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נתניהו להחלת החוק הישראלי על ראש הממשלה  קרא ,בעת השבעת הממשלה - ישראל מקדמת את רעיון הסיפוח •
נתניהו כי תאריך היעד לתחילת הסיפוח נשאר הראשון ביולי, ואין בכוונתו   צייןהגדה המערבית. בישיבת סיעת הליכוד 

בהסכם הקואליציוני על כך שכל מהלך של סיפוח יהיה מתואם עם   עמדו ת זאת. יהדות התורה ובעקבותיה ש"סלשנו
נתניהו כי הפלסטינים בבקעת הירדן לא יקבלו אזרחות ישראלית לאחר הסיפוח    אמר  "ישראל היום"   ארה"ב. בראיון לעיתון

  יצאו וארגוני חברה אזרחית רבים בישראל,  אופוזיציהאלא יישארו במובלעות תחת אחריות הרשות הפלסטינית. גורמי 
של הממשלה, והזהירו מההשלכות הצפויות על הביטחון, הכלכלה, המוסר, והמעמד הבינלאומי של  הסיפוח כוונת נגד

 .לסיפוח הכולל גם הקמת מדינה פלסטינית, לאור סירובם גם בקרב המתנחלים נרשמהישראל. התנגדות 
 

הקהילה הבינלאומית יצאה באופן חריג ונרחב נגד כוונות הסיפוח של ישראל.   -  קהילה הבינלאומית לסיפוחהתנגדות ה •
את התנגדותו לכוונת הסיפוח ואת מחויבותה של אירופה  הביעבורל הנציג העליון למדיניות חוץ של האיחוד האירופי 

מכתבים אישיים לנתניהו וקראו    שיגרונשיא צרפת וראשי הממשלות של בריטניה, איטליה וספרד  לפתרון שתי המדינות.  
כי צרפת מובילה קבוצה של מדינות באיחוד הדנות בצעדים    דווח  צדדי.-לו לכבד את החוק הבינלאומי ולהימנע מסיפוח חד

לממשלה הבריטית לאשרר את  קראהועדת החוץ של בית הלורדים  שראל תתקדם בסיפוח.אפשריים שינקטו אם י
את הגישה העדיפה של ישראל לשווקים בבריטניה אם היא  להגבילמחויבות בריטניה השוללת סיפוח שטחים ולשקול 

לרעיון הסיפוח וקבעה כי   תההתנגדו את הביעהדמוקרטים בפרלמנט האירופי יסטים והקבוצת הסוציאל. סיפוח תקדם
שמדינתו מתנגדת לסיפוח שטחים וכי    הבהיר בן זאיד  האמירתישר החוץ לא תקבל סיפוח לא חוקי של שטחים כבושים. 
, וכי טענת נתניהו כי מדינות ערב יקבלו צעד זה היא עיוות של המציאות.  מדובר בצעד שיפגע במאמצים להסדר מדיני

  הביע צדדי. המועמד הדמוקרטי לנשיאות ביידן -מתנגדת לסיפוח חד רוסיהלאשכנזי כי  הבהירשר החוץ הרוסי לברוב, 
האו"ם   שליחלשיתוף פעולה אסלאמי,    הארגון,  ירדןם ניתן לציין את תורכיה,  את התנגדותו לסיפוח. בין המגנים והמתריעי

ארה"ב אזהרת  פרסמהדמוקרטיים מארה"ב. בתוך כך,  סנטורים, וקבוצה של אוסטריה, ערב הסעודיתלמזרח התיכון, 
 . ימות בעקבות הדיון על הסיפוחמסע לאזרחיה להימנע מהגעה לגדה המערבית מחשש לפרצי אל

 

שר החוץ החדש אשכנזי כי יפעל   הצהיר ,עם כניסתו לתפקיד -תכנית טראמפ כבסיס )רעוע( לקידום משא ומתן?  •
רוסיה  יזמה.  בתוך כך, עם מצרים וירדן תוך שמירה על הסכמי השלוםולקדם את תכנית טראמפ, בתיאום עם ארה"ב 

להניע מחדש את המגעים בנוגע לתכנית טראמפ כדי    –במסגרת הקוורטט    –  שיחה עם ארה"ב, האו"ם והאיחוד האירופי
כי   ציינהדוברת משרד החוץ האמריקני  ירה כי תקדם מפגש בינלאומי לקידום תהליך השלום.בשיתוף הפלסטינים, והצה

