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 עדיין אין תהליך שלום  -ג'ייסון גרינבלט וג'ארד קושנר ,השליחים שמובילים את גיבוש תכנית השלום האמריקאית ,הגיעו
שוב לסדרת פגישות באזור ,והחזירו לרגע קט את תשומת הלב לסוגיה .הם נפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ,אך לא
פגשו את הנשיא הפלסטיני עבאס אשר מחרים את הממשל מאז הודעת טראמפ על העברת השגרירות האמריקאית
לירושלים .התכנית עליה עמלים האמריקאים טרם פורסמה ,למרות דיווחים שצפו את פרסומה במהלך חודש יוני .נשיא
המדינה ריבלין התקשר בראשית החודש לברך את עבאס לרגל חודש הרמדאן ,ולדרוש בשלומו לאחר אשפוזו .כמו כן,
ניצל הנשיא את ביקורו של הנסיך ויליאם בארץ ,על מנת להעביר דרכו לעבאס מסר של שלום .שר החוץ הבריטי בוריס
ג'ונסון ניסה לקדם מפגש של שרי החוץ ממדינות אירופה ומדינות ערב המרכזיות ,על מנת לגבש יחד תנאים לתמיכה
אירופית וערבית בתכנית האמריקאית.
 המשבר ברצועת עזה  -לצד המשך המאבק האלים ,הכולל מבחינת ישראל התמודדות עם הפרחת עפיפוני תבערה
ומאבק סביב הגדר ,התחדדה ההבנה כי על ישראל להתגייס בצורה מסיבית למניעת משבר הומניטרי ברצועה .ישראל
אישרה למאות סוחרים ישראלים-ערבים להיכנס לרצועת עזה בניסיון להניע את הכלכלה המקומית .ראש הממשלה נפגש
עם שליח האו"ם לאזור ניקולאי מלדנוב ,בנוכחות ראש המל"ל ומנכ"ל משרד החוץ ,כדי לדון בפתרונות אפשריים לרצועת
עזה ,כולל בנושא השבויים הישראלים .שר הביטחון אביגדור ליברמן טען כי סיכם עם קפריסין על הקמת רציף סחורות
במדינה לטובת רצועת עזה ,אשר יאפשר פיקוח ישראלי .ממשלת קפריסין הבהירה כי ישראל אכן העבירה הצעה שכזו,
אך טרם התקבלה כל החלטה בעניין .בין לבין התעוררה תרעומת בקרב דיפלומטים זרים בנוגע לבדוקים הביטחוניים
שישראל עורכת במעבר ארז ,אשר גוזלים מהם זמן רב.
 המאבק על מעמדה של ירושלים  -ישראל המשיכה במאמציה להגביר את ההכרה הבינלאומית בירושלים כבירתה.
בולגריה ,אשר אינה מעוניינת לצאת נגד החלטות האיחוד ולפתוח שגרירות בירושלים ,נענתה ללחץ הישראלי על ידי
פתיחת קונסוליית כבוד בירושלים שתטפל בענייני בולגריה בישראל .שרת התרבות והספורט מירי רגב החליטה להעביר
את המשחק המתוכנן בין נבחרת ישראל לנבחרת ארגנטינה בכדורגל מחיפה לירושלים .מהלך זה זכה לביקורות רבות
ב עולם והביא ללחץ על נבחרת ארגנטינה שלא להגיע ,ולביטולו של המשחק .שיחה בין נתניהו ונשיא ארגנטינה בנושא
זה ,לא הביאה לשינוי ההחלטה.
 בנייה ,הרס ומשפט בשטחים  -בהתאם לפסיקת בג"צ ,פונו כ 15-בתים בשכונת "נתיב האבות" אשר נבנו שלא כחוק.
לפי החלטת ממשלה המפונים יקבלו פיצויים ודיור חלופי ,וייעשה מאמץ להסדיר את ההתיישבות 10 .מבנים פונו בהוראת
בג"צ בהתנחלות תפוח מערב .הרס של חמישה מבנים בכפר הפלסטיני סוסיא שהיה מתוכנן להתבצע החודש ,נדחה על
ידי ראש הממשלה עקב לחץ בינלאומי ורצון להימנע מביצוע המהלך ערב ביקורם באזור של השליחים האמריקאים.




