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 עדיין אין תהליך שלום  -האמריקאים טרם פרסמו את תכנית השלום שלהם ,ומירב תשומת הלב עברה לניסיונות הסדרה
של המשבר בעזה  .בהמשך לתפקידה הגובר של רוסיה במזרח התיכון ,ולקשר האינטנסיבי בינה לבין ישראל ,הציעה
רוסיה לארח פסגה משותפת לישראלים ולפלסטינים ברוסיה .ישראל דחתה הצעה זו.
 המשבר ברצועת עזה  -נמשכו העימותים האלימים סביב ההפגנות בגדר ,לצד המשך הפרחת עפיפוני תבערה ופגיעה
בשדות ,וסבבי ירי רקטות והפצצות ישראליות .התקיים משא ומתן עקיף עם החמאס בעזרת המצרים ,להרגעת השטח,
הכלת האלימות והגעה להסכמות .כתגובה לאירועים ביטחוניים ,הגבילה ישראל את פעילות מעבר כרם שלום ,ואת כמות
וזהות הסחורות שעוברות דרכו פנימה והחוצה .כמו כן ,ישראל הגבילה והגדירה מחדש מספר פעמים את מרחב הדייג
המותר .ישראל ,החמאס והרשות הפלסטינית בחרו לשתף פעולה עם ניסיונותיו של שליח האו"ם לאזור ,ניקולאי מלדנוב,
ושל מצרים ,לקדם יוזמה מדינית להסדרת המצב בעזה .במקביל ,ישראל המשיכה לקיים את הסגר על עזה ,ועצרה
ספינה נוספת שעשתה דרכה לעזה כמחאה על הסגר .בתווך ,מועצת זכויות האדם של האו"ם מינתה את חברי ועדת
הבדיקה לאירועי עזה ,אשר בראשה יעמוד מייקל קריין האמריקאי .לוועדה ,אשר על הקמתה הוחלט במאי  ,2018ניתן
מנדט לבחון את מצב זכויות האדם בכל השטחים הכבושים ,והיא מתוכננת להגיש את מסקנותיה במרץ .2019
 המאבק על מעמדה של ירושלים  -משרד החוץ המשיך במאמציו לשכנע מדינות נוספות להעביר את שגרירויותיהן
לירושלים .בעקבות דיווחים בתקשורת שמולדובה תעביר את שגרירותה ,הבהיר משרד החוץ כי מולדובה טרם קיבלה
החלטה בעניין .סלובקיה ,אשר ציינה יחד עם צ'כיה  70שנה של יחסים עם ישראל ,הודיעה כי תפתח מרכז תרבות
בירושלים .בנוסף ,הורה ראש הממשלה נתניהו ליו"ר הכנסת לאפשר מחדש לחברי כנסת לעלות להר הבית ,תחת
הנחיות מפורטות .שר החקלאות אורי אריאל ,וחברת הכנסת שרן השכל היו הראשונים לנצל את שינוי המדיניות ועלו
להר הבית.
 בנייה ,הרס ומשפט בשטחים  -הכנסת קיבלה חוק המונע מהפלסטינים בשטחים לעתור ישירות לבג"צ ומפנה אותם
לבין הדין המנהלי בירושלים .מהלך זה מאפיין מגמה גוברת של הכפפת האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים לסמכות
הריבונית הישראלית .בנוסף ,ישראל ביקשה להוציא לפועל את החלטתה לפינוי חאן אל-אחמר .ביקורת בינלאומית
נרחבת הופנתה כלפי ישראל אל מול מהלך זה ,משלחות של דיפלומטים מאירופה הגיעו לכפר להביע הזדהות ,ומדינות
מרכזיות באירופה – צרפת ,בריטניה ,גרמניה ,ספרד ,ואיטליה – העבירו מחאה דיפלומטית רשמית בקריאה לעצור את
הפינוי .הפרלמנט הבריטי קיים דיון בסוגיה זו וגינה את כוונת ישראל לפנות את הכפר .בית המשפט הוציא צו ביניים
המעכב את הריסת הכפר לעת עתה ,ודיון נוסף בנושא נקבע לראשית חודש אוגוסט.




 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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 יחסי ישראל והרשות הפלסטינית  -על מנת לקדם את הבנייה בישראל ,אשרה ממשלת ישראל העסקתם של פועלים
פלסטינים נוספים ,והגדילה את מכסת ההיתרים ב 1,500-עובדים נוספים .הכנסת אישרה הקפאת העברת המיסים
הפלסטינים לרשות ,בגובה סך העברות הכספים של הרשות למחבלים ומשפחותיהם ,וזאת בניגוד להסכמים עליהם
חתומה מדינת ישראל ,ובניגוד לרצונה של הממשלה לעכב את תהליך החקיקה.



