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 עדיין אין תהליך שלום  -השליח האמריקני קושנר הודיע שוב כי פרסום החלק המדיני בתכנית השלום יקרה בקרוב,
ובסוף החודש הגיע לביקור נוסף בישראל (כחלק מסיור במזרח התיכון) ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו בהשתתפות
השליח המיוחד גרינבלט ושגריר ארה"ב בישראל פרידמן .נתניהו הצהיר כי הוא ישמור על ראש פתוח לקראת פרסום
תכנית השלום של טראמפ וכי הוא תומך בכינון שלום אזורי רחב יותר .בעקבות חשיפת התכנית הכלכלית בסדנה בבחריין
העבירה ממשלת ישראל הסתייגויות מהחיבור הכלול בה בין הגדה המערבית ורצועת עזה .כמו כן ,הצהיר נתניהו כי
במסגרת התכנית המדינית לא יפונו יותר יישובים ,ישראל תמשיך לפתח ולבנות ביהודה ושומרון ,ולשלוט ביטחונית בכל
השטח עד הירדן .דווח בתקשורת כי הממשל האמריקאי ,בתיאום עם ישראל ,בוחן את האפשרות לזמן את מנהיגי מדינות
ערב לפסגה בקמפ דיוויד טרם הבחירות בישראל ,שתעסוק בחלק המדיני של תכנית השלום האמריקאית .ועדת המזרח
התיכון של האינטרנציונל הסוציאליסטי התכנסה ברמאללה ובתל אביב על מנת לדון בדרכים לקידום פתרון שתי המדינות.
 מאמצים ליישום ההבנות בעזה  -ישראל והחמאס עשו מאמצים ליישם את ההבנות שהושגו בתיווך האו"ם ומצרים,
ובסיוע תמיכה כספית מקטר .במסגרת יישום ההבנות ,ולנוכח הליכים משפטיים ארוכים שניהלו ארגוני זכויות אדם ,החלה
ישראל בהשבה לבעליהן הפלסטינים של סירות דיג שהחרימה לאורך השנים .כמו כן ,החלה ישראל להעניק היתרי עבודה
רבים יותר לאנשי עסקים (לא לפועלים) מרצועת עזה על מנת להתקרב למכסה של  5,000היתרים לה הסכימה בשנים
האחרונות .ארגון רופאים לזכויות אדם הכניס משלחת נוספת לרצועת עזה של שמונה רופאים וציוד רפואי .ככלל ,ישראל
והחמאס עשו מאמץ לא להיגרר לסבב אלימות נוסף ,גם לנוכח הריגתו של פעיל חמאס על הגדר.
 סיפוח זוחל ונסיגה מהסכמי אוסלו  -צה"ל הרס  13מבנים בוואדי חומוס בצור באהר ,הנמצאים בשטחי  Aו B-מהצד
הישראלי של גדר ההפרדה ,לאחר שבג"צ אישר את הריסתם ואימץ את הנימוק הביטחוני .דיפלומטים זרים ביקרו במקום
בטרם ההריסה והביעו התנגדות למהלך ,ולאחר ההריסה נשמעה ביקורת בינלאומית נרחבת ,בין היתר מפי משרד החוץ
הירדני ,האיחוד האירופי ,שליח האו"ם למזרח התיכון מלדנוב ,וארגוני זכויות אדם .הוועד הפועל של אש"ף קרא לעולם
להתערב ,החליט להשעות את ההסכמים עם ישראל והקים ועדה לבחינת מנגנון שיביא להתנתקות מהתלות בישראל.
משרד החוץ הישראלי טען כי מדובר בבנייה לא חוקית אשר עשויה להוות איום ביטחוני ,ונתלה באישור שניתן מבג"צ
להריסה .על רקע ביקורו של קושנר ,אישר הקבינט פה אחד את הקמתן של  715יחידות דיור המיועדות לפלסטינים
בשטח  ,Cובמקביל אושרו כ 6,000-יחידות דיור חדשות למתנחלים.
 המשך המאבק הישראלי לביסוס הכרה בינלאומית בריבונותה בירושלים  -שר החוץ כ"ץ הצהיר כי העברת שגרירויות
זרות לירושלים הינו היעד הראשון של משרד החוץ ,וניסח הצעת החלטה לממשלה שתקצה  50מיליון  ₪לסיוע למדינות
שיחליטו לעשות זאת .צ'כיה והונגריה מנעו מהאיחוד האירופי לכלול בהצהרה מסכמת של פגישה עם ירדן סעיף שיבטיח
שמדינות אירופה ימנעו מהעברת שגרירויות לירושלים בטרם יושג הסכם ישראלי-פלסטיני .השתתפותו של השגריר