 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.
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 המאבק הדיפלומטי במוסדות הבינלאומיים  -ארה"ב החליטה לפרוש ממועצת זכויות האדם של האו"ם ,בציינה כאחת
הסיבות את ההטיה הקיימת בארגון כנגד ישראל .ישראל בירכה על צעד זה ,אך הביעה דאגה כי כעת יהיה קשה יותר
לבלום צעדים אנטי-ישראליים במועצה .ועידת המורשת העולמית של אונסק"ו אשר התכנסה בבחריין קיבלה את הסיכום,
אותו הובילה מזכ"לית הארגון אודרי אזולאי ,לדחות את ההצבעות על הסעיפים השנויים במחלוקת בנושא ירושלים וחברון
ולא לדון בנושאים אלו השנה ,בשונה משנים קודמות.



קידום שיתוף פעולה עם ירדן  -לראשונה מאז המשבר ביחסים בעקבות תקרית הירי בשגרירות ,נפגש נתניהו עם
המלך עבדאללה בעמאן .השניים דנו על ההתפתחויות האזוריות ,תהליך השלום הישראלי פלסטיני ,ועל הפרויקטים
הכלכליים המשותפים .בשיחה הדגיש המלך את ההכרח להתקדם אל עבר פתרון שתי המדינות בהתאם למתווה
היוזמה הערבית .כמו כן ,דנו השניים בפרויקט תעלת הימים ,ובאפשרות לקדם מהלכים לעידוד הסחר בין השווקים
הפלסטינים והירדנים .בפגישה לקחו חלק ראש המוסד ,המזכיר הצבאי ,היועץ המדיני ,נציג המל"ל והיועץ הכלכלי פרופ'
אבי שמחון.



ביקורי משלחות ושיתוף פעולה אזורי  -שלוש משלחות מרוקאיות של נשים ופעילי חברה אזרחית ביקרו החודש
בישראל .אל מול דיווח נוסף על אפשרות שבחריין תהיה המדינה המפרצית הראשונה לקיים יחסים דיפלומטיים עם
ישראל ,הגיב צחי הנגבי ,השר לשיתוף פעולה אזורי ,וטען כי אין לו שום מידע בנוגע למהלך שכזה .יחד עם זאת ציין
לחיוב את יחסה של בחריין לישראל .שני דיפלומטים ישראליים לקחו חלק בפגישת ועידת המורשת של אונסק"ו
שהתקיימה בבחריין .משלחת של יזידים מעיראק הגיעה להשתלמות ליצנים רפואיים בישראל ,וזאת כחלק מהניסיון
שנצבר לצערנו בישראל בהתמודדות עם טראומות ,ויכולתה לייצא את הידע החברתי שאספה ופיתחה .משלחת
ביטחונית כורדית ביקרה בישראל בהזמנת משרד הביטחון ,ואילו משרד החוץ איחל בהצלחה לנבחרות ערב הסעודית,
מרוקו ואיראן במונדיאל.



מלחמה בסוריה  -ישראל המשיכה לתקוף מטרות ונשק איראני בסוריה ,תוך תיאום הפעילות עם רוסיה באמצעות
שיחת טלפון נוספת בין נתניהו והנשיא פוטין ,וביקור נוסף של היועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת ברוסיה .בתווך גם
ביקרה בישראל משלחת ביטחונית רוסית ,אשר נפגשה עם שר הביטחון ,ליברמן .ישראל המשיכה להעביר ציוד וסיוע
הומניטרי לסוריה ,בייחוד עם התעוררות גל פליטים חדש בעקבות מבצע צבא אסד בקרבת הגבול .בהקשר של המצב
בסוריה ,מפלגת יש עתיד החלה בקמפיין בינלאומי לקידום החלת הריבונות הישראלית על הגולן.