שיתוף פעולה אזורי?  -בחסות רשת המחקר האירופית יורומסקו ,השתתפו חוקרים ישראלים בכנס שהתקיים במרוקו.
החודש דווח כי סגנית יו"ר הכנסת נאווה בוקר נפגשה בחודש מרץ בירושלים עם שליח קטאר לעזה אל-עמאדי ,ושלחה
מכתב לפיפ"א כנגד אירוח המונדיאל על ידי קטאר ,כל זאת ללא ידיעת המערכת המדינית והביטחונית ,ובניגוד למדיניות
שאמץ המל"ל שלא לנקוט עמדה פומבית בנוגע לסכסוך הפנימי במפרץ .צבי גבאי ,דיפלומט בכיר ,יליד עיראק ,נפטר
החודש ,ועיראקים רבים הביעו השתתפותם בצער בדף הפייסבוק של משרד החוץ.



הגז מחמם מעט את השלום הקר עם מצרים  -משלחת של משרד הכלכלה ביקרה במצרים לצורך קידום הסכם ה-
 QIZוהעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים .ישראל ושותפויות הגז דלק ונובל אנרג'י פעלו לזרז את לוחות הזמנים של
אספקת הגז למצרים והחליטו להשקיע ברכישת צנרת הגז המצרית של חברת  .EMGבהקשר זה נפגש שר האנרגיה
יובל שטייניץ עם יו״ר איגוד הגז של מצרים חאלד אבו באקר בוועידת איגוד הגז העולמי .מנגד ,ביטוי לאווירה הציבורית
ניתן למצוא כאשר אגדת הכדורגל המצרית וגיבור תרבות נערץ ,מוחמד אבו-תריכה ,הצטלם עם אוהד ישראלי ,וזכה
לביקורת חריפה מהציבור במצרים .בתגובה טען שלא ידע שהאוהד הוא ישראלי ושאם היה יודע לא היה מצטלם עמו.



הליכה על חבל דק במעורבות ישראל בסוריה  -ישראל המשיכה לנסות לגייס את רוסיה למען הרחקת הכוחות
האיראנים מגבול ישראל ,והוצאתם מסוריה .היא הוסיפה לתקוף מטרות איראניות בסוריה ,להגיב לירי ,ואף ליירט מל"ט
ומטוס שחדרו לשטח האווירי הישראלי .כל זאת נעשה תוך המשך התיאום ושמירה על קשר רציף עם הרוסים הכולל
שיחות טלפון ,מפגש נוסף בין נתניהו ופוטין שנערך במוסקבה ,וביקור של שר החוץ הרוסי לברוב והרמטכ"ל הרוסי
בישראל .במקביל ,המשיכה ישראל להעניק סיוע הומניטרי לסורים ,ללא קליטה של פליטים סורים לשטחה .כחלק
מפעילות זו סייעה ישראל ,בתיאום עם ירדן ,לחילוץ פעילים מארגון "הקסדות הלבנות" ובני משפחותיהם ,והעברתם
לירדן .על מעשה זה זכתה ישראל לברכות ותמיכה בינלאומית.



הכלכלה במרכז היחסים עם ירדן  -בניסיון להזמין יותר תיירים ישראלים לתחומה ,ביטלה ירדן את הצורך בהוצאת
ויזה גם לתיירים שמבקרים למשך פחות מיומיים ,והורידה את מחיר הכניסה לפטרה .משלחת של קצינים ירדנים סיירה
לאורך מתווה קו צינור הגז ,אשר יחל לספק גז לירדן בשנים הקרובות ,בהזמנת החברה הממשלתית "נתיבי גז".
משלחת של משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה נפגשה עם הנציגים הירדנים בעקבה לקידום החלטה בנוגע
להגדלת מכסת העובדים הירדנים באילת מ 1,500-ל .2,300-לצד הסממנים החיוביים הללו ,התגלעה מתיחות סביב
פרויקט תעלת הימים .הירדנים קיוו שבעקבות הסדרת היחסים הבילטראליים עם ישראל ניתן יהיה להתקדם בפרויקט,
אך הם חשים כעת כי ישראל אינה מעוניינת בהשלמתו ,וביקשו מהאמריקאים ללחוץ עליה לעמוד בהתחייבויותיה.
בנוסף ,הגישה ירדן מכתב מחאה למשרד החוץ הישראלי בגלל כניסת מתפללים יהודים להר הבית.