 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 .סייעה בהכנת
הדו"ח החודשי ,יובל ברדה .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברט.
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פרידמן בטקס פתיחת מנהרת "דרך עולי הרגל" העוברת תחת בתי סילוואן מעבר לקו הירוק ,ביטאה עבור רבים הכרה
נוספת של ארה"ב בריבונות ישראל על ירושלים ,ועוררה התנגדות וביקורת רבה מצד הפלסטינים וגורמים בינלאומיים.
 תיאום ביטחוני ויחסים כלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית  -ישראל מנסה למצוא דרכים להתמודד עם המשבר
שיצר קיזוז המיסים ,ולסייע לכלכלה הפלסטינית בדרכים עקיפות .מתאם פעולות הממשלה בשטחים אבו רוקון נפגש עם
בכירים מהקהילה הבינלאומית במטרה למצוא דרכים לשפר את הכלכלה הפלסטינית ולחזק את היציבות הביטחונית
בגדה המערבית ובעזה .התנהלות חדשה ,ש מאפשרת ייצוא פלסטיני לישראל בעזרת משאיות ישראליות ,התרחבה
מחברון לשכם ,ומביאה לגידול משמעותי בייצוא ובתעסוקה .בנוסף ,ישראל והרשות קידמו הסכם שיאפשר לרשות לגבות
בעצמה את המיסים על הדלק באופן ישיר במקום ישראל ,ויסייע בכך להתמודדות עם המשבר הפיננסי .ההסתדרות
קיימה מבצע הרשמה במעברים בין הגדה המערבית לבין ישראל ,וצירפה כ 5,000-פועלים פלסטיניים לארגון העובדים.
שתי כבאיות מהרשות הפלסטינית הגיעו לסייע לישראל בהתמודדותה עם גל שריפות נוסף שפקד את המדינה .יחד עם
זאת ,בעקבות הרס הבתים בצור באהר ,החליטה ההנהגה הפלסטינית להפסיק לעבוד בהתאם להסכמים עם ישראל,
ובכללם גם התיאום הביטחוני ,ולבחון דרכים להתנתק מהתלות בישראל .לעת עתה לא נפגע בפועל התיאום הביטחוני.
 התמודדות עם תנועת החרם  -ישראל מנעה את כניסתו של השליח המיוחד מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם
לתחומי הרשות הפלסטינית ,והוא קיים את פגישותיו עם ארגוני החברה האזרחית בירדן .בעקבות הודעתן של חברות
הקונגרס האמריקאיות עומאר וטליב ,שהביעו בעבר את תמיכתן בחרם על ישראל ,על רצונן לבקר בארץ ,הודיע שגריר
ישראל בארה"ב דרמר כי ישראל לא תמנע מחבר קונגרס אמריקאי לבקר בארץ ,ותתיר את כניסתן על אף החוק המונע
זאת .נציג מפלגת השלטון בספרד ,שמוצאו פלסטיני ,אשר הגיע להשתתף בכינוס האינטרנציונל הסוציאליסטי לא הורשה
להיכנס לישראל ו גורש חזרה לארצו בתואנה של סיבות ביטחוניות ,על אף שכבר ביקר בארץ מספר פעמים בעבר .בית
המשפט הפדרלי בקנדה פסק כי אסור לסמן יין שמיוצר בהתנחלויות כמוצר שמקורו בישראל ,הואיל וההתנחלויות אינן
חוקיות ואינן חלק ממדינת ישראל בהתאם לחוק הבינלאומי .בממשלת ישראל היללו את החלטת בית הנבחרים האמריקאי
לצאת נגד תנועת החרם ,אך הצניעו את העובדה שבית הנבחרים גם הדגיש את מחויבותה של ארה"ב לפתרון שתי
המדינות .בית המשפט העליון דחה את הדיון בעניינו של מנהל תחום ישראל-פלסטין בארגון זכויות האדם Human
 Rights Watchשנקבע לחודש זה עד לחודש ספטמבר ,ומנע בכך גירוש מידי שלו מישראל.

