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 חשפו לקראתה בבחריין,  הסדנ בכינוסהאמריקאים החלו בחשיפת תכנית השלום שלהם  - הסדנה הכלכלית בבחריין
גרינבלט.  המיוחד והשליחכ"ץ  בניו יורק שר החוץ נפגשו. כחלק מההכנות לוועידה תכניתםאת החלק הכלכלי של 

לוועידה, תיארו אותה כעסקת שוחד, ובחרו לא להשתתף בה.  התנגדווהחמאס כאחד, הפלסטינית הפלסטינים, הרשות 
מריקאים כי לפני החלק הכלכלי יש לפתור את הסוגיה הפוליטית, וכי הוא מוכן לחדש את קשריו עם הא הדגישאבו מאזן 

 הציפיותאם ידגישו את מחויבותם לפתרון שתי המדינות ויחזרו בהם מהחלטתם בנוגע לירושלים. על רקע זה, על אף 
הזמנות  נשלחולשלוח הזמנה רשמית לישראל, ו לא האמריקאים החליטוכחלון יוביל את המשלחת,  האוצר שרבישראל כי 

י האיחוד ישלח מטעמו נציגים מדרג כ ודיעההשרת החוץ של האיחוד האירופי מוגריני  רק לאנשי עסקים וגופי תקשורת.
שתי המדינות הוא היחידי  פתרון, וכי נמוך והוסיפה כי האיחוד לא תומך בפעילות כלכלית שאינה חלק מתכנית פוליטית

 נציגיםמדינות ערב שלחו וף בסדנה השליחה המיוחדת לתהליך השלום טרסטל. את האיחוד האירופי ייצגה לבסהאפשרי. 
כי הם תומכים בתביעות הפוליטיות של הפלסטינים. בתגובה לפרסום  להצהירלוועידה, אך הקפידו רשמיים  כלכליים

כי פיתוח כלכלי  סלימאן,-הח"כים גנץ, לפיד, שלח, עודה טיבי ותומא, ביניהם באופוזיציהרבים  הדגישוהתכנית 
 .לפלסטינים הוא רצוי, אך הוא לא יתאפשר ללא התייחסות למרכיבים הפוליטיים

 

 ישראל ליישם את הבנות הרגיעה עם החמאס, החלה  יוני בראשית חודש - תמריצים כלכליים להרגעת השטח בעזה
 . ישראל2006מאז , שכניסתם נאסרה )צבאי ואזרחי( לת הכנסתם של חומרים בהם ניתן לעשות שימוש כפוא שרהיוא
הכולל צעדים לשיפור מערכות המים  לעבור לשלב השני של ההבנות כוונהייצוא לגדה המערבית, מתוך גם  שרהיא

קטר יקטי תעסוקה. יוקידום פרו , הקמת בית חולים ואזור תעשייה,והחשמל ברצועה, גידול הייבוא והייצוא מהרצועה
מיליון דולר למשפחות  10מיליון דולר לרכישת סולר לתחנת הכוח בעזה,  10 – מיליון דולר נוספים 25לרצועה  העבירה

ישראל לבחינה של הקמת קו ל הגיעומומחים מקטר מיליון דולר לפרויקט התעסוקה של האו"ם. כמו כן,  5-נזקקות, ו
 ורשות המים . חברת מקורותשל קטר לממן את הקמתו נכונותה, והביעו את המתח הגבוה לסיפוק חשמל מישראל לעזה

כל עוד לא ישפרו את מערכת המים בתוך יחד עם זאת, צינור מים חדש לרצועת עזה, במקום הישן. בהנחתו של  החלו
ם ביישום הובילו את הצדדים להמשיך הבנות ועיכובי-למרות כל זאת, אי הרצועה, לא ניתן להזרים יותר מים ממילא.

הדייג ולפתוח ולסגור  מרחבהרחיב את ול לצמצם המשיכהישראל . ולהתעמת כאשר בלוני תבערה רבים הציתו שדות
צליחו לחזור צדדים השה נדמה ,את העברת הסולר לתחנת הכוח. לקראת סוף החודש עצרהאת המעברים בתגובה, ואף 

 .שוב למסלול יישום ההבנות בתיווכם של קטר, מצרים והאו"ם
 

 ח צה"ל למנגנוני הביטחון הפלסטינים בשכם, ותקרית של חילופי אש בין כ - יחסים מתוחים בצל קיזוז כספי המיסים
כמותה לא התרחשה מאז האינתיפאדה השנייה, וחיכוכים נוספים באזור חברון, מצביעים על יותר מאשר תקלה אשר 

