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 הממשל האמריקאי  כי הודיעונשיא ארה"ב טראמפ והשליח האמריקאי למזרח התיכון גרינבלט  - עדיין אין תהליך שלום
יפרסם את תכנית השלום עליה הוא עובד רק לאחר הבחירות בישראל. תכנית השלום האמריקאית, או תהליך השלום 

 USAIDעם הפלסטינים, לא עמדו במרכזה של מערכת הבחירות בישראל במהלך חודש זה. ארגון הסיוע האמריקאי 
גדה בובישראל  (people-to-peopleפלסטיניות )-דיאלוג ישראליות הצלחתן של תכניותאת מחקר מקיף בו בחן  פרסם

המערבית בהן תמך, זיהה כי גם לאחר שנים לתכניות אלו השפעה חיובית על חיזוק השלום, וקרא לשמור על המימון 
תנועת  שיצאה כנגדמכתב ליוזמי החקיקה האמריקאית  שלחוחברי כנסת מהימין הפוליטי  21לתכניות אלו ואף להגדילו. 

אנשי ביטחון  25 מנגד, .המדינות הוא איום חמור יותר על ישראל מאשר תנועת החרם-כי רעיון שתי בו טענוהחרם, 
 המדינות.-מפלגתית במשא ומתן לקידום פתרון שתי-בו חיזקו את יוזמי החוק על התמיכה הדומכתב  שלחובדימוס 

 

 חג הקורבןשריף פרצו סביב ציון -חראם א-אלבהר הבית/ ועימותיםמתיחות  - בק על הריבונות בירושליםמאהמשך ה 
לשינוי הסטטוס קוו דרך צעדים מדיניים.  ארדן יטחון הפניםלבשר ה קראותשעה באב שחלו באותו היום. לאחר המהומות 

במקומות הקדושים  של ישראל פעילותהאת  בחריפות ביקרוהרשות הפלסטינית, חמאס, ערב הסעודית, קטר וכווית , ירדן
בירושלים כבירתה של ישראל, וכי ארצו מתכוונת לפתוח בירושלים  מכירהכי ארצו  הצהיר. נשיא הונדורס בירושלים

 הכירהט, אוקיינוס השקבדרום הנאורו, מדינה בת עשרת אלפים תושבים, השוכנת כשלוחה של השגרירות. סחר משרד 
בהמשך  .בירושלים כבירתה של ישראל. לנאורו אין שגרירות בישראל, והיא נוהגת לתמוך בישראל בהצבעות באו"ם

ארדן את המשטרה למנוע את קיומו של טורניר כדורגל במזרח ירושלים לנוכח העובדה שהרשות  הנחההחודש 
קלק לארגנו מחדש ללא מעורבות הרשות הפלסטינית, -להפלסטינית מעורבת בארגונו. גם הניסיונות של עמותת בורג א

 נתקלו בהתנגדות של ישראל.
 

 יחידות דיור חדשות,  2,304הקמתן של  אישרהועדת התכנון בגדה המערבית  - סיפוח זוחל ונסיגה מהסכמי אוסלו
 שגרירות, הבריטיחוקיים. האיחוד האירופי, שר החוץ -התיישבות, והכשירה שלושה מאחזים לאברובן מחוץ לגושי ה

בנייה בשטחים אינה חוקית בהתאם החלטה זו, חזרו על העמדה כי כל ה נגדו יצאצרפת בישראל, ושליח האו"ם מלאדנוב 
המדינות, וקראו לישראל לכבד את מחויבותה ככוח כובש. בעקבות -לדין הבינלאומי והחוק ההומניטרי ופוגעת בפתרון שתי

ראש  שוב הצהירושוב שרי ממשלה כי יגבירו את הבנייה בשטחים, ובמסגרת מערכת הבחירות  הצהירופיגוע בשומרון 
 .להחיל את הריבונות היהודית על כל היישובים היהודים בגדה המערבית יפעלוכי  לויןושר התיירות  נתניהו הממשלה

והורתה לוועדות , C-ו A Bכי היא מבטלת את החלוקה שנקבעה בהסכמי אוסלו לשטחי  הודיעההרשות הפלסטינית 
 התכנון להכין תכניות מבלי להתחשב בחלוקה זו.
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 עלייה  חלהכחלק מהריטואל הקבוע, גם החודש  - מאבק, אתגרים הומניטריים, ומאמצי הסדרה בתיווך בינלאומי בעזה
 הכניסה. זו הפעם השביעית בה קטר ת עזהסביב כניסתו הצפויה של הכסף הקטרי לרצוע האלימותוברמת  במתיחות