איראן  -משרד החוץ השיק אתר בפרסית המתמקד בטכנולוגית המים הישראלית ,אתגר עמו העם באיראן מתמודד
בימים אלו .ראש הממשלה הוציא סרטון בו הוא קורא לעם באיראן ללמוד מישראל ולהשתמש בטכנולוגית המים והידע
הישראלי  .כל זאת תוך הבחנה בין העם האיראני לבין המשטר השולט עליו .שר הביטחון פנה אף הוא לעם האיראני
וצייץ בפרסית בהתייחסו להפגנות באיראן ,ושאל ,להיכן הולך הכסף? משרד החוץ פרסם הודעה בחשבון הטוויטר שלו
הקוראת להצלחת המפגינים בהפלת השלטון ,ולאחר זמן מה מחק אותה.
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חוק השואה הפולני  -ישראל ופולין קיימו משא ומתן חשאי ,שאותו הובילו יוסף צ'חנובר ויעקב נגל ושבו היו מעורבים
לפי הדיווחים גם פרופ' דינה פורת מיד ושם ואנשי משרד החוץ בראשות המנכ"ל יובל רותם .המדינות הגיעו להסכמה
על שינוי החוק הפולני בנושא השואה והצהרה ישראלית המכירה בנרטיב ההיסטורי הפולני .במהלך המשא ומתן,
הפעילה ארה"ב לחץ על פולין להתגמש .בהצהרתם המשותפת על פתרון המשבר ביצעו נתניהו וראש ממשלת פולין
מורביצקי הקבלה בין אנטישמיות ואנטי-פולניות ,אשר זכתה לביקורות רבות בישראל מצד חוקרי שואה בכירים,
פוליטיקאים ואישי ציבור.



האיחוד האירופי  -ביקורה המתוכנן של שרת החוץ האירופית פדריקה מוגריני לישראל ,אליו הוזמנה על ידי הוועד
היהודי-אמריקאי ,בוטל בעקבות סירובו של נתניהו להיפגש עמה .הוועדה לענייני חוץ של האיחוד האירופי קבעה בדיון
שנערך בנוכחות משפחת גולדין כי החמאס והרשות הפלסטינית מפרים את הדין הבינלאומי בהחזיקם בגופות החיילים
והאזרחים הישראלים .נציגי רומניה ,הונגריה והולנד ביקשו להתנות סיוע לעזה בהשבת החיילים והאזרחים המוחזקים
על ידי החמאס .ניצחונה של נטע ברזילי בתחרות הזמר האירופית ,האירוויזיון ,והאפשרות שהיא תתקיים בשנה הבאה
בישראל ,הביאה את ישראל להדגיש כי גופי התקשורת המקצועיים הם אלו שינהלו את האירוע ללא מעורבות ישירה
של הפוליטיקאים ,ואף הובילה לשינויי חקיקה במבנה התקשורת הישראלי שמנע את פיצול תאגיד השידור.



הקשרים עם מדינות מערב אירופה  -נתניהו יצא למסע מדיני בברלין ,פריס ולונדון ,ונפגש עם אנגלה מרקל ,עמנואל
מקרון ותרזה מיי .הנושאים המרכזיים בפגישות אלו עסקו בהסכם הגרעין עם איראן ,נוכחות איראן בסוריה ,המצב
בעזה והסכסוך הישראלי-פלסטיני .לקראת סוף החודש ביקר הנסיך ויליאם בישראל וברשות הפלסטינית ,והתחייב
לפעול למען השלום בין ישראל והפלסטינים .שגרירת ישראל בצרפת ,עליזה בן-נון חנכה את הביתן הישראלי בתערוכה
הביטחונית יורוסאטורי  2018שנערכה בפריז 52 .חברות ביטחוניות ישראליות לקחו חלק בתערוכה ,שאורגנה על ידי
האגף לייצוא ביטחוני במשרד הביטחון.