 סדנהוה שישראל צריכה להעביר לרשות הפלסטינית המיסים כספי קיזוזבגלל המתח הנוצר . הם מעידים על נקודתית
 . ישראלבינתיים נמשך כסדרו, שביטחוני עם ישראלהכלכלית בבחריין, ועל שינוי האווירה הציבורית והיחס כלפי התיאום ה
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עקב הסירוב של הפלסטינים לקבל רק את חלקו של  את כספי המיסים לרשות ונדחתה בפעם השלישית להעביר ניסתה
רשות מחזיקה מעמד מבחינה פיננסית בעיקר בזכות צמצום משכורות, ה .הסכום בגין הקיזוז שישראל החליטה עליו

לסדנה במקביל התשלום לחברת החשמל הישראלית.  והפסקתמיליון דולר,  300קטר בסך כולל של ממענק והלוואה 
ם השר הפלסטיני לעניינים ג השתתפושר כחלון. במפגש השר האוצר הפלסטיני בשארה עם בירושלים  נפגשו ,בבחריין

 .שייח ומתאם הפעולות בשטחים אבו רוקון-אזרחיים א
 

  )?האיחוד  גינהיחידות דיור במזרח ירושלים בסוף חודש מאי,  800-בתגובה לפרסום מכרזים לבניית כ -סיפוח )זוחל
לטה, וביקר את ישראל על מדיניות ההתנחלויות הממשיכה לערער את אפשרות פתרון שתי המדינות. האירופי את ההח

פומבית ציוד ומבנים שנתרמו על ידי האיחוד האירופי והוחרמו  למכירהשל המנהל האזרחי להעמיד  החלטתובעקבות 
את המכירה  דחהאך  לבקשה, לא נענהעל ידו, פנה האיחוד באופן רשמי לבקש חזרה את הציוד ולהשיבו למקומו. המנהל 

אחמר יידחה עד לאחר הבחירות. בית המשפט -לבג"ץ כי הפינוי של הכפר חאן אל הודיעההפומבית. ממשלת ישראל 
אשר  מזרח ירושלים בדרום ,נמצאת בפאתי הכפר צור באהרהחומוס -שכונת ואדי אלכמאה דירות ב להרוסהעליון התיר 

 ,. התהליכים הללומטר מגדר ההפרדה 250ק של חסר על בנייה במרבנימוק ביטחוני האו ,תבשליטת הרשות הפלסטיני
פרידמן בראשית  ארה"ב לישראל שגריר והצהרת לצד ההצהרה הפומבית של נתניהו ערב הבחירות שתמכה בסיפוח

בתוך הסנאט,  באמריקה במחלוקתהחודש כי לישראל יש זכות לספח שטחים ביהודה ושומרון, הפכו לסוגיה פוליטית 
סיור בשטחים בהובלת סגנית שר החוץ שהדגישה את ההזדמנות  קיימוהקהילה היהודית. צוערי משרד החוץ ו הממשל

 .להחיל את החוק הישראלי על השטחים הכבושים, ונפגשו עם מנהיגי מתנחלים
 

 ומסרבת לפנות  הממשלה הזמנית במולדובה הנאבקת על הלגיטימיות שלה - ירושלים ככלי פוליטי בידי מנהיגים זרים
בריבונות ישראל על ירושלים וכי תעביר את שגרירותה לעיר, מתוך  מכירהכי היא  הכריזה, את מקומה לממשלה החדשה

 .טינים תקפו אותהלא להגיב להכרזה זו, ואילו הפלס בחרהציפייה כי ישראל תכיר בה, ובעקבות כך גם ארה"ב. ישראל 
 

  לאזרחי מדינת  המופנהמיליון שקל בקמפיין  1.2 השקיעהמשרד לעניינים אסטרטגיים  -החרם תנועת התמודדות עם
 Psy Groupהמחשבים של חברת מבית המשפט למנוע את יכולת שחזור המידע מתוך  ביקשהישראל. מדינת ישראל 

עורבות בקמפיין אשר פעלה לעיצוב תודעת ההמונים בחו"ל במסגרת המאבק בתנועת החרם, ונסגרה לאחר שנחשדה במ
 35-כי ישראל הצליחה לסגור כ דווח. , וזאת כדי למנוע פרסום של החומרים המצויים בהםזר במהלך חקירות טראמפ

דרך אפליקציות לגיוס תרומות ומימון המונים, וזאת בעזרת ארגונים אזרחיים שפעלו פעלו ש BDSחשבונות של ארגוני 
למכתב פתוח הקורא להחרים את תחרות הפיסיקה הבינלאומית הצפויה  הצטרףמטעמה. פרופ' באוניברסיטה העברית 

 .יולילהתקיים בארץ במהלך חודש 

 