 איים של נורמליזציה במפרץ?  -ראש המוסד כהן ציין בכנס הרצליה כי משרד החוץ פתח נציגות דיפלומטית בעומאן.
בעומאן מיהרו להכחיש והצהירו כי הם מחויבים לשלום ולהקמת מדינה פלסטינית עצמאית .שר החוץ כ"ץ השתתף
בוועידת האו"ם לענייני סביבה שהתקיימה באבו דאבי .כ"ץ טס אל המפגש מעל ערב הסעודית ,לאחר שעצר בקפריסין
קודם לכן כדי שהטיסה תיחשב "קפריסאית" .במסגרת הוועידה לחופש דת בוושינגטון ,תיאמו האמריקאים מפגש פומבי
בין כ"ץ ושר החוץ של בחריין אל -חליפה .משלחת של אנשי תקשורת ממדינות ערב הכוללות את ערב הסעודית ,עיראק
ומצרים הגיעה לביקור בישראל ,ונפגשה עם ראש הממשלה נתניהו .חבר המשלחת סעוד ,בלוגר מערב הסעודית ,הותקף
על ידי מתפללים במסגד אל-אקצא ,זכה לגינויים נרחבים ברשתות החברתיות בעולם הערבי ,והדגים בכך עד כמה קשה
לעקוף את הסוגיה הפלסטינית בדרך לנורמליזציה .שגריר ישראל באו"ם דנון צייץ בערבית והצטרף לרשימה המתארכת
של פוליטיקאים ודיפלומטים ישראלים הפועלים במדיה חברתית גם בשפה הערבית.
 נמשך שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מצרים  -נשיא המדינה ריבלין ,ראש הממשלה נתניהו ובכירים רבים נוספים נכחו
באירוע שארגן שגריר מצרים בישראל עזמי לרגל חגה הלאומי של מצרים .בנאומו באירוע ,שיבח נתניהו את מנהיגותו
של א-סיסי ,חוזקו של הסכם השלום ושיתוף הפעולה בין המדינות .שר האנרגיה שטייניץ לקח חלק בכינוס הגז האזורי
שנערך בקהיר ,ונפגש עם נשיא מצרים א-סיסי ושר האנרגיה המצרי מולא .שגריר ישראל במצרים גוברין סיים את כהונתו
ושב ארצה ,בעוד ממשלת ישראל טרם מינתה לו מחליף .רשות השידור המצרית שבה לשדר תכנית בעברית ,בשלב זה
במסגרת ניסיונית.
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 יחסים מתקררים עם ירדן  -משלחת מהפרלמנט הירדני נטשה כינוס של הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה
שהתקיים בלוקסמבורג לאחר שסירבה לשבת לצד חברי כנסת מישראל .לצד זאת ,חברת ארקיע החלה לשווק חבילות
נופש לעקבה ,ושגריר ישראל בירדן וייסברוד ערך אירוע לרגל  25שנים להסכם השלום.
 הפנים לכיוון עיראק  -משרד החוץ בירך את העם העיראקי בעקבות ההכרה של אונסק"ו בעתיקות בבל כאתר מורשת
עולמית .שר החוץ כ"ץ פנה ל עם בעיראק ,בירך על ההתעניינות בדף משרד החוץ ברשתות החברתיות והביע תקוותו
שהיחסים בין המדינות יתחממו .שגריר עיראק בארה"ב יאסין התבטא בחיוב בנוגע לנורמליזציה עם ישראל ,כאשר משרד
החוץ העיראקי מיהר לשלול את דבריו .מתחרה עיראקי באליפות קיקבוקסינג סירב להתחרות מול יריב ישראלי.
 מאבק מתמשך באיראן  -ישראל המשיכה במאמציה הדיפלומטיים והצבאיים כנגד פעילות איראן באזור .במהלך ביקורו
בוושינגטון ,נפגש השר כ"ץ עם שר האנרגיה האמריקאי פרי ,יו"ר ועדת החוץ של הסנאט ריש ובכיר המיעוט בוועדה
מננדז ,ודן עמם בסנקציות על איראן .בהמשך החודש ,הגיע שר האנרגיה האמריקאי פרי לביקור בארץ בדרכו לפורום
הגז שהתכנס בקהיר ,ודן בנושא האיראני עם נתניהו .השר לשיתוף פעולה אזורי הנגבי תיאר באופן חריף את המאבק
הישראלי באיראנים ,וזכה לביקורות מצדה על התבטאותו .נציג ישראלי השתתף בתדרוך האמריקאי בנוגע לתכניתם
להגנת השייט במפרץ הפרסי .לפי דיווחים בעיתונות הזרה ,ישראל הרחיבה את פעילותה הצבאית כנגד הנוכחות האיראני
באזור ותקפה פעמיים במהלך החודש יעדים איראניים בעיראק .ישראל המשיכה לתקוף מתקנים וכוחות איראנים גם
בסוריה ,תוך ניסיון לשמור על תיאום מלא עם הרוסים .נתניהו שוחח עם פוטין ,הביע את תנחומיו על מותם של מלחים
רוסים ,ודן עמו בנוכחות האיראנית בסוריה.
 מאבק בלבנון לצד ניסיונות להתניע משא ומתן  -נסראללה ונתניהו החליפו איומים ביניהם ,כחלק מהמאבק המתמשך
בין ישראל וחזבאללה .ישראל בירכה על החלטת ארגנטינה להכיר בחיזבאללה כארגון טרור .במקביל המשיכו בחשאי
מאמצי התיווך האמריקאים בין ישראל ולבנון לקדם פתיחת משא ומתן על שרטוט הגבול הימי .בין ישראל ללבנון שוררות
מחלוקות בנוגע לתפקיד ארה"ב והאו"ם בניהול המגעים ,והדבר מעכב את השקת המשא ומתן.