מאבק במשטר האיראני  -הצוות המשותף לארה"ב וישראל שמטרתו להגביר את הלחץ על המשטר האיראני המשיך
לעבוד ,והביע תמיכה במהומות הפנימיות באיראן המתעוררות על רקע המצב הכלכלי .בדומה למזכיר המדינה
האמריקאי מייק פומפיאו ,הוציא נתניהו מספר סרטונים שפונים ישירות לעם האיראני ,ושתורגמו לפרסית.
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עימות מול האיחוד האירופי  -האיחוד האירופי המשיך בבחינת פעילותו לקידום פתרון שתי המדינות ,ונפגש עם נציגי
הרשות הפלסטינית וישראל כדי לשוחח על תרומתו ופעילותו באזור .סביב חקיקה ישראלית המאיימת על ערכים
דמוקרטים ליברליים אותם מקדם האיחוד התעוררה מתיחות בין הצדדים .שגריר האיחוד בישראל ,עמנואל ג'ופרה
הזהיר חברי כנסת כי החקיקה עשויה לפגוע במעמדה של ישראל בעולם ,ובעקבות כך תקף נתניהו את האיחוד כמי
שמתערב בחקיקה של ישראל ,והורה לזמן את השגריר לשיחת נזיפה .בתוך כך ,נפתח עימות בין השר לעניינים
אסטרטגיים גלעד ארדן לבין שרת החוץ האירופית פדריקה מוגריני סביב טענה בדו"ח שפרסם המשרד במאי ,2018
כי האיחוד האירופי מממן ארגונים שתומכים בחרם על ישראל ובארגוני טרור .מוגריני תקפה את ארדן וזימנה אותו
לבריסל להציג את טענותיו .במקביל להתנצחויות ,חתמו משטרת ישראל והיורופול על הסכם שיתוף מודיעין ,בו לא
נכלל סעיף טריטוריאלי המחריג את ההתנחלויות (שאינו רלבנטי לנושא זה) .הסכם שיתוף פעולה רחב יותר בין
המשטרות ,בו קיים סעיף טריטוריאלי ,ממשיך להידון.



הברית עם מדינות וישגרד  -נשיא הונגריה ,ויקטור אורבן ,הגיע לביקור בישראל .ראש הממשלה הודה לו על ידידותו
ותמיכתו בישראל בפורומים בינלאומיים .ביקורו לווה בביקורת ציבורית שכללה עצומות ,מחאות ואף הפגנה סביב ביקורו
ביד ושם ,לנוכח עמדותיו האנטישמיות ופעילותו כנגד זכויות אדם .כמו כן ,דווח כי ישראל סייעה בשנה האחרונה
להונגריה לחזק את הקשרים עם הממשל האמריקאי .במהלך ביקורו נפגש אורבן עם הנשיא ריבלין אשר הבהיר לו כי
ניאו-פשיזם מהווה סכנה לעולם .נשיא הסנאט הצ'כי ,מילאן שטך ,ויו"ר המועצה הלאומית של סלובקיה ,אנדריי דנקו,
הגיעו יחד לביקור בכנסת לציון הקשרים ההיסטוריים בין ישראל וצ'כוסלובקיה ,במלאת  100לצ'כוסלובקיה ו70-
לישראל .ממשלת ישראל אשררה הסכם להפקה משותפת ישראלית-צ'כית של סרטי קולנוע.



"חוק השואה" הפולני  -בישראל התרעמו על הפולנים שהפרו את ההסכמות ופרסמו את נוסח ההסכם בעברית
בעיתונים בארץ .פרסום נוסח ההסכם הצית מחדש את הביקורת בישראל בגין חוק השואה ובגין ההסכמות עם הפולנים.
יד-ושם הדגישו כי הם מתנגדים לנוסח ההסכם שמעוות את ההיסטוריה ומייצר אווירת פחד ,וביקורת ציבורית כלפי
ההסכם הופנתה מכל קצווי הקשת הפוליטית .גם באוניברסיטת ורשה בפולין ביקרו את ישראל על כך שנכנעה לדרישות
השלטון הפולני.