 בחריין  אישרה ,שאלת הנורמליזציה עלתה סביב כינוס הסדנה הכלכלית בבחריין. לבקשת ארה"ב - איים של נורמליזציה
ראיונות נרחבים לתקשורת  העניקני יאת כניסתם של אנשי עסקים ותקשורת ישראלים לתחומה. שר החוץ הבחרי

לצד ציון  הישראלית, בהם הביע נכונות רבה לקידום היחסים עם ישראל, הכרה במקומה של ישראל במזרח התיכון
עמודי מתוך הראיונות ל קישורים העלההכרח למצוא פתרון מוסכם וצודק לסוגיה הפלסטינית. משרד החוץ של בחריין ה

לשר החוץ הבחרייני על החלטתו להתראיין לתקשורת הישראלית  הודהמשרד החוץ הישראלי שתות החברתיות שלו. הר
ם שר החוץ ע נפגשהציפי לבני ונאים בחריינים לבקר בישראל. הזמנות רשמיות לעית והוציאועל עמדותיו החיוביות, 

איון )בעילום שם( ר העניקבכיר סעודי נות שנתן. בנוסף, הבחרייני וספרה לו על התגובה החיובית בציבור הישראלי לראיו
 ה. על רקע כינוס הסדנוהצהיר כי בעולם הערבי מכירים ביכולות הישראליות ומחכים לנורמליזציה לתקשורת הישראלית

' שבירתה ירושלים. 67מצרים וירדן כי הן ממשיכות לתמוך בהקמת מדינה פלסטינית על גבולות  ,ערב הסעודית הבהירו
פרס לפוליטיקאי עיראקי הפועל לקדם נורמליזציה עם ישראל. מאמר אותו כתבו חוקרים  העניקהוועד היהודי האמריקאי 
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נגד איחוד  שיחקה. נבחרת הסנוקר של ישראל ערב הסעודיתבכתב עת אקדמי ב התפרסםישראלים בתחום המתמטיקה 
חלק להקות וזמרים מג'נין, קלקיליה, שכם, תורכיה,  לקחוהאמירויות. בפסטיבל יערות מנשה המתקיים אחת לשנה, 

 . עם יוצרים ישראלים, וכל זאת בתמיכה ובמימון של המשרד לשיתוף פעולה אזוריומרוקו ששיתפו פעולה 
 

  זעם  עוררקייס מקברו של מוחמד מורסי בקהיר, כאן סיקור של כתב  -מצרים נמשך שיתוף הפעולה האסטרטגי עם
-לנגח את משטר אאשר ניצלו את ביקורו על מנת , והמוסלמי והרשתות החברתיות בעולם הערבירת רב בכלי התקשו

 אירחהנשיא ריבלין  ישראל ומצרים במלחמה בטרור בסיני. הביטחוני ביןוסף על שיתוף הפעולה נ דיווחפורסם סיסי. 
סיסי -אמקווה להיפגש עם הנשיא  מר כי הואאבו , שנה להסכם השלום בין ישראל למצרים 40אירוע מיוחד לציון במשכנו 

 .והודה לו על מכתב התנחומים ששלח לאחר פטירת אשתו נחמה
 

 בסוריה יעדים של איראן וחיזבאללה,  לתקוף המשיכהישראל  - שיתוף פעולה בינלאומילו מאבק אזוריה לסוריה כזיר
של ישראל, הלאומי פגישה משולשת של יועצי הביטחון  אירחהלכיוון החרמון. ישראל  נצפוומנגד שיגורים נוספים מסוריה 

 .משם הכוחות האיראניםגייס את המעצמות להוצאת ארה"ב ורוסיה, סביב הסדרת המצב בסוריה, ושאיפתה של ישראל ל
יועצו , והמשנה לראש המטה לביטחון לאומי בן דוד במוסקבה עם בכירים בקרמלין נפגשכחלק מההכנות לכינוס היועצים 

בהמשך התקיפות הישראליות  תמיכתהאת במפגש  הביעהארה"ב  ם בכירים בבית הלבן.ע נפגש עזר המדיני של נתניהו
היועץ . עמדתהשזו גם  והבהירהישראל, בסוריה ובדרישתה להוצאת האיראנים, ולכל הפחות להרחיקם מהגבול עם 

, לישראל ולארה"בתציג כי רוסיה תיקח בחשבון אינטרסים איראניים אותם  אמרלביטחון הלאומי של רוסיה פטרושב 
כוחות הזרים מסוריה, אך לא במפגש סוכם עקרונית על הוצאת ה .כי ההתקפות הישראליות בסוריה אינן רצויות וטען