 האיחוד האירופי וישראל בביקורת הדדית  -בעקבות טקס פתיחת המנהרה בסילוואן הוציא האיחוד האירופי הודעה
רפה הקוראת להכיר בקשר הבלתי ניתן לערעור של שלוש הדתות המונותאיסטיות לירושלים .מינויו של בורל לשר החוץ
הבא של האיחוד ,שטרם אושר בפרלמנט האירופי ,עורר חששות בישראל נוכח תמיכתו בהכרה במדינה פלסטינית
ובהסכם הגרעין עם איראן .לעומת זאת ,ראש ממשלת בריטניה החדש ג'ונסון ,שתומך גם הוא בעמדות אלו ,התקבל
בישראל בברכה ותואר כ"ציוני נלהב" .נתניהו תקף את האיחוד האירופי על מאמציו לשמר את הסכם הגרעין עם איראן,
ושוב השווה את ההסכם לניסיונות הבריטים לפייס את השלטון הנאצי ערב מלחמת העולם השנייה .יו"ר כחול לבן גנץ
קרא אף הוא לאירופה להיות תקיפה יותר ביחסה לאיראן .חמש נציגות האיחוד האירופי במועצת הביטחון של האו"ם,
הביעו התנגדותן להרס הבתים בוואדי חומוס .לגינוי הצטרפה גם אסטוניה ,שעתידה להצטרף גם היא למועצת הביטחון.
 חיזוק הקשר עם קרואטיה  -נשיאת קרואטיה גרבר-קיטרוביץ' ביקרה בישראל ונפגשה עם ריבלין ,נתניהו ,וכ"ץ .במהלך
ביקורה חתמה על ברית נמלים תאומים בין נמל חיפה לנמל רייקה במדינתה .הנשיאה הביעה צער על ביטול עסקת ה-
 ,F-16וציינה כי בשנה הבאה קרואטיה תכהן כנשיאה התורנית של האיחוד האירופי ,ותפעל לאזן את היחס לישראל.