תהליכי חקיקת חוק חרם באירלנד  -הסנאט האירי התקדם בתהליכי חקיקה שיאפשרו לקנוס חברות שייבאו מוצרים
מההתנחלויות .הצעת החוק עברה לדיונים בוועדות הפרלמנט .משרד החוץ הישראלי גינה את העברת ההחלטה ,וזימן
את השגרירה האירית אליסון קלי לשיחת נזיפה נוספת ,השלישית במספר מאז תחילת שנת .2018



אנטישמיות בבריטניה  -הקהילה היהודית והמערכת הפוליטית בבריטניה סערו סביב החלטת מפלגת הלייבור שלא
לכלול את ההגדרה המורחבת של אנטישמיות במצעה .חברי קהילה וחברי פרלמנט בכירים הביעו תרעומת על כך
שעמדתה ותגובתה של מדינת ישראל לא נשמעה מספיק .משרד החוץ הוציא הודעה כי הוא עוקב בדאגה אחר
התגברות האנטישמיות באירופה ,ובכלל זה גם בבריטניה.



מתיחות נמשכת עם תורכיה  -תורכיה המשיכה להשקיע כספים בשיפוץ נכסים בירושלים ,ובפעילות על הר הבית,
כחלק ממאמציה לבסס את מעמדה כמנהיגה בעולם המוסלמי .במטה לביטחון לאומי (מל"ל) הכינו תכנית להתמודדות
עם מאמצי ארדואן להגביר נוכחותו בירושלים ,וגם משרד החוץ ,אשר היה מסויג בתחילה וביקש לראות לאן פניו של
ארדואן מועדות ,מגבה כעת את התכנית .סביב חוק הלאום חזרו נתניהו וארדואן להתנצח מעל גבי הטוויטר.

4

הדו"ח הדיפלומטי ,גיליון מס'  ,15יולי 2018



חיזוק הברית עם יוון וקפריסין  -לנוכח השריפות ביוון ,שגבו מחיר כבד ,הציעה ישראל סיוע ליוון אשר הודתה על
ההצעה ,אך אמרה כי היא מסתדרת בינתיים עם הכוחות הפועלים בשטח .רבים בישראל הביעו השתתפות בצער היווני
לנוכח הטרגדיה .בנוסף ,נפגשו באתונה צוותים טכניים של איטליה ,יוון ,קפריסין וישראל כדי להמשיך ולקדם את פרויקט
צינור הגז המשותף .הפגישה הבאה צפויה להיערך בישראל בספטמבר .2018



דיפלומטיה מודרנית ומגוונת  -משרד החוץ התקשר באופן קבוע עם הקריקטוריסט נמרוד רשף ,שיצר סדרה של
קריקטורות שהופנו לעולם הערבי .דוברות משרד החוץ נאבקה אל מול דיווחים בתקשורת העולמית בנוגע למתרחש
בעזה אותם תפסה כמוטים נגד ישראל .משרד החוץ אירח משלחת של  28אנשי ממשל בתחום התקשורת והדיפלומטיה
הציבורית מסינגפור .ועד עובדי משרד החוץ הביע סולידריות עם עובדיו הלהט"בים.



מינויים ותנאי עבודה  -הוסדר מעמדם של העובדים המקומיים הישראליים בשגרירויות בחו"ל ,אשר יהפכו לעובדי
מדינה לתקופה קצובה בזמן .כמו כן ,הוסדר מעמדם של כ 600-היועצים המשפטיים אשר יהפכו גם הם לעובדי מדינה
במסגרת הסכם קיבוצי .פרופ' יובל שני מהאוניברסיטה העברית נבחר לשמש כיו"ר הוועדה לזכויות אדם אשר מפקחת
על פעילותן של מדינות בהתאם לאמנות בנושאים אלו .הממשלה אישרה מינויו של איתן בן דוד למשנה לראש המל"ל.



סיוע חוץ ושיתוף פעולה בינלאומי  -הממשלה החליטה למנות ועדה בין-משרדית לקידום ולתיאום הפעילות הישראלית
בתחום הפיתוח הבינלאומי ,שתגבש תכנית אסטרטגית במטרה לחזק את הכלכלה הישראלית ואת מעמדה המדיני של
ישראל ולסייע למאמצי הפיתוח הבינלאומיים .ישראל הציעה לתאילנד סיוע בחילוץ קבוצת נערים שנלכדה במערה,
וסוכנות מש"ב שיתפה פעולה עם הארגון האזרחי "הצל לב של ילד" בבדיקות רפואיות שנערכו לילדים ברואנדה לקראת
טיפול לב אפשרי בישראל.