 .ויתורים מהאמריקאים תמורת הוצאת האיראנים תבקשסוכם לוח זמנים, ורוסיה 

 המפגשבבריסל את  קיימוישראל והאיחוד האירופי  - לצד מתחים סביב הכיבוש האיחוד האירופי עם שיתוף פעולה 
משלחת האיחוד האירופי  ביקשההשלישי במסגרת הדיאלוג המשותף בנושא הלוחמה בטרור. לאחר כמעט שנה בה 

לקיים פגישה עם משרד החוץ והמנהל האזרחי על מנת להבהיר את מעמדם ותנאי שהייתם של אזרחים אירופים בשטחים 
כי  קבע יושב בלוקסמבורגה התובע הכללי בבית הדין האירופיהכבושים, התקבלה תשובה כי תתקיים פגישה בנושא. 

לסמן מוצרים  יש, וכי החלטת בית המשפט הצרפתי מהשנה שעברה שלא לסמן יין שייוצר בהתנחלויות אינה תקפה
בתל אביב כחלק מאירועי חודש בפסטיבל וויגסטוק שנערך  תמךהאיחוד האירופי . שמקורם בהתנחלויות הישראליות

 הגאווה. 
 

 על רקע התבטאויות הסיפוח של שגריר ארה"ב בישראל,  - חויבות גרמנית לביטחון ישראל לצד חילוקי דעות פוליטייםמ
 הפעילהפתרון שתי המדינות הוא הדרך היחידה לסיום הסכסוך. ישראל ששר החוץ הגרמני כי גרמניה מאמינה  הבהיר

שקבעה כי התקפה כנגד ישראל וזכות קיומה הינה פעולה הפרלמנט  החלטתלחץ על ממשלת גרמניה שתאמץ את 
נחשון  דובר משרד החוץ .BDS-ארגון האנטישמית, ועל בסיס תפיסה זו קראה לממשלת גרמניה להימנע מכל תמיכה ב

לקחים אוניברסליים, וטען שהדגש הוא מהשואה לציוצו של שר החוץ הגרמני ביום אנה פראנק שקרא להפיק  הגיב
דמוקרטית -הסוציאל המפלגהראש  ירושלים אתב אירחמנכ"ל משרד החוץ רותם  פרטיקולרי כנגד שנאה ורדיפת יהודים.

 בישראל,, ערב ביקורה בראיון אמרה. קראמפ קראנבאואר שצפויה להחליף את קנצלרית גרמניה מרקל, אנן של גרמניה
  .שגרמניה מחויבת לביטחונה של ישראל

 

 מדינת  את קבלת הפנים הרשמית של משלחת מטעם ממשלת ביטלהישראל  -ימין -מאבק באנטישמיות לצד קשרי ימין
. כך עשו , אותה ישראל מחרימהלגרמניה אלטרנטיבהשתייך למפלגת מאחד מחברי המשלחת שהיות הסן שבגרמניה 

הופקינס, של קייטי הומלנדס את הקרנת הסרט  ביטלהרעננה  גם מכון וייצמן, האוניברסיטה העברית ויד ושם. עיריית
ושגריר פולין באוקראינה לאון שגריר ישראל אשר אורגנה בעזרת חברת הפרלמנט האירופי מהימין הקיצוני אטקינסון. 

להסיר את האנדרטה לזכרו של שושקביץ' שרצח  יית איבאנו פרנקוירסטלראש עירמשותפת קשה ב הגישוה באוקראינ
 .יהודים ופולנים במלחמת העולם השנייה
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  את  והביאבין ביירות וירושלים  לדלגהמשיך  רפילדתהשליח האמריקאי סא -לבנון משא ומתן על הגבול הימי עם
עם היועץ לביטחון לאומי בן  נפגשרפילד תלניהול משא ומתן על שרטוט הגבול הימי בין המדינות. סא להסכיםהצדדים 

להתחיל בחודש יולי, ולהתנהל במתקן האו"ם בנאקורה בנוכחות נציג האו"ם  צפויותייניץ. השיחות שבת ועם השר שט
 רפילד. את ישראל ייצג לפי הדיווחים משרד האנרגיה.תובהובלת סא

 

  כחלק משותפות עסקית על הסכם עם  חתמהחברת האנרגיה הישראלית דלק  -ז עם קפריסין בנושא גשיתוף פעולה
ימצו את העמדה אפרודיטה בקפריסין. בשונה מהאיחוד האירופי ויוון אשר אהטבעי ממשלת קפריסין לפיתוח שדה הגז 

נכונות ללכת במידת מה לקראת  שביטאהבמשבר בין קפריסין לתורכיה סביב קידוחי הגז, וארה"ב  הקפריסאית,
 ישראל בחרה שלא להתערב. התביעות של תורכיה,