עמאדי -. השליח הקטרי אלה את סכום התמיכה במשפחות נזקקותהגדיל היאכסף לרצועה במסגרת ההבנות, והפעם 
נפגש עם מנהיגי החמאס בעזה ועם בכירים במערכת הביטחון הישראלית כדי לדון בהמשך מאמצי הסיוע לעזה. עלייה 

מרגמות נוסף לכיוון פסטיבל מוסיקה  יריבמספר העזתים שנכנסו לישראל, רובם אנשי עסקים וסוחרים. לאחר  נרשמה
ביישום  ולהתקדםלהכניס את מלוא המכסה  וחזרה, ישראל לקצץ בחצי את אספקת הדלק לעזה החליטהבשדרות, 

לצמצם את רכישת הדלק הוחלט . בקטר שההפגנות על הגדר עברו בשקט יחסי לאחרההבנות וההקלות על הרצועה, רק 
כי נעשים מאמצים בינלאומיים לשכנע את קטר להמשיך  נמסר. בהמשך ית הישראליתצדד-בחצי, לנוכח ההחלטה החד

חניית ביניים בעמאן(. בלקטר )תוך שימוש מטוס פרטי מישראל  יצאולרכוש את מלוא הדלק הנחוץ. בצמוד להחלטתה זו, 
שימוש על ידי הממשלה ברעיון של עידוד הגירה מרצון מעזה למדינות אחרות. הממשל  שהנעכחלק ממערכת הבחירות 

, בעיקר צעירים אקדמאיים 2018-אלף עזתים עזבו את הרצועה ב 35-הגירה של פלסטינים מעזה, וכ מאפשרהאזרחי 
ם גוטיירס אשר קרא "עם מזכ"ל האו נפגשו ,ר גופתו מוחזקת על ידי החמאסאש ,ובעלי אמצעים. הוריו של סגן גולדין

 .של מועצת הביטחון 2474לחמאס להשיב את גופותיהם של הישראלים בהתאם להחלטה 
 

  לקיים מגעים בניסיון לפתור את  המשיכוישראל והרשות הפלסטינית  - הפלסטינית לכלי בין ישראל והרשותכתיאום
שייח' ושר האוצר כחלון. דיווחים סותרים נמסרו מטעם -א השר הפלסטיני המשבר הפיננסי של הרשות, בעיקר דרך

תוך המיסים המוחזקים על ידי ישראל, וכי הוסכם כי כי קיבלו כשני מיליארד שקל מ טענוהצדדים, כאשר הפלסטינים 
. , בעוד ישראל הכחישה זאתמעתה הפלסטינים ירכשו מישראל את הדלק ללא מס ויהיו אחראים לאסוף אותו בעצמם

 ת )לכאורה(מחייבולפרוטוקול פריז שהינו חלק מהסכמי אוסלו,  תמנוגד גביית המיסים באופן ישיר על ידי הפלסטינים
 .מלי בין הצדדיםהסכם פור

 

  לחברות הקונגרס האמריקאי עומאר  דיון מעמיק והחליטה לאשר קיימהממשלת ישראל  -החרם תנועת התמודדות עם
של הנשיא טראמפ,  כלחץבעקבות מה שנתפס  .וטליב, אשר הביעו תמיכה בתנועת החרם על ישראל, להיכנס לישראל

 עוררביטול אישור הכניסה  .לבסוף לאסור את כניסתןהממשלה  החליטה, מאבקו במפלגה הדמוקרטית בארה"בכחלק מ
גם השדולה למען ישראל  הםובבארה"ב, הקהילה היהודית חריפה מצד חברי המפלגה הדמוקרטית ומוסדות  ביקורת

בסירוב הכניסה  השתמשו)איפא"ק( הידועה בתמיכתה המסורתית בממשלה הישראלית. חברות הקונגרס האמריקאיות 
צדיקה את טענות תנועת החרם, וזכו לעשות זאת בשעות צפיית השיא ובשידור על מנת להציג את פעילות ישראל ככזו המ
ר לאח. כי השגריר דרמר אמר על דעת עצמו כי ישראל תתיר את כניסתן טעןישיר לאומה האמריקאית. שר החוץ כ"ץ 