דיפלומטיית נשק  -קבוצה של פעילים אזרחיים עתרו כנגד המשך מכירת הנשק הישראלי לאוקראינה ,היות והוא מגיע
למיליציה ניאו-נאצית המהווה חלק ממנגנוני הביטחון האוקראינים .התעשייה האווירית חתמה עם פינלנד על עסקת
מכירת טילי ים-ים בשווי  162מיליון דולר .לביקורו של הנשיא ריבלין בקרואטיה הצטרפו ,מלבד שר הכלכלה ושר
החקלאות ,גם משלחת של ראשי התעשיות הביטחוניות וראש סיב"ט מישל בן-ברוך .במרכז הדיונים עמדה הגברת
שיתוף הפעולה הביטחוני ,ועסקת מכירת מטוסי  F-16מישראל לקרואטיה ,כולל סימולטורים והכשרות.



ישראל מחזקת קשריה עם סין  -השר לשיתוף פעולה אזורי ,צחי הנגבי ,נסע לסין ולהונג קונג וקידם את שיתופי
הפעולה הכלכליים בין המדינות .ישראל חנכה שני מרכזים חדשים בשנחאי ובבייג'ינג ,שיסייעו להקל ולזרז את תהליך
הוצאת הוויזות לישראל .לנוכח הצמיחה בקשרים הכלכליים קיימה ועדת חוץ וביטחון דיון בנוגע לאיומים האסטרטגיים
הטמונים בהשקעות הסיניות במשק הישראלי ,והוזכר הצורך בהקמת מנגנון פיקוח.



חוק הלאום בזירה הבינלאומית  -המשנה ליועץ המשפטי הזהיר כי לחקיקת חוק הלאום יש גם השלכות בינלאומיות,
ואכן כפי שהוזכר בסעיפים הקודמים ,החוק עורר ביקורות רבות בכל רחבי העולם ,יצר מתיחויות ושימש כלי בידי
המעוניינים להציג את ישראל כמדינה לא-דמוקרטית .הרשות הפלסטינית הצהירה כי תפנה למוסדות האו"ם בנושא.
הגופים הייצוגיים של המיעוט הפלסטיני בישראל המשיכו לפעול בזירה הבינלאומית בניסיון לגייס תמיכה בהתנגדותם
לחוק הלאום .ח"כים מהרשימה המשותפת צפויים להיפגש בנושא עם מוגריני בספטמבר .2018



משבר עם קהילת יהודי אמריקה  -אל משבר הכותל ומשבר הגיור הצטרף החודש חוק הלאום ,אשר זכה לגינויים
נרחבים בקרב הקהילות היהודיות בארה"ב .בנוסף ,זימונו לחקירה במשטרה של רב קונסרבטיבי שחיתן מחוץ לרבנות,
עורר זעם רב בקרב קהילות יהודיות בארה"ב ,אשר פנו במכתב מחאה חריף לקונסול בניו יורק.
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התמודדות ישראל עם ביקורת וקריאה לחרם  -שר הפנים אריה דרעי המשיך במדיניותו למנוע כניסה לישראל מפרטים
שתומכים בתנועת החרם .בראשית החודש נמנעה כניסתה של אריאל גולד ,יהודייה-אמריקאית הפעילה בארגונים
המבקרים את ישראל ,וקיבלה אשרה ללמוד באוניברסיטה העברית .בהמשך החודש נמנעה כניסתן של אנה סנצ'ז
מרה ,פעילה חברתית בארגון ברמאללה ,ושאשי נאידו ,דוגמנית ופעילה חברתית מדרום אפריקה ואמה .שני אמנים
איטלקיים שציירו על החומה פורטרט של עהד תמימי נעצרו.

תאריך

מה קרה?

 2ביולי

נפתח הכנס השנתי לנספחים כלכליים-מסחריים של מנהל סחר-חוץ במשרד הכלכלה
והתעשייה.
נשיא הסנאט הצ'כי ויו"ר המועצה הלאומית הסלובקית ביקרו בכנסת לרגל חגיגות
 70שנות שיתוף פעולה בין המדינות.
מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם ,נפגש בסרביה עם מזכיר המדינה סטבנוביץ'.