 נגד השקעת הכספים  יצאהמאבק על תנאי העבודה מול משרד האוצר נמשך. ועד שירות החוץ  - מינויים ותנאי עבודה
, האין תקציב לפעילות. כדוגמבחו"ל בכנסים בארץ לטובת המאבק בתנועת החרם, בעוד לדיפלומטים הישראלים 

שנועדה לסייע להתמודדות עם  ,הנמצאת תחת אחריותו ,נסיעתו של שגריר ישראל בפינלנד לאסטוניה נמנעההחודש 
הקיצוץ בדמי  לנוכח בעיצומים ופתחולעובדי משרד הביטחון והכלכלה  חברועובדי משרד החוץ . שם גל אנטישמיות

ממשרד החוץ ומשרד  תבעובני הזוג של הדיפלומטים  מטקס חתימה על הסכמים מדיניים עם צ'ילה. נעדרוהייצוג, ואף 
 נבחרה ,ואיימו בשביתה. בתוך כך בנציגויות בחו"ל האוצר להשוות את שכרם לשאר העובדים המקומיים הישראלים

 .חברתית של האו"ם-כסגנית יו"ר הוועדה הכלכלית ןלכה צין-הדיפלומטית פישר
 

 דיפלומטים לשעבר, בתמיכת דיפלומטים בהווה,  -בסוגיות חוץ  רשמיים-ומעורבות גורמים לא דיפלומטיה מודרנית
שר התקשורת לשעבר קרא לשגריר במצרים, שבא במקום מינויה  לבטל את מינוי בתביעהלראש הממשלה נתניהו  פנו

של המהלך.  לביטולו תרמו . בכך הםשל השגרירה אורון, אשר אושר על ידי ועדת המינויים של משרד החוץהמיועד 
לחזק את הקשר בין משרד החוץ לארגוני החברה האזרחית וקיים יום עיון במכללת  פעלהאגף לדיפלומטיה ציבורית 

 . העולמית פורד מוטורס עם מנכ"ל נפגשספיר בנושא משרד החוץ והחברה האזרחית בדרום. ראש הממשלה נתניהו 
 

 את הדו"ח השנתי שלה על מצב הדמוקרטיה וזכויות  פרסמההממשלה הבריטית  -טי ביחסי החוץ המרכיב הדמוקר
 הוציאבית המשפט העליון תמשכת בזכויות אדם. אדם בעולם, והאשימה את ישראל )ואת הרשות והחמאס( בפגיעה מ

, מנהל סניף ישראל/פלסטין בארגון זכויות אדם עד לתום הדיון בעניינו. ישראל לגרש את עומאר שאקיר האוסרצו ביניים 
 המהווה מדד ייחוס חשוב לתדמיתה הדמוקרטית של המדינה בעולם, דרדר במדד השחיתות העולמי,ילה המשיכה

להטיל צו איסור פרסום על הליכים הנוגעים למכירת  ביקשה המדינה מדינות. 180מבין  34-ה השנה למקום הוהגיע
על אף העובדה כי הוטל אמברגו בינלאומי על מכירת נשק למיאנמר  נאציות באוקראינה.-נשק וידע צבאי למיליציות ניאו

נציגי צבא רשמיים ממיאנמר בתערוכת התעשייה הביטחונית  ביקרומכחישה שהיא ממשיכה למכור לה נשק, וישראל 
אשר הוכרז על ידי ישראל  שאהדבהצלחה למנוע את קבלתו של ארגון  פעלהשהתקיימה החודש בתל אביב. ישראל 

 מוקיי ומכון דיוויס מכון מיתווים (.ECOSOCברתית של האו"ם )כארגון טרור למעמד של משקיף במועצה הכלכלית והח

, אקדמאים, דיפלומטים לשעבר "כיםכנס בנושא הקשר בין מצב הדמוקרטיה בישראל לסוגיות חוץ, בו נשאו דברים ח
 מהחברה האזרחית.ומומחים 

 

 הצעת חוק המזהירה מפני ההשקעות  קידםהסנאט האמריקאי  - אסיהעם  שיתופי פעולהוהזדמנויות ב אתגרים
כי וושינגטון מעודדת  אמר סגן שר האנרגיה האמריקאיהסיניות בישראל בעיקר בגלל מעורבות סין בנמל חיפה. 