ישראל חתמה עם  .נתניהו כי דרמר לא טעה אך לא היה מודע לשיקולים האחרונים שהביאו לשינוי בהחלטה הבהירמכן 
נוע את ההתנחלויות ואת רמת הגולן מההסכם, ולמ להחריג הסכימהדרום קוריאה על הסכם סחר חופשי. לאחר שישראל 

 .מהן את ההטבות שהוא מעניק בסחר ובמכסים

 כי איש העסקים הישראלי כוכבי סייע לאיחוד האמירויות ברכישת  נחשף - מפרץ?עם מדינות ב איים של נורמליזציה
כי ישראל ואיחוד האמירויות קיימו מספר פגישות חשאיות במהלך השנה האחרונה  דווחמטוסי ביון מתקדמים. בארה"ב 

. משרד החוץ דיווח כי לאחר ביקור משלחת אנשי התקשורת ממדינות ערב תלתיאום המאבק באיראן בחסות אמריקאי
. שר החוץ כ"ץ ותדרך עמודי הרשתות החברתי הוגשורסי לביקור בישראל בחודש שעבר, מאות בקשות מהמפרץ הפ

 החל כ"ץ לקדם נורמליזציה עם מדינות ערב והסכמים פורמליים. מטרתוהשתתף בפגישת ועדת החוץ והביטחון ואמר כי 
 . חליפה, לרגל חג הקורבן-לצייץ בערבית בטוויטר, ובירך את עמיתו, שר החוץ של בחריין אל
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  החרם בתנועת ל יפארוק חוסני, שר התרבות המצרי לשעבר ואיש מוב - עם מצרים הנורמליזציצעדים מדודים של
הג'ודוקא המצרי  והכריז בראיון כי הוא לא מתנגד לקשרים תרבותיים בין שתי המדינות. דעתו שינה ,התרבותי על ישראל

. משרד שנערכה בטוקיואליפות העולם בג'ודו בחצי הגמר בללחוץ את ידו של הג'ודוקא הישראלי מוקי,  סירבעבדאללה 
עם זאת, חוקרים מצרים שמעוניינים  הפריד בין ספורט ופוליטיקה.לאת הג'ודוקא עבדאללה וקרא  ביקרהחוץ המצרי 

 לבקר בישראל עדיין נתקלים בקשיים מצד הרשויות במצרים.
 

 הפרלמנט  המליץשריף בתחילת החודש, -חראם א-אלבעקבות האירועים על הר הבית/ - יחסים מתקררים עם ירדן
ר הישראלי ולהשיב מתל אביב את הירדני לממשלתו לבחון מחדש את הסכם השלום עם ישראל, לגרש את השגרי

את "הפרובוקציות חסרות האחריות" של ממשלת ישראל, ואת הקריאה של  גינהמשרד החוץ הירדני השגריר הירדני. 
לשיחת נזיפה את שגריר ישראל בירדן וייסברוד, אשר קיבל לידיו איגרת  זימןארדן לשינוי הסטטוס קוו. שר החוץ הירדני 

מחאה הקוראת לישראל להימנע מהניסיונות לשנות את הסטטוס קוו, ולכבד את החוק הבינלאומי וההומניטרי ככוח כובש 
כי מלך ירדן עבדאללה מסרב להיפגש עם נתניהו, ובירושלים הכחישו זאת. בעקבות  נמסרבעיתונות הערבית  בירושלים.

דולר ליחידת  5.65, ירדן תשלם הסכםלפי הפרטיו. הפרלמנט הירדני את  פרסםהמחאה נגד הסכם הגז עם ישראל, 
לטענתו את קבר אהרן הכהן אחרי ש לסגור ציווהחום, מחיר נמוך ממה שאזרחי ישראל משלמים. שר הדתות של ירדן 

 .קבוצה של ישראלים התפללו באתר ללא אישור או תיאום מראש
 

  פעילותה בעיראק לא ובעיראקוריה ישראל המשיכה לפעול צבאית נגד מטרות איראניות בס -מאבק מתמשך באיראן .
כי ישראל עומדת מאחורי  שחשפו, והם אלו פגעוייכי האינטרסים שלהם במדינה  חששוזכתה לתמיכת האמריקאים, אשר 

חלק מכריע בפעילות הקואליציה נגד איראן להבטחת חופש השייט במפרץ,  לוקחתכי ישראל  אמרהתקיפות. השר כ"ץ 
איראן וארה"ב בישראל לנוכח דיווחים כי  התעוררהנציגי ישראל השתתפו בתדרוכים של האמריקאים בנושא. דאגה  כאשר
ת להתקדם במסלול המדיני, בהובלה ותמיכה של נשיא צרפת מקרון, כאשר אין לישראל מנופי לחץ גדולים אפשרו ותבוחנ