הברית ההלנית ממשיכה להתחזק וזוכה לתמיכה אמריקאית  -משרדי החוץ של ישראל ,יוון ,קפריסין וארה"ב קיימו
בוושינגטון דיון כלכלי ראשון מסוגו שבא לתמוך בשיתוף הפעולה הפוליטי בין המדינות .שר החוץ היווני דנדיאס ביקר
בארץ ונפגש עם ריבלין ,נתניהו וכ"ץ .מנכ"ל משרד החוץ רותם נפגש בניקוסיה עם מקבילו הקפריסאי במסגרת הדיאלוג
המדיני בין המדינות ,שמתקיים פעמיים בשנה ושמתמקד ביחסים הבילטרליים והאזוריים .שר האנרגיה שטייניץ ניצל
את מפגש פורום הגז האזורי בקהיר לקיום פגישות בילטרליות עם שרי האנרגיה של יוון וקפריסין .שר האנרגיה
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האמריקאי הביע את תמיכת ארצו בפרויקט צינור הגז לאירופה דרך קפריסין ויוון .מזכירות המדינה האמריקאית כינסה
בוושינגטון מפגש נציגים משולש שדן בשיתוף פעולה כלכלי וביטחוני במזרח אגן הים התיכון.


המתיחות עם תורכיה נמשכת  -לאחר שנמנעה לאורך זמן מלהתערב במתיחות בין קפריסין ותורכיה ,ישראל הביעה
החודש את תמיכתה בקפריסין בסכסוך סביב זכויות הקידוח לחופי האי ,ואת תמיכתה בזכויותיה הריבוניות .עוד קודם
לכן ,חברי הכנסת בן ברק ומולא ייצגו את הכנסת במפגש ארגון הפרלמנטים של הים התיכון שהתקיים בתורכיה ,בו
לקחו חלק גם נציגים ממדינות ערב ,ובמהלכו דנו במלחמה בטרור .שר החוץ התורכי הביע בכינוס את תמיכתה
המתמשכת של תורכיה בפתרון שתי המדינות.



שיתוף פעולה מבוסס גז  -פורום הגז האזורי המובל על ידי מצרים התכנס בפעם השנייה בקהיר .את ישראל ייצג שר
האנרגיה שטייניץ .במפגש זה לקחו חלק גם חברות האנרגיה במעמד של משקיפות ,לצד ארה"ב ,האיחוד האירופי,
צרפת והבנק העולמי .בין הפרויקטים שנידונו בין שטייניץ ומקבילו המצרי הייתה האפשרות להקמת מתקן הנזלה לגז
טבעי לחופו של הים האדום .על אף דיווחים ראשוניים לתחילת הזרמת הגז למצרים על ידי חברת דלק כבר בחודש
יוני ,נמסרו דיווחים על דחייה וכי הייצוא כנראה יתחיל רק בסוף שנת  2019עם כניסת מאגר לוויתן לתפוקה.



ישראל עם הפנים לעולם  -משרד החוץ פרסם את דו"ח ההתקדמות של ישראל במימוש מטרות האו"ם לפיתוח בר-
קיימא לשנת  ,2030ואת הצעדים המתוכננים להמשך .חברי הכנסת קלנר וינקלביץ' ייצגו את ישראל בדיון שהתקיים
במטה האו"ם בנושא ,כמו גם ארבע חברות ישראליות שהציגו תרומה משמעותית לחידושים במים ובחקלאות .הממשלה
התחייבה לקבל על עצמה את המחויבות לסטנדרט של האו"ם בכל תכניות הפיתוח האסטרטגיות שלה ,וזאת ללא
העמדת תקציב ייעודי לטובת העניין .האיחוד האירופי בחר בישראל כאחת משלוש מדינות פיילוט לפרויקט של מתמחים
מאירופה בתחום ההיי-טק ,ומשרד החוץ הישראלי הזמין חברות ישראליות להירשם לפרויקט .משלחת של כירורגים
מבתי חולים בארץ העבירה השתלמות לרופאים בקמרון ,וביצעה ניתוחים מצילי חיים .ישראל שלחה סיוע לאינדונזיה
לאחר שיטפונות הרסניים ,והסתייעה במומחים איטלקיים כדי להעבירו למדינה עמה אין לישראל קשרים רשמיים.



המרכיב הדמוקרטי ביחסי החוץ  -ראש ממשלת לוקסמבורג בטל החרים את אירוע הפרידה משגרירת ישראל בעקבות
תמיכתו של שר החינוך פרץ בטיפולי המרה .בעקבות תיעוד קציני צבא ממיאנמר בתערוכת נשק בישראל ,החליטה
ישראל למנוע את כניסתם של קצינים עד לסיום האמברגו הבינלאומי .החלטת עיריית עפולה למנוע בפועל כניסת ערבים
לפארק העירוני הפכה חלק מהדיון הציבורי בארה"ב סביב החלטת הקונגרס למנוע תמיכה בתנועת החרם .מחקר חדש
של מכון המחקר האמריקאי פיו קבע כי ישראל היא אחת מ 20-המדינות המגבילות ביותר את חופש הדת של אזרחיה,
ונמצאת בשורה אחת יחד עם מדינות כמו איראן ,סוריה וערב הסעודית .ממשלת ישראל הכריזה גם השנה על מצב
חירום ,שיימשך עד השנה הבאה.