הברית עם מדינות וישיגרד  -ראש המל"ל מאיר בן שבת יצא להונגריה לפגישות עם עמיתיו ממדינות וישיגרד,
ובהזדמנות זו נפגש עם ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן והעביר לו הזמנה רשמית לביקור בישראל .משלחת
פרלמנטרית בראשות יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ביקרה בסלובקיה ונפגשה עם יו"ר הפרלמנט אנדריי דנקו ,ועם ראש
הממשלה רוברט פיצו .ישראל חתמה על מזכר הבנות עם נציגי מדינות וישיגרד על תכנית להכשרת צעירים בתחום
ההי-טק ממדינות אלו ובמימונן.



אתגר ברמת השלטון המקומי  -יותר ויותר עיריות ומועצות מקומיות ברחבי אירופה ,מקבלות החלטות התומכות בחרם
על מדינת ישראל או על ההתנחלויות .לאחר שבחודש שעבר אפשרה נורבגיה לשלטון מקומי לקבל החלטות שכאלו,
החודש עיריית פמפלונה בספרד הצטרפה לעיריות אחרות שכבר קיבלו החלטות דומות ,הכריזה על נציגיה הרשמיים
של מדינת ישראל כבלתי רצויים  ,וקראה לממשל המרכזי בספרד לפעול כנגד ישראל לנוכח פעילותה בעזה .בישראל
הגיבו בחריפות והשוו את החלטת פמפלונה לגירוש היהודים מספרד ב.1492-



הברית המשולשת ישראל-יוון-קפריסין ממשיכה להתחזק  -שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות התחזק כאשר
שרי הביטחון של ישראל ,יוון וקפריסין נפגשו בניקוסיה לדון ב איומי הביטחון הקיימים ,ומשרדי הביטחון של המדינות
קיימו ועידה משותפת של תעשיות ביטחוניות .שר הביטחון נפגש גם עם נשיא קפריסין ,והעלה בפניו את האפשרות
להקים רציף ימי עבור עזה בקפריסין .בנוסף ,ישראל ויוון קיימו תרגיל צבאי משותף לחילות האוויר .בהמשך החודש
נענתה ישראל לבקשת קפריסין ,ושלחה מטוסי כיבוי לסיוע בכיבוי שריפות באזור פאפוס.
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לאחר הבחירות בתורכיה  -לאחר שבאופן חריג לא ניסה משרד החוץ למנוע דיון פומבי בכנסת בחודש שעבר על שואת
הארמנים ,וזאת על רקע המשבר הגובר עם תורכיה וגירוש השגרירים ,החודש הוא המליץ למנוע דיון בוועדת השרים
לענייני חקיקה בשתי הצעות חוק שביקשו להכיר בשואת הארמנים בטענה שזה יסייע בבחירות לארדואן ,ועמדתו
התקבלה .גם הדיון בנושא שהיה אמור להתקיים בכנסת ,לאחר הבחירות בתורכיה ,נדחה לאחר שהקואליציה ביקשה
לרכך את ההכרה ,בהמלצת משרד החוץ ,ולכן יוזמת הדיון חברת הכנסת תמר זנדברג משכה את ההצעה לסדר.
ישראל נמנעה עד כה מלברך את ארדואן על ניצחונו בבחירות.



שרטוט הגבול הימי עם לבנון  -ארה"ב המשיכה במאמצי התיווך שלה בין ישראל ללבנון ,ולפי הדיווחים הגישה ללבנון
טיוטת הצעה לשרטוט קו הגבול הימי וחלוקת הגז בין המדינות .שר האנרגיה יובל שטייניץ נפגש בוושינגטון עם השליח
המיוחד למזרח התיכון ג'ייסון גרינבלט ועם היועץ לנשיא ג'ארד קושנר כדי לדון גם בסוגיה זו.



המאבק ב - BDS-תנועת ה BDS -זכתה להצלחתה הגדולה ביותר עם ביטול ביקורה של נבחרת ארגנטינה בארץ.
המשרד לעניינים אסטרטגיים מימן קמפיין בארגנטינה בניסיון למנוע את ביטול המשחק אך כשל .כאמור ,המשרד נדרש
להתמודד גם עם חקיקה ברמת השלטון המקומי בספרד ,לצד פעילות משרד החוץ המקדם צעדים משפטיים .הכנסת
אישרה בקריאה ראשונה תיקון לחוק החרם שפסל בג"צ ,אשר יאפשר לתבוע פיצויים לא הוכחת נזק ממי שקרא לחרם
על ישראל או על שטחים שבשליטתה.