על מנת לדון עמו  G7-פגישת מנהיגי הבמהלך טלפונית  מאמצים להשיג את טראמפ עשהעל טראמפ בתחום זה. נתניהו 

ללא הצלחה. לאחר מכן, ביוזמת הצרפתים, שוחחו אך בסוגיה ולמנוע פגישה אפשרית בינו לבין שר החוץ האיראני זריף, 
היא מגבירה את בעוד נתניהו ומקרון, כאשר ראש הממשלה הישראלי הדגיש את טענתו כי זה לא הזמן לדון עם איראן, 

בארגון משמרות המהפכה  להכיר קרא לבריטניה, וראבהבריטי עם עמיתו בלונדון  נפגששר החוץ כ"ץ  תוקפנותה באזור.
 .אנטישמיות בבריטניהעל ה . כמו כן שוחחו השנייםהאיראני כארגון טרור

 

  ישראל ביקשה לנצל את החלטת מועצת הביטחון  - כוחות בינלאומייםתיאום עם ניסיונות לצד ובסוריה בלבנון מאבק
ח יוניפי"ל בדרום לבנון, על מנת להעניק לו סמכויות וכלים נרחבים יותר, שיאפשרו לו להיכנס לכל ולחידוש המנדט של כ

שגריר ישראל באו"ם דנון דו"ח למועצת  הגיש. לשם כך בהםגדר ולדווח בזמן אמת על המתרחש ל םצמודיההשטחים 
. מרבית הדרישות של ישראל בלבד 2019על ידי חיזבאללה, בחודש יולי  1701 טההפרות של החל 157הביטחון המפרט 

בהתאם לדרישת פה אחד על ידי חברות מועצת הביטחון.  והתקבלהאשר נוסחה על ידי הצרפתים  ,נכנסו להחלטה לא
 יוחסה. תקיפה בדרום ביירות 2020יוני  עדח יוניפי"ל וכעל מזכ"ל האו"ם להעריך את תפקודו של הוחלט כי ארה"ב, 

משר החוץ של ארה"ב פומפיאו להעביר ללבנון מסר כי היא זו שתהיה אחראית לכל תקיפה של  ביקשלישראל, ונתניהו 
את פוטין בסוריה והתיאום הביטחוני, ועדכן  בנושא ההתפתחויותעם נשיא רוסיה פוטין  שוחחנתניהו  .ישראל משטחה

 .פעילות איראנית בעזרת רחפניםלסיכול בסוריה  צה"ל פעילותלגבי ביקורו באוקראינה. השיחה התקיימה יום לפני 
 

 החליטהאיחוד האירופי  - הסכמה מדינית עם האיחוד האירופי-חוני ואזרחי לצד ביקורת ואישיתוף פעולה כלכלי, ביט 
אלף יורו לפעילות פורום הגז האזורי במזרח אגן הים התיכון, כחלק מתפיסתו כי הפורום מקדם יציבות  500להעניק 

המדינות, את -בפני מועצת הביטחון של האו"ם את תמיכתו בפתרון שתי והדגישושלום באזור. האיחוד האירופי חזר 
יות הינן לא חוקיות, את חשיבות השמירה על הסטטוס קוו בירושלים, ואת תפיסתו כי יש לשמור על תפיסתו כי ההתנחלו

האיחוד האירופי לכל הצדדים  קראהסכם הגרעין עם איראן. בעקבות תקיפה של רחפנים במעוז החיזבאללה בביירות, 
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לגלות איפוק, לכבד את הריבונות של לבנון ואת החלטות מועצת הביטחון הרלבנטיות. מנכ"ל משרד החוץ רותם, 
  .את ההצהרה האירופית כביטוי להיעדר תמיכה אירופית באתגרי הביטחון של ישראל ביקרואל באיחוד, ישר רותושגרי

 ון פגישה מרובעת של שרי האנרגיה של ישראל, יו - הברית ההלנית ממשיכה להתחזק וזוכה לתמיכה אמריקאית
את מחויבותם לשיתוף פעולה  הביעו בה הצדדיםו, באתונה התקיימהשר האנרגיה האמריקאי פאנון, סגן וקפריסין עם 