מאבק תקציבי ותנאי עבודה  -במהלך החודש פתחו עובדי משרד החוץ בעיצומים לנוכח רצון האוצר למסות את דמי
הייצוג שלהם ,והמחסור התקציבי הכללי שפוגע בפעילות המשרד .העיצומים ,שהתקיימו בשיתוף עם שליחי משרד
הכלכלה והביטחון ,פגעו במשלחות עסקיות שהיו צריכות להגיע לארץ ובמשלחות ספורט ישראליות ,והביאו להפסקת
הטיפולים בנסיעותיהם המתוכננות של נתניהו ושטייניץ .עשרות שגרירים ונציגים דיפלומטיים חתמו על עצומה הכוללת
איום בהשבתת השגרירויות בחו"ל ,וזכו גם לתמיכה מצד קבוצה גדולה של שגרירים לשעבר .בשל הקיצוצים הוקפאו
תשלומי החברות של ישראל בכ 20-ארגונים בינלאומיים ,הצטמצמו נסיעות העבודה של בכירי האגפים למרחבים שהם
אחראים להם ,ועשרות פרויקטים בוטלו .השביתה המתוכננת והעיצומים בוטלו לאחר שוועד עובדי משרד החוץ הגיע
להסכם עם משרד האוצר הכולל תוספת תקציבית והסכמה על מיסוי של  50אחוזים בלבד מדמי הייצוג .בשל המצב
התקציבי ,משרד החוץ הודיע כי לא יממן השנה את הפרויקט התרבותי "חשיפה בינלאומית" ,ופעילותו השוטפת
ממשיכה להיפגע באופן תדיר .כ"ץ חשף את תכניתו לביצוע רפורמה שתשים דגש על הצד הכלכלי ובה דיפלומטים
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ימדדו לפי הצלחתם בתחום הסחר .מחלוקת פנימית וביקורת ציבורית התגלעו סביב רעיון זה ,והביאו אותו להבהיר
שמדובר רק על מרכיב אחד בעבודתם של הדיפלומטים.


מינויים במערך החוץ  -לאחר דיווחים כי נציב שירות המדינה ידחה את בקשותיהם של נתניהו וכ"ץ להאריך את כהונתו
של שגריר ישראל בארה"ב דרמר ,אשר אמור היה לסיים את תפקידו בספטמבר הקרוב ,והתייעצויות של היועץ המשפטי
לממשלה ונציב שירות המדינה ,החליטה הממשלה להאריך את כהונתו עד ליולי  .2020ועדת המינויים של משרד החוץ
מינתה את אנה אזארי לסמנכ"ל אירופה ,גרי קורן לסמנכ"ל אירו-אסיה ,ליאור חייט לדובר המשרד ,ויעקב הדס לשגריר
בהונגריה .ממשלת ישראל אישרה את מינויים של צבי טל כשגריר ישראל במקסיקו ושגריר לא תושב לאיי בהאמה
ובליז ,שגיא קרני כשגריר ישראל לסינגפור ושגריר לא תושב למזרח טימור ,פלג לוי כקונסול הכללי בגואנגז'ו שבסין,
ורפאל מורב כשגריר לא תושב לצ'אד .ממשלת איטליה אישרה את מינויו של דרור אידר לשגריר ישראל באיטליה,
וממשלת ישראל מינתה אותו גם לשגריר לא-תושב לסן מרינו .חבר הכנסת סער מונה לעמוד בראש ועדת המשנה
הזמנית למדיניות חוץ בוועדת החוץ והביטחון .דווח שהשר ארדן השיב לנתניהו כי הוא מעוניין להתמנות לשגריר ישראל
באו"ם ולהחליף את השגריר דנון המסיים את תפקידו בימים אלו .נתניהו טרם אישר זאת .עובד משרד החוץ יונתן גונן
קיבל פרס עובד מצטיין עבור הובלתו של צוות הרשתות "ישראל בערבית".