מצה לאחרונה ישראל בכל הקשור להשקעות הסיניות, וכי חשוב שהמדינות ימשיכו להיות ימההתנהלות הזהירה שא

https://twitter.com/BarakRavid/status/1138087106859937792
https://twitter.com/BarakRavid/status/1138087106859937792
https://twitter.com/BarakRavid/status/1135913896038944768
https://twitter.com/BarakRavid/status/1135913896038944768
https://twitter.com/BarakRavid/status/1138087396556312576
https://twitter.com/BarakRavid/status/1138087396556312576
https://twitter.com/BarakRavid/status/1139072164047532038
https://twitter.com/BarakRavid/status/1139072164047532038
https://twitter.com/BarakRavid/status/1139910598542712837
https://twitter.com/BarakRavid/status/1139910598542712837
https://www.timesofisrael.com/cyprus-9-billion-gas-production-deal-includes-israels-delek/
https://www.timesofisrael.com/cyprus-9-billion-gas-production-deal-includes-israels-delek/
https://www.themarker.com/wwwMobileSite/wallstreet/.premium-1.7396918
https://www.themarker.com/wwwMobileSite/wallstreet/.premium-1.7396918
https://twitter.com/savethemfa/status/1142043080679464962
https://twitter.com/savethemfa/status/1142043080679464962
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5537344,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5537344,00.html
https://twitter.com/yanircozin/status/1143015545991761920
https://twitter.com/yanircozin/status/1143015545991761920
https://twitter.com/savethemfa/status/1143018707628830720
https://twitter.com/savethemfa/status/1143018707628830720
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1143574881377955841
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1143574881377955841
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3764979,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3764979,00.html
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1143840942337789952
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1143840942337789952
https://twitter.com/savethemfa/status/1141015297023008768
https://twitter.com/savethemfa/status/1141015297023008768
https://twitter.com/NewsChannelIL/status/1135967537345257472
https://twitter.com/NewsChannelIL/status/1135967537345257472
https://twitter.com/danielocarmon/status/1138728920499531776
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001289262
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001289262
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-704930
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-704930
https://twitter.com/itamareichner/status/1142738348232101888
https://twitter.com/itamareichner/status/1142738348232101888
https://twitter.com/kann_news/status/1139128944316309504
https://twitter.com/kann_news/status/1139128944316309504
https://www.timesofisrael.com/first-ever-uk-human-rights-report-accuses-israel-of-continued-violations/
https://www.timesofisrael.com/first-ever-uk-human-rights-report-accuses-israel-of-continued-violations/
https://twitter.com/sfardm/status/1135167700811034625%5C
https://twitter.com/sfardm/status/1135167700811034625%5C
https://www.timesofisrael.com/supreme-court-freezes-expulsion-of-hrw-director-as-it-considers-his-appeal/
https://www.timesofisrael.com/supreme-court-freezes-expulsion-of-hrw-director-as-it-considers-his-appeal/
https://www.themarker.com/news/politics/1.6890501
https://www.the7eye.org.il/334249
https://www.the7eye.org.il/334249
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7331155?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7331155?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Pages/MFA-leads-ECOSOC-rejection-of-Shahed-organization-request-to-obtain-UN-observer-status-6-June-2019.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Pages/MFA-leads-ECOSOC-rejection-of-Shahed-organization-request-to-obtain-UN-observer-status-6-June-2019.aspx
http://www.mitvim.org.il/images/Democracy_and_Foregin_Policy_in_Israel.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7368665
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7368665
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1144131736206499847
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1144131736206499847
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בטלפון עם ראש ממשלת יפן אבה וביקש ממנו להמשיך ללחוץ על  שוחחמתואמות בנושא. ראש הממשלה נתניהו 
על הסכם שיתוף פעולה עם אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות  חתמהרשות החדשנות בישראל  איראן בנושא הגרעיני.

 חלק בוועידה בטאמיל נאדו שבהודולקח  השכל ראש הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומיבסינגפור. 
 אושר. שאהדבאו"ם בעמדת ישראל למנוע עמדת משקיף מארגון  תמכההודו  .אשר עסקה בשיתוף פעולה חקלאי

 .הסכם בין ישראל והפיליפינים בתחום הסיעוד והמלונאות המסדיר את תנאי העבודה ודרך גיוסם של העובדים
 

 על הסכם  וחתם וברשות הפלסטינית, ביקר בישראלפיניירה נשיא צ'ילה  -עם מדינות בדרום אמריקה  רומן לטיני
מסגד תעופה חדש בין המדינות. במהלך ביקורו נקלע למחלוקות פוליטיות כאשר בכירים פלסטינים הצטרפו לסיורו ב

בפני הנשיא ריבלין,  התנצללו את חוסר שביעות רצונה מהמהלך,  העבירה שישראלהבית. לאחר  הראקצה/-אל
כי הביקור היה פרטי ולא הוסכם על ליווי רשמי של גורמים פלסטיניים. משרד החוץ  הדגישהוהמשלחת הצ'יליאנית 