ת היהודית , ולמיסוד עבודה משותפת. הסוכנואזורי, להקמת מערך תגובה משותף בחירום, לקידום צינור הגז לאירופה
את עמיתיהם מקפריסין ויוון,  שפגשומישראל ומהתפוצות  צעירים תומשלח ארגנובשיתוף משרד החוץ ובני ברית 

ראש הסוכנות הרצוג עם נשיא קפריסין אנסטסיאדס, והביע  נפגשבשולי הוועידה  בוועידת התפוצות שנערכה בקפריסין.
צרפת, גרמניה, בריטניה, קנדה, הודו, יוון, חילות הים של ארה"ב, ישראל מפעילותה של איראן באזור.  את דאגתה של
יוע הומניטרי התמקד במתן סלחיל הים הישראלי בתרגיל ימי מול חופי חיפה ש הצטרפו, צ'ילה ונאט"ו הקפריסין, בלגי

 . בשעת חירום לאחר רעידת אדמה

 

  יירות לוין ועם ראש עיריית בארץ עם שר הת נפגשסגן שר התיירות הקפריסאי  -שיתוף פעולה אזרחי עם קפריסין
על מזכר  חתםהמרכז הישראלי לחקר הים התיכון באוניברסיטת חיפה , לקידום תכניות תיירות משותפות. קאלישחיפה 

יה בים העמוק וההשפעה של הסכימו לשתף פעולה במחקר ימי בדגש על ארכיאולוג המכוניםהבנות עם מכון קפריסין. 
 .ים התיכוןהעל מזרח  הימיים י הגזאקלים וקידוחהשינוי 

 

 לאנקרה שתפעל כנגד פעילות חמאס בתורכיה המעודדת את הטרור,  פנתהישראל  - המשך המתיחות עם תורכיה
ברשתות החברתיות כי הנחה  פרסםשר החוץ כ"ץ ואף פנתה לבירות אירופה שיפעילו לחץ על התורכים בנושא זה. 

 עדים להפסקת הפעילות של תורכיה במזרח ירושלים.את הנהלת המשרד לגבש חבילת צ

 

 ביקורת על תפקודו של שר החוץ כ"ץ, תיארו  מתחובכירים במשרד החוץ  - התפקוד במשרד החוץ לביקורת פנימית ע
. של המשרד בפועל, וטענו כי הוא מנותק מהעשייה היומיומיתאותו כבובה של נתניהו אשר ממשיך לנהל את המשרד 

יכולתם של הדיפלומטים למלא את ייעודם מוגבלת. ביקורת , ונמשךהתקציבי של משרד החוץ  המשברכל זאת, כאשר 
גם על הענקת הגיבוי המאוחרת של השר כ"ץ והמשרד לתלונתו של השגריר מנצור על הבידוק הביטחוני שעבר  נשמעה
 .לשגר מכתב תמיכה בשגריר מנצור מיהרודיפלומטים לשעבר , בעוד בנתב"ג

 

  עינת את את דוד רוט לתפקיד סמנכ"ל צפון אמריקה ו מינתהועדת המינויים במשרד החוץ  -מינויים במערך החוץ
לתפקיד  והמתינה מאז למינוי חדש, 2017כשגרירת ישראל בירדן עד לתקרית המאבטח ביולי  שימשה, אשר שלאין

 האריךנתניהו ו את ההצעה דחהארדן , אך באו"םסמנכ"לית אפריקה. נתניהו הציע לשר ארדן להתמנות לשגריר ישראל 
 .שגריר דנון עד סוף השנההאת כהונתו של 

 

 סוכנות הסיוע האמריקאית  וראששר החוץ כ"ץ  - סיוע חוץ ופיתוח בינלאומיUSAID  ,הבנות על מזכר חתמוגרין 
גרין עם  נפגשרץ להגברת שיתוף הפעולה בתחומי הסיוע השונים וחיזוק המגזר הפרטי והתעסוקה. במהלך ביקורו בא

רס השתתפו בקו ונואטוומ מפיג'יחלק בדיון של מש"ב שהתמקד בחדשנות ופיתוח בינלאומי. משלחות  ולקחנתניהו 
 .להכשרה חקלאית בהובלת מכון ערבה
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  ות ישראל בחו"ל, והצבעת הדיפלומטים הקלפיות לנציגוי נשלחו, 22-לקראת הבחירות לכנסת ה -בחירות ויחסי חוץ
כחלק ממערכת הבחירות  תערך בחמישי לספטמבר. מועמדים מנצלים את זירת יחסי החוץ כחלק ממערכת הבחירות.