דיפלומטיה מודרנית ומגוונת  -משרד החוץ הקים צוות תגובות מיוחד שהחל להגיב באופן מהיר יותר ברשתות
החברתיות ובשפה פחות "דיפלומטית" ,תוך שימוש בסרטונים ובהומור עוקצני .ישראל שכרה את הטיימס סקוור
במנהטן ,ניו יורק ,לצורך קיומן של חגיגות לרגל  70שנה לישראל .ישראל אירחה כנס בינלאומי בתחום היזמות
והחדשנות בו לקחו נציגים בכירים מ 17-מדינות מאמריקה הלטינית הקריביים וצפון אמריקה .משרד החוץ הוציא סרטון
תדמית המציג את החתונות האלטרנטיביות בישראל ,בלי להזכיר שמדינת ישראל לא מכירה בהן ,וזכה לתגובות נזעמות
בארץ .דובר משרד החוץ הודה כי שגה.



סיוע חוץ בשיתוף חברות פרטיות  -ישראל סייעה לאנגולה במאבק במדבור באמצעות פרויקט שתילת עצים .את
הפרויקט הובילה חברת מיטרלי הישראלית העוסקת באנגולה בהקמת כפרים חקלאיים ,והשגרירות הצטרפה לפרויקט
ונתנה חסות .ישראל שלחה משלחת סיוע הומניטרי ותרופות לגואטמלה בעקבות התפרצות הר געש .את התרופות
לטיפול בכוויות תרמה חברת מדיוונד.



חימום יחסים עם אינדונזיה  -בעקבות לחץ פנימי מענף התיירות ומגעים עם אינדונזיה ,בוטלו ההגבלות ההדדיות על
ביקורי תיירים .בראיון עמו ,איש הדת האינדונזי יחיא ח'ליל הדגיש כי אינדונזיה יכולה לסייע לקידום השלום בין ישראל
והפלסטינים ,ושיחסים דיפלומטיים יבואו רק לאחר פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני.



מינויים בשירות החוץ  -הממשלה החליטה להאריך את כהונתו של שגריר ישראל בארה"ב רון דרמר ,בשנתיים נוספות.
כמו כן מונו אורן רוזנבלט כשגריר לא-תושב לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ,ליאור קינן כשגריר לא-תושב למדגסקר,
רן גידור כשגריר לא-תושב לגבון ולרפובליקה של קונגו ,אמיר אופק כשגריר לא-תושב לניקרגואה ,ליאת וקסלמן
כשגרירה לא -תושבת לקירגיסטן .בנוסף מונה אלי לב לשגריר ישראל לעניינים רב-צדדיים בארגוני ה ,OECD-אונסק"ו
ומועצת אירופה בפריז .זאב בוקר מונה לקונסול הכללי בבוסטון ,ודוד סרנגה מונה לשגריר החדש ברומניה.
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תאריך

מה קרה?

 4ביוני
 5ביוני

נתניהו נפגש עם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בברלין.
נתניהו נפגש עם נשיא צרפת עמנואל מקרון ועם מנהיגי הקהילה היהודית בפריז.

 5ביוני

משלחת ביטחונית רוסית נפגשה בארץ עם שר הביטחון אביגדור ליברמן.