 .על החלטתו של בית המשפט החוקתי בקולומביה לאשר את הסכם הסחר החופשי עם ישראל בירך
 

  לביקורת חריפה מצד קבוצות ליברליות  זכהשגריר ישראל בארה"ב דרמר  -מפלגתית בארה"ב -הדופגיעה בתמיכה

, שלאורך שנים (RJC) הקואליציה היהודית הרפובליקאית אחר שהשתמע מדבריו בפורום סגור שלישראליות ל-פרו

בארה"ב על ידי הארגונים הליברלים  נתפסתהמפלגה הדמוקרטית אינה תומכת בישראל כפי שהיא צריכה. פעילותו 
-משרתת את המאמץ הרפובליקאי להגיע לקול היהודי, ולא מבטאת עמדה ממלכתית הפועלת לחזק את התמיכה הדוכ

 .מפלגתית

 

 

 מה קרה? תאריך

עבודה בוושינגטון ביקור ל נסעהמשרדי ממשלה  15-משלחת גדולה של פקידים מ ביוני 2
 .בנושא בינה מלאכותית וחדשנות טכנולוגית

 בבריסל את מפגש הדיאלוג השלישי למלחמה בטרור. קיימוישראל והאיחוד האירופי  ביוני 3

 .העולמית  Ford Motorsמנכ"ל חברתעם  נפגשראש הממשלה נתניהו  ביוני 13

 .ותיקןוהבילטרליים עם ה ליחסיםשנה  25 ביוני 13

עם השליח האמריקאי סאתרפילד לקידום המשא  נפגשהיועץ לביטחון לאומי בן שבת  ביוני 13
 ומתן על הגבול הימי עם לבנון.

 בניו יורק עם השליח המיוחד למזרח התיכון גרינבלט. נפגששר החוץ כ"ץ  ביוני 14

ר המדינה הפדרלי של גרמניה בירושלים את מזכי אירחמנכ"ל משרד החוץ רותם  ביוני 17
 אנן.

 לשיתוף פעולה חקלאי בין הודו וישראל. כנס ביוני 20

 שנה לשלום עם מצרים במעמד נשיא המדינה ריבלין. 40מיוחד לציון  ארוע ביוני 25

 פסגה משולש של היועצים לביטחון לאומי של ישראל, ארה"ב ורוסיה. מפגש ביוני 25

 הסדנה הכלכלית בבחריין. כינוס ביוני 25-26

 בירושלים עם שר האוצר הפלסטיני בשארה. נפגששר האוצר כחלון  ביוני 26

 .ביקור רשמי בישראל קייםצ'ילה פיניירה  נשיא ביוני 26

 בבחריין עם שר החוץ הבחרייני. נפגשההשרה לשעבר לבני  ביוני 27

https://twitter.com/netanyahu/status/1136986646161870849
https://twitter.com/netanyahu/status/1136986646161870849
http://thejewishvoice.com/2019/06/24/israel-innovation-authority-partners-with-st-engineering-one-of-asias-largest-engineering-groups/
http://thejewishvoice.com/2019/06/24/israel-innovation-authority-partners-with-st-engineering-one-of-asias-largest-engineering-groups/
https://twitter.com/MASHAVisrael/status/1141690084799995906
https://twitter.com/MASHAVisrael/status/1141690084799995906
https://theprint.in/diplomacy/in-a-first-india-votes-in-favour-of-israel-at-un-against-palestine-human-rights-body/248543/?fbclid=IwAR0oXE1VzOsGiun8aK_wt-mZzz08nw0aQ36SNSXqWndPY2cIjgPeG7WBg4c
https://theprint.in/diplomacy/in-a-first-india-votes-in-favour-of-israel-at-un-against-palestine-human-rights-body/248543/?fbclid=IwAR0oXE1VzOsGiun8aK_wt-mZzz08nw0aQ36SNSXqWndPY2cIjgPeG7WBg4c
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001289412
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001289412
https://twitter.com/bezalelsm/status/1143944851051950081
https://twitter.com/bezalelsm/status/1143944851051950081
https://twitter.com/Israel_katz/status/1143744236250177537
https://twitter.com/Israel_katz/status/1143744236250177537
https://twitter.com/simonarann/status/1143775635355176960
https://twitter.com/simonarann/status/1143775635355176960
https://twitter.com/itamareichner/status/1143849610580058112
https://twitter.com/itamareichner/status/1143849610580058112
https://twitter.com/simonarann/status/1143915308064870401
https://twitter.com/simonarann/status/1143915308064870401
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-703202
https://www.timesofisrael.com/liberal-pro-israel-groups-accuse-israeli-envoy-of-politicizing-us-support/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.timesofisrael.com/liberal-pro-israel-groups-accuse-israeli-envoy-of-politicizing-us-support/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://twitter.com/talschneider/status/1139461683817136128
https://twitter.com/talschneider/status/1139461683817136128
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001287974
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001287974
https://twitter.com/IsraelinEU/status/1135565193310871553
https://twitter.com/IsraelinEU/status/1135565193310871553
https://twitter.com/kann_news/status/1139128944316309504
https://twitter.com/kann_news/status/1139128944316309504
https://www.gov.il/he/departments/news/israel_vatican_180619
https://www.gov.il/he/departments/news/israel_vatican_180619
https://twitter.com/BarakRavid/status/1139072164047532038
https://twitter.com/BarakRavid/status/1139072164047532038
https://twitter.com/jdgreenblatt45/status/1139590973556756480
https://twitter.com/jdgreenblatt45/status/1139590973556756480
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1140536511173222401
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1140536511173222401
https://twitter.com/MASHAVisrael/status/1141690084799995906
https://twitter.com/simonarann/status/1143462783574585344
https://www.maariv.co.il/news/Article-705233
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001291275
https://twitter.com/simonarann/status/1143885202357460992
https://twitter.com/simonarann/status/1143885202357460992
https://www.gov.il/he/departments/news/event_chile260619
https://www.gov.il/he/departments/news/event_chile260619
https://twitter.com/tzipi_livni/status/1144336746202697734?s=11
https://twitter.com/tzipi_livni/status/1144336746202697734?s=11
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  דו"חות ומחקרים