בתחום החינוך, התרבות  הסכמיםהמדינות על  חתמובישראל יצא נתניהו לביקור באוקראינה. במהלך הביקור 
מרכז כלכלי בירושלים. בין  פתיחתלהרחיב את הסכם הסחר החופשי גם לתחום השירותים, ועל  הסכימווהחקלאות, 

במהלך טקס קבלת  התחוללהתקרית דיפלומטית  היתר דנו הצדדים גם על הפנסיות של אזרחי ישראל יוצאי אוקראינה.
שלה הישראלי נצפתה משליכה את החלה המסורתית האוקראינית לרצפה, דבר שעורר הפנים כאשר רעיית ראש הממ

. לקראת סוף החודש ועל רקע הבחירות, הקדיש נתניהו מאמצים ניכרים רב ברשתות החברתיות באוקראינה זעם
כחלק מקמפיין הליכוד כי הונדורס מתכוונת לפתוח  הודיעהרעיית ראש הממשלה נתניהו . לתיאום פגישה עם פוטין.

 ביפן ערך ביקור ,לפיד, מספר שתיים בכחול לבןח"כ נציגות דיפלומטית בירושלים בנוכחות נשיא הונדורס ורעייתו. 
שגרירים אירופיים בשגרירות האיחוד  28עם  נפגשעם שרי החוץ והביטחון היפנים. יו"ר כחול לבן בני גנץ  ונפגש

את  אירחהמאזן, והמפלגה  ברמאללה עם אבו נפגשומהמחנה הדמוקרטי  . ח"כ פריג' וחברת הרשימה רוטמןהאירופי
 .הבריטי החדש בישראל וויגאן שגרירה

 

 כניסתן של חברות הקונגרס טאליב ועומאר לישראל, אמר לסאגת מניעת בהקשר  - משבר מתמשך עם יהדות ארה"ב
ביקורת חריפה מצד  ועוררטראמפ כי יהודים המצביעים למפלגה הדמוקרטית מראים חוסר נאמנות גדול או בורות, 

בשיחתו עם יו"ר בית הנבחרים  ביקשאשר  ,הקשת הפוליטית. מלבד הנשיא ריבליןכל קצוות מהיהודים האמריקאים 
. בלט התעלם מאמירה זולפוליטיקאים ישראלים  בחרופלוסי להשאיר את ישראל מחוץ למשחק הפוליטי האמריקאי, 

 .אמריקאית אל מול התבטאותו הבעייתית של טראמפ-לשתוק ולא נעמד לצד הקהילה היהודית בחראשר  ,נתניהובכך 
 

 לדון בהקמת מנגנון פיקוח על  המשיךהקבינט המדיני ביטחוני  - אסיהעם  שיתופי פעולהוהזדמנויות ב אתגרים
 נגיע לעימות עם ארה"ב.ששללא הידוק הפיקוח ייתכן  הזהירכאשר משרד החוץ י, השקעות סיניות במשק הישראל

ישראל אירחה את הכנס הבינלאומי של חברות הנדל"ן ההודיות  .ישראל חתמה עם דרום קוריאה על הסכם סחר חופשי
NATCON . 

 

  מדינות לוקרא  לה כארגון טרור,להכיר בחיזבאל את נשיא פרגוואי אבדו על ההחלטה בירךשר החוץ כ"ץ  -רומן לטיני
כי פתיחת משרד כלכלי בירושלים כשלוחה של השגרירות מהווה הכרה  הבהירנוספות לנקוט צעד דומה. נשיא הונדורס 

 . עם מנהיג ברזיל בולסונרו והציע לשלוח סיוע לכיבוי השריפות באמזונאס שוחחבירושלים כבירת ישראל. נתניהו 
 

  לקידום היחסים הכלכליים בין המדינות.  בצ'אד יקורלב המשלחת של משרד הכלכלה הגיע -החזרה לאפריקה
וזמות האתיופית אייסאדיס, האקתון ראשון בנושא , בשיתוף עם חברת היאירחההשגרירות הישראלית באתיופיה 

מהמדינה לצורך המשך הכשרתם שני מנתחים בהבאת  סייע גידור בקמרוןטכנולוגיות מים באתיופיה. שגריר ישראל 
 .ידי צוות ישראלי בקמרון אשר החלה בחודש שעבר על ,בכירורגיית חירום
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