מאבק בין משרד החוץ וגורמי הביטחון  -בעקבות נאומו של ראש המוסד כהן בו טען שישראל פתחה נציגות דיפלומטית
בעומאן ושפך אור על פעילותו המדינית של המוסד ,הושמעה במשרד החוץ ביקורת חריפה על המוסד ,שבתמיכת ראש
הממשלה גוזל סמכויות ממשרד החוץ .כשנתניהו נדרש להמלצות בנוגע להענקת אשרות כניסה לחברות הקונגרס
טאליב ועומאר ,הוא פנה למועצה לביטחון לאומי ולא למשרד החוץ.



בחירות ויחסי חוץ  -שגריר האיחוד בישראל נפגש עם יו"ר המחנה הדמוקרטי הורוביץ ודן עמו על היחסים בין ישראל
והאיחוד האירופי ועל תהליך השלום במזרח התיכון .משלחת ביטחונית ניסתה לתווך ולקדם מפגש פוליטי בין נתניהו
ומלך בחריין עיסא ,אשר סירב לקיים את המפגש .כחלק מקמפיין הבחירות עשתה לשכת ראש הממשלה מאמצים
לתאם ביקור של פוטין בארץ עוד בחודש ספטמבר ,והיא שוקלת לקדם ביקורים עבור נתניהו בהודו ,ארה"ב ויפן .נתניהו
ביטל ביקור רשמי מתוכנן ביפן על מנת להיות נוכח בארץ בעת סגירת הרשימות לכנסת .תפקיד שגריר ישראל לאו"ם
הפך לכלי פוליטי ,כאשר נטען שהוצע ליו"ר הימין החדש בנט בתמורה לאי-התמודדותו בבחירות.



משבר מתמשך עם יהדות ארה"ב  -הליגה נגד השמצה יצאה נגד דבריו של שר החינוך פרץ אשר תיאר את
ההתבוללות בארה"ב כשואה שנייה ,ותמך בהחלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון ללא מתן זכות הצבעה
לפלסטינים .ביקורת על דבריו נשמעה מטעם קרן משפחת רודרמן ,מצד השליח המיוחד למשא ומתן גרינבלט ,אשר
טען כי אמירה זו מרחיקה רבים מחברי הקהילה ,ואף מטעם שטייניץ .במכתב ליו"ר הסוכנות היהודית הרצוג ,טען פרץ
כי ייתכן שהשימוש בשואה לא היה במקום ,וכי לא התכוון לפגוע במי מיהודי התפוצות.



אתגרים והזדמנויות בשיתופי פעולה עם אסיה  -על אף האזהרות האמריקאיות וההסתייגויות של המועצה לביטחון
לאומי והשב"כ ,המשיכה ישראל במכירת נכסים אסטרטגיים לחברות סיניות ,כאשר תחנת הכוח אלון-תבור נמכרה
לחברה הסינית "צ'יינה הארבור" .ריבלין ביקר בדרום קוריאה והביא לסיום את המתיחות בין המדינות לאחר ביטול
עסקאות רכש ביטחוני ,וסלל את הדרך לקידום הסכם סחר משותף המחריג את ההתנחלויות .נתניהו נפגש עם חבר
הפוליטבירו הבכיר מווייטנאם מין צ'ין ודן עמו בקידום התיירות והסחר החופשי בין המדינות.
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תאריך

מה קרה?

 1ביולי

השר כ"ץ השתתף בכינוס ועדת הסביבה של האו"ם באבו דאבי.

 2ביולי

מנהיגת מפלגת השמרנים הגרמנית קראמפ קארנבאואר ביקרה בישראל ונפגשה
עם הנשיא ריבלין וראש הממשלה נתניהו.
מנכ"ל משרד החוץ רותם נפגש עם משלחת של המפלגה הליברלית של אוסטרליה.

 10ביולי
 10ביולי

שגריר מצרים בישראל אירח בביתו חגיגה לרגל יום העצמאות המצרי בהשתתפות
הנשיא ריבלין ,ראש הממשלה נתניהו ובכירים רבים נוספים.
נתניהו נפגש בארץ עם ראש המפלגה הרדיקלית האוקראינית לייאשקו ,אשר
במפלגתו שותפים ניאו-נאצים ואנטישמים.
נתניהו נפגש עם הנהגת איחוד הקהילות האורתודוכסיות באמריקה.