 ,תוצאות הבחירות לפרלמנט האירופי: משמעויות אפשריות עבור אירופה וישראל
 .2019 יוני

 .2019, יוני 79גיליון , מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכוןברוך בינה, 

  מאמרי דעה

ביוני  26, הארץ ,"מאיסטנבול לאופוזיציה בישראל מסר מעודדגבריאל מיטשל, "
2019. 

 20, ץרהא ,"מרחיק שלום, ובחריין היא רק קצה הקרחון טראמפ"ר נמרוד גורן, "ד
 .2019ביוני 

ביוני  11, הארץ ,"אופק מדיניסדנה כלכלית בבחריין, ללא פרופ' אלי פודה, "
2019. 

לא למינוי הפוליטי של איוב קרא לשגריר "כ לשעבר קסניה סבטלובה, "ח
 .2019ביוני  5, גלובס ,"בקהיר

ביוני  5, וואיינט ,"הדמוקרטיה חיונית לביטחון הלאומי של ישראלד"ר אהוד ערן, "
2019. 

 .2019ביוני  5, הארץ ,"הימין הקיצוני באירופה נבלם, לעת עתההנריקה צימרמן, "

 ראיונות בתקשורת

 .2019ביוני  11, כאן ,"מנהיגים במפרץ" ,ד"ר מורן זגה

ביוני  16, רדיו רק"ע-כאן," סירוב הרש"פ לקבל כסף מישראלד"ר עידו זלקוביץ', "
2019. 

 .2019ביוני  23, 7ערוץ ," תכנית טראמפד"ר נמרוד גורן, "

 .2019ביוני  24, רשת ב'-כאן," תכנית טראמפפודה, "פרופ' אלי 

 .2019ביוני  23, רשת ב'-כאן," הבחירות באיסטנבולד"ר נמרוד גורן, "

 . 2019ני ביו 25, גלי צה"ל," הבחירות באיסטנבולד"ר נמרוד גורן, "

http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_European_Parliament_Elections_Results_-_Mitvim-IASEI-TAU-FES_event_summary_-_June_2019.pdf
http://bit.ly/30bZVwC
http://bit.ly/30bZVwC
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Gabriel_Mitchell_-_Istanbuls_message_of_hope_for_the_Israeli_oppostion_-_June_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Nimrod_Goren_-_Trump_is_distancing_peace_and_bahrain_is_just_the_tip_of_the_iceberg_-_June_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Elie_Podeh_-_An_economic_workshop_in_Bahrain_with_no_political_horizon_-_June_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Ksenia_Svetlova_-_No_to_Ayoub_Kara_as_Israels_Ambassador_to_Cairo_-_June_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Ksenia_Svetlova_-_No_to_Ayoub_Kara_as_Israels_Ambassador_to_Cairo_-_June_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Ksenia_Svetlova_-_No_to_Ayoub_Kara_as_Israels_Ambassador_to_Cairo_-_June_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Ehud_Eiran_-_Democracy_is_Essential_to_Israels_National_Security_-_June_2019.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Ehud_Eiran_-_Democracy_is_Essential_to_Israels_National_Security_-_June_2019.pdf
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