 3ביולי
 5ביולי
 7-11ביולי

הנשיא ריבלין נפגש בירושלים עם שר ההגנה הקרואטי ,קרסטיצ'ביץ'.
מנכ"ל משרד החוץ נפגש במונטנגרו עם שר החוץ דרמנוביץ'.
פעילויות משותפות לחילות הים והאוויר של ישראל וצרפת נערכו לציון הידידות בין
צה"ל לצבא צרפת.
נתניהו וראש המל"ל בן שבת נפגשו בירושלים עם השליח המיוחד של נשיא רוסיה
לברנטייב וסגן שר החוץ של רוסיה ורשינין.
נתניהו ופוטין נועדו בקרמלין ,בנושא המשך תיאום הפעילות הישראלית בסוריה.
מנכ"ל משרד החוץ ,נפגש במולדובה עם שר החוץ אולינובצ'י והקהילה היהודית.
כנס יורומסקו נערך ברבאט ,מרוקו ,בהשתתפות חוקרים ישראלים.
יו"ר הפרלמנט האוסטרי ביקר בכנסת ישראל והתייחס לאחריות העם האוסטרי
לשואה.
משטרת ישראל והיורופול (משטרת האיחוד האירופי) חתמו על הסכם שיתוף
מודיעין.
נשיא הונגריה אורבן ביקר בארץ ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו והנשיא ריבלין.
משלחת רוסית בראשות שר החוץ לברוב והרמטכ"ל גרסימוב נפגשה עם ראש
הממשלה נתניהו והרמטכ"ל אייזנקוט לדיון בנושא איראן וסוריה.
הנשיא ריבלין יצא לקרואטיה וסרביה לביקור נשיאותי בליווי משלחת כלכלית-
ביטחונית ,שר הכלכלה ושר החקלאות.
נפתחה נספחות ההגנה של ישראל בבריסל בלגיה ,אשר תהווה כלי לחיזוק הקשר
עם מטה נאט"ו הממוקם בעיר.

 3ביולי
 3ביולי

 10ביולי
 11ביולי
 12ביולי
 12-13ביולי
 16ביולי
 17ביולי
 18-20ביולי
 23ביולי
 23-26ביולי
 29ביולי
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סיכומי כנסים

דו"חות ומחקרים

כיצד לשפר את פעילות הכנסת בתחום יחסי החוץ? ,סיכום דיון בכנסת על סמך
מחקרו של ניצן הורוביץ ,יולי .2018
יחסי ישראל-מרוקו :הזדמנויות לקידום שיתופי פעולה ,סיכום סדנת מומחים ,יולי
.2018
יחסי ישראל-עיראק :הזדמנויות לקידום שיתופי פעולה ,סיכום סדנת מומחים ,יולי
.2018
ד"ר משה טרדימן" ,הים האדום כמרקחה :מאבקי הכוחות והאינטרסים של ישראל
באגן ים סוף ",יולי ( .2018לתקציר המחקר ,לחצו כאן).
עינת לוי" ,ישראל ומרוקו :שיתופי פעולה עם שורשים ",יולי .2018
רבקה בורנשטיין ,מדיניות ארה"ב ביחס לישראל ולמזרח התיכון ,יוני .2018
השגריר לשעבר מיכאל הררי" ,נמל ימי בקפריסין יכול לסייע לפתרון המשבר
ההומניטרי בעזה ",מעריב 1 ,באוגוסט .2018
עינת לוי" ,ישראל :התפוצה המרוקאית השנייה בגודלה בעולם ",וואיינט 27 ,ביולי
.2018
פרופ' אלי פודה" ,מזרח תיכון חדש ,בלבוש ישן ",מכון מיתווים 25 ,ביולי .2018

מאמרי דעה

מורן זגה" ,האם משלחת ישראל לבחריין מעידה על התחממות היחסים בין
המדינות? ",וואיינט 8 ,ביולי .2018
גבריאל מיטשל ואלכס וטנקה" ,נתניהו מחזר אחר העם האיראני ,אבל הוא לא
האדם המתאים לעשות זאת ",הארץ 30 ,ביולי [ .2018באנגלית]
רענן אליעז" ,ביקור ויקטור אורבן :שעת מבחן לציונות ",דבר ראשון 20 ,ביולי
.2018

ראיונות בתקשורת

ניצן הורוביץ" ,התקרבות ישראל למשטרים האנטי-ליברלים באירופה ",מכון
מיתווים ,יולי [ .2018סרטון]
עינת לוי" ,יחסי ישראל-מרוקו ",גלי צה"ל 2 ,ביולי .2018
ד"ר משה טרדימן ,אצל :פזית רבינא" ,הזדמנות לישראל :זירת ים סוף משתנה",
מקור ראשון 23 ,ביולי .2018

