוי אש
לקליפורניה לסייע בכיבוי שריפות .בהמשך להצלחת פרויקט הדפסת המסיכות בסנגל ,נחנך פרויקט נוסף של הדפסת
מכונות חיטוי ידיים במדפסות תלת-מימד במימון של מש"ב .בנוסף תרמה השגרירות מזון וציוד רפואי.
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תאריך

מה קרה?

 3באוגוסט

הכנסת קיימה שימוע פומבי לחברות התקשורת פייסבוק ,טוויטר ,טיק-טוק וגוגל.

 5באוגוסט

אשכנזי נפגש עם  15שגרירי אמריקה הלטינית והמדינות הקאריביות בישראל.

 10באוגוסט

נתניהו ונשיא קולומביה דוקה השיקו את הסכם הסחר המשותף בין המדינות.

 11באוגוסט

אשכנזי קיים סיור בגבול הצפון לשגרירי המדינות המיוצגות במועצת הביטחון
לקראת הדיון על חידוש המנדט לכוח יוניפי"ל.
ישראל ואיחוד האמירויות הצהירו על כינון יחסים רשמיים ונורמליזציה.

 13באוגוסט

שר החוץ היווני ביקר בארץ ונפגש עם אשכנזי.

 15באוגוסט

חילות האוויר הישראלי והגרמני קיימו לראשונה אימון משותף במרחב האווירי
הגרמני.
אשכנזי נפגש עם שגרירי מדינות מזרח אסיה והפסיפיק.

 20באוגוסט

אשכנזי חנך עם עמיתו מהונדורס רוסאלס ובנוכחות הנשיא הרננדז את פתיחת
המשרד לשיתוף פעולה בהונדורס.
מזכיר המדינה האמריקאי פומפאו ביקר בישראל ונפגש עם נתניהו גנץ ואשכנזי.

 25באוגוסט

שר החוץ הבריטי ראב נפגש בארץ עם אשכנזי.

 27באוגוסט

משרד החוץ ומכון הייצוא ערכו יום עיון לאנשי עסקים המעוניינים לקדם עסקים
באיחוד האמירויות.
אשכנזי השתתף במפגש הלא-פורמלי של שרי החוץ של האיחוד האירופי בברלין.

 30באוגוסט

היועץ לנשיא האמריקאי קושנר ,היועץ לביטחון לאומי אובריין ,השליח לאיראן
הוק ,והשליח לתהליך השלום ברקוביץ׳ נפגשו בישראל עם אשכנזי.
משלחת ישראלית יצאה לאבו דאבי לקידום שיתופי פעולה ונורמליזציה.

 13באוגוסט

 20באוגוסט

 24באוגוסט

 27באוגוסט

 31באוגוסט
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דו"חות ומחקרים

"ישראל והסכסוכים במזרח אגן הים התיכון ",קבוצת המחקר והמדיניות ישראל
באגן הים התיכון ,מפגש שביעי ,אוגוסט .2020
ברוך בינה ,מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון ,גיליון  ,91אוגוסט .2020

נדב תמיר" ,על  BDSאנטישמיות ומה שביניהם ",זמן ישראל 4 ,באוגוסט .2020
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,גם לבנון טבעה בשחיתות ופילוג .ראו הוזהרנו",
וואיינט 5 ,באוגוסט .2020
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,מאחורי האיפוק הדיפלומטי ,בירדן רואים בסיפוח
כהפרת הסכם השלום ",הארץ 5 ,באוגוסט .2020
ד"ר אהוד ערן ונדב תמיר" ,אנחנו העולם ",זמן ישראל 6 ,באוגוסט .2020

מאמרי דעה

ד"ר נמרוד גורן" ,מה צריך המחנה הפרוגרסיבי בישראל עבור תחייה מחודשת",
הארץ 12 ,באוגוסט .2020
ד"ר נמרוד גורן" ,פריצת הדרך עם איחוד האמירויות צריכה לשמש מנוף לשלום
עם הפלסטינים ",וואלה 14 ,באוגוסט .2020
נדב תמיר" ,הכרחי שביידן ינהג הפוך מטראמפ אם ברצונו לסייע לחזון הציוני",
זמן ישראל 18 ,באוגוסט .2020
פרופ' אלי פודה" ,יהיה נחמד לבקר בדובאי ,אבל רמאללה חשובה יותר ",הארץ,
 19באוגוסט .2020
ד"ר מורן זגה" ,איחוד האמירויות הערביות :המדינה שזזה מהשוליים למרכז",
מעריב 19 ,באוגוסט 2020
פרופ' אלי פודה" ,שישאלו את הסעודים :הדרך של האמירויות לנשק קטלני עוברת
אצל הלובי היהודי ",וואלה 21 ,באוגוסט .2020
ד"ר רועי קיבריק" ,סולידריות היא לא רק רגש ,אלא צעד פוליטי-מדיני חכם",
הארץ 26 ,באוגוסט .2020
ד"ר אהוד ערן" ,נדרשת התערבות הכנסת בחיזוק מערך החוץ ",גלובס26 ,
באוגוסט .2020
נדב תמיר" ,האם ההסכם עם איחוד האמירויות יהיה הישג טקטי או אסטרטגי?"
זמן ישראל 26 ,באוגוסט .2020
נדב תמיר" ,חזון המזרח התיכון של שמעון פרס חי ובועט ",מעריב 27 ,באוגוסט
.2020
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ד ד"ר מאיה שיאון צדקיהו" ,אירופה וקורונה ",דה-מרקר 7 ,באוגוסט .2020
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,לבנון ",ערוץ  8 ,12באוגוסט .2020
פרופ' אלי פודה" ,איחוד האמירויות וישראל ",רדיו  14 ,102באוגוסט .2020

ראיונות בתקשורת

יצחק גל" ,ההיבט הכלכלי של יחסי ישראל ואיחוד האמירויות ",גל"צ17 ,
באוגוסט .2020
ד"ר מורן זגה" ,ישראל והאמירויות ",ראיונות מהבית 18 ,באוגוסט .2020
ד"ר מורן זגה" ,על איחוד האמירויות ",וואיינט 21 ,באוגוסט .2020
עינת לוי" ,יחסי ישראל מרוקו ",גל"צ 26 ,באוגוסט .2020
ד"ר מורן זגה" ,ישראל והאמירויות ",כאן  27 ,11באוגוסט .2020
ד"ר מורן זגה" ,ישראל והאמירויות ",כאן  31 ,11באוגוסט 2020
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