 18ביולי

מנכ"ל משרד החוץ רותם נפגש בניקוסיה עם מקבילו הקפריסאי במסגרת הדיאלוג
המדיני.
משלחת עיתונאים מהעולם הערבי ביקרה בישראל ,קיימה פגישות בכנסת ועם ראש
הממשלה נתניהו.
שר האנרגיה האמריקאי פרי ביקר בארץ ונפגש עם שר החוץ כ"ץ וראש הממשלה
נתניהו.
בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי שהתקיים במתנ"ס בבנימינה לקחו חלק שני יוצרים
יהודים-מרוקאים אשר הציגו סרטים תיעודיים ואת המוסיקה האנדלוסית.
התקיים הכינוס השני של פורום הגז המזרח ים תיכוני בקהיר ,בהשתתפות שר
האנרגיה שטייניץ.
משרדי החוץ של ישראל ,יוון ,קפריסין וארה"ב קיימו בוושינגטון דיון כלכלי ראשון
מסוגו.
שר החוץ היווני דנדיאס ביקר בארץ ונפגש עם הנשיא ריבלין ,ראש הממשלה נתניהו
ושר החוץ כ"ץ.
נשיאת קרואטיה ביקרה בכנסת ישראל ונפגשה עם היו"ר אדלשטיין.

 11ביולי
 16ביולי

 22ביולי
 23ביולי
 23-25ביולי
 25ביולי
 26ביולי
 28ביולי
 29ביולי
 31ביולי
 30-31ביולי

.

היועץ המיוחד קושנר ביקר בארץ ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו יחד עם השליח
המיוחד גרינבלט והשגריר פרידמן.
האינטרנציונל הסוציאליסטי התכנס ברמאללה ובתל אביב.

הדו"ח הדיפלומטי ,גיליון מס'  ,27יולי 2019
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ד"ר רועי קיבריק וד"ר נמרוד גורן" ,מגמות חצי-שנתיות במדיניות החוץ של
ישראל ",גיליון  3ינואר-יוני ,יולי .2019
ד"ר גליה פרס-ברנתן" ,הכלכלה ככלי לקידום שלום ישראלי-ערבי ",יולי .2019
דו"חות ומחקרים

ד"ר עידו זלקוביץ'" ,מגמת צמצום מרחב חופש הביטוי ברשות הפלסטינית ",יולי
.2019
ברוך בינה" ,מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון ",גיליון  ,80יולי .2019
ד"ר עידו זלקוביץ'" ,מלחמתו של אבו מאזן בחופש הביטוי ",וואיינט 4 ,באוגוסט
.2019
סנא כנאנה" ,החשיבות של חיזוק הקשר בין הפלסטינים אזרחי ישראל לקהילות
יהודיות בתפוצות :מבט מבריטניה ",הארץ 31 ,ביולי .2019
פרופ' אלי פודה" ,ארה"ב :מתווך לא הוגן בסכסוך הישראלי-פלסטיני ",הארץ23 ,
ביולי .2019

מאמרי דעה

ד"ר ליאור להרס" ,הרס בתים בצור באהר :מחוץ לירושלים ובתוך הגדר ",מכון
מיתווים 23 ,ביולי .2019
ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה" ,דיפלומטיה ישראלית :סיפור התנקשות ",זמן
ישראל 18 ,ביולי .2019
ד"ר רועי קיבריק וד"ר נמרוד גורן" ,הרפורמה של כ"ץ אינה הנוסחה הנכונה לתיקון
משרד החוץ ",הארץ 17 ,ביולי .2019

ראיונות בתקשורת

ד"ר ליאור להרס" ,גם לפי מבחן התוצאה של קושנר ,ועידת בחריין היא כשלון
עגום ",הארץ 9 ,ביולי .2019
ברוך בינה" ,המשבר במשרד החוץ והשגרירים לשעבר ",גלי צה"ל 21 ,ביולי
.2019
ד"ר נמרוד גורן" ,משחק חוץ ",ערוץ הכנסת 28 ,ביולי .2019