 6ביוני
 7ביוני

נתניהו נפגש בלונדון עם ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי.
שר המדע אופיר אקוניס סיכם עם ראש העיר שנגחאי ,ינג יונג ,על הקמת מרכז
חדשנות בעיר למחקרים משותפים של ישראלים וסינים.
נתניהו נפגש עם שר החוץ של לטביה ,אדגר רנקביץ'.
קנצלר אוסטריה ,סבסטיאן קורץ ,ביקר בארץ ,נפגש עם ראש הממשלה וערך ביקור
פרטי בכותל המערבי.
נתניהו נפגש עם ראש ממשלת בולגריה בויקו בוריסוב.
נתניהו נפגש בעמאן עם עבדאללה ,מלך ירדן.
נתניהו נפגש עם שר החוץ וקידום המסחר של מלטה ,כרמלו אבלה ,ודן עמו בחיזוק
הקשרים בין המדינות.
נתניהו נפגש עם שר החוץ של אוקראינה.
משלחת פרלמנטרית בראשות יולי אדלשטיין נפגשה בסלובקיה עם יו"ר הפרלמנט
וראש הממשלה.
ג'ייסון גרינבלט וג'ארד קושנר הגיעו לארץ לסדר פגישות עם ראש הממשלה לקידום
יוזמת השלום של האמריקאים.
הנסיך ויליאם ביקר בישראל ובשטחים הפלסטינים הכבושים ,והתחייב לפעול למען
השלום בין ישראל והפלסטינים .
שר האנרגיה יובל שטייניץ נפגש בוושינגטון עם ג'ארד קושנר וג'ייסון גרינבלט לדיון
על הגבול הימי עם לבנון.
ראש המל"ל מאיר בן שבת יצא להונגריה לפגישות עם עמיתיו ממדינות וישיגרד,
ובהזדמנות זו נפגש עם אורבן והעביר לו הזמנה רשמית לביקור במדינת ישראל .
נתניהו נפגש עם השר הראשי של מדינת גוג'אראט בהודו ,לדון בשיתופי פעולה
בתחום המים והחקלאות .

 7ביוני
 10ביוני
 13ביוני
 18ביוני
 19ביוני
 19ביוני
 21ביוני
 22ביוני
 25ביוני
 26ביוני
 27ביוני
 28ביוני
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סיכומי כנסים

דו"חות ומחקרים

מאמרי דעה

הפוטנציאל הלא ממומש של יחסי ישראל עם מדינות ערב ,סיכום כנס משותף מכון
מיתווים ומכון דיוויס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,יוני .2018
ד"ר ליאור להרס" ,החיפוש אחר מתווך הוגן בסכסוך הישראלי-פלסטיני ",יוני
.2018
רבקה בורנשטיין ,מדיניות ארצות הברית ביחס לישראל ולמזרח התיכון ,מאי
.2018
ד"ר נמרוד גורן" ,המטרה הושגה :ארדואן בדרך לחגיגות המאה של
תורכיה ",וואיינט 25 ,ביוני 2018
רענן אליעז" ,יחסי ישראל-אירופה לאור המשבר הטרנס-אטלנטי בנושא
איראן ",דבר ראשון 13 ,ביוני .2018
ד"ר אהוד עירן" ,דוקטור ,שר ,חייל ,מרגל :האיש של טהרן בתל-אביבAtlantic ",
 27 ,Councilביוני [ .2018באנגלית]
רבקה בורנשטיין" ,מדיניות טראמפ כלפי איראן וצפון קוריאה מחלישים את
עוצמתה הדיפלומטית של ארה"ב 20 ",ביוני [ .2018באנגלית]
אריק סגל" ,ה Win-Win-הוא בין טראמפ לרשתות החברתיות ",כלכליסט22 ,
ביוני .2018
ד"ר אהוד עירן" ,האומנות של העסקה (הישראלית-רוסית),Atlantic Council ",
 15ביוני [ .2018באנגלית]
ד"ר נמרוד גורן" ,מתיחות ישראל-תורכיה ",גלי צה"ל 17 ,ביוני .2018
יצחק גל" ,על ההפגנות בירדן ",גלי צה"ל 5 ,ביוני ( 2018דקה)1:29:26 :
ד"ר נמרוד גורן" ,הבחירות בתורכיה ",ערוץ  24 ,2ביוני .2018

ראיונות בתקשורת

ד"ר עידו זלקוביץ'" ,החזית העממית לשחרור פלסטין ",ערוץ  19 ,10ביוני .2018
ד"ר מיכל יערי" ,יחסי ישראל סעודיה ",וואלה 28 ,ביוני .2018
גבריאל מיטשל" ,הבחירות בתורכיה ",ערוץ הכנסת 25 ,ביוני .2018