 .ית טראמפארה"ב תומכת בכך שהדיונים על סיפוח יתקיימו כחלק משיחות בין הישראלים לפלסטינים על תכנ
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ישראל לעובדים  אפשרהבתחילת החודש  - אזרחי עם הרשות הפלסטינית בצל הצהרות הסיפוח-נתק ביטחוני •
 ש"חמיליון  800להעביר  החליטהזאת. ישראל  ניצלופועלים פלסטינים  8,500-לעבודתם בישראל, וכ לחזורפלסטינים 

לרשות בחודשים הקרובים כהלוואה אל מול כספי המיסים שלהם שקוזזו. אבו מאזן שב והצהיר כי הרשות הפלסטינית 
 ,"ב לו ישראל תממש את רעיון הסיפוח. בהמשך לכךתראה עצמה משוחררת מכל ההסכמים החתומים עם ישראל וארה

הביטחוני והאזרחי עם  התיאום הפסקתיותר להסכמים שנחתמו, והודיע על  מחויבים לאאבו מאזן כי הפלסטינים  אמר
. Bלסגת משטחי  החלום , וכי כוחות הביטחון הפלסטיניהופסקכי התיאום הביטחוני  אישרוישראל. גורמים ישראלים 

קשו על ידי  הפלסטינים את כוחותיהם מכפרים בעוטף ירושלים, לאחר שבחודשים הקודמים התב פינובהמשך החודש, 
 .בכל זאת ברמה מסוימת נמשךישראל לסייע במאבק בקורונה. מימוש ההצהרות מסובך, והתיאום האזרחי 

 

יזיה הפלסטינית במזרח משרדי הטלוו סגירתבשישה חודשים את  האריכהישראל  - המאבק על הריבונות בירושלים •
מחנה הפליטים שועפאט  ב ביקר  משה ליאון ראש עיריית ירושליםהעיר, בטענה כי הם פועלים בניגוד להסכמי אוסלו. 

בנוגע למניעת  להסכם עם ירדן  הגיעהממשלת ישראל לא הכחישה כי והכריז על כוונתו לשפר את התשתיות במקום. 
 הבית/חראם אל שריף בתקופת הקורונה.-כניסת מתפללים להר

 

מסר בתחילת החודש כי קטר תחל בחלוקת המענק  עמאדי,-אל שליח קטר לרצועה -הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך  •
סוחרים ישראלים  פנו. בעקבות הדרישה לציוד מיגון נגד הקורונה, אלף משפחות 100 -דולר ל 100החודשי בהיקף של 

 .רבים למתפרות בעזה וביצעו הזמנות
 

לידיו גם את האחריות   קיבלאלקין    למשאבי המיםוהשר להשכלה גבוהה    -המאבק הדיפלומטי במוסדות הבינלאומיים   •
ם. לאחר הודעת אבו מאזן משרד החוץ ומשרד המשפטיות , אשר נמצא בסמכבית הדין הבינלאומי בהאגלטיפול בנושא 

בית הדין בהאג לרשות הפלסטינית שתבהיר האם הסכמי אוסלו בוטלו, כי יש לכך   פנהעל ניתוק הקשרים עם ישראל, 
 .בעת בנוגע לסמכותו של בית הדין לדון בתביעתםהשלכות על טיעוני ישראל וטיעוני התו

בעוד מספר מדינות ערביות פרסמו הצהרות שהביעו התנגדות לסיפוח,    -סיפוח  מובילה את ההתנגדות הערבית לירדן   •
דה  שסיפוח שטחים מהג  הזהיר. המלך עבדאללה  בנושאבפעילות דיפלומטית אינטנסיבית    פתחהירדן  כפי שתואר לעיל,  

להתנגשות בין ישראל וירדן. שר החוץ הירדני שוחח עם שרי החוץ של האיחוד האירופי, שרי החוץ של  יביאהמערבית 
מסרים    העבירווארה"ב והזהיר מפני הסכנות שטומן הסיפוח. הירדנים    בריטניה ,  איחוד האמירויות, קפריסין, ספרד,  צרפת

ף הפעולה הכלכלי ובייחוד  ביטחוני, לפגיעה בשיתו-לישראל כי הסיפוח עשוי להביא לפגיעה בשיתוף הפעולה הצבאי
כי אם יהיה סיפוח לא יהיה   הזהירמועשר -בתחומי הגז והמים, ולסגירת השגרירויות. שגרירי ירדן לישראל לשעבר אל

את עסקת  בית המשפט העליון הירדני כי אין לממשלה זכות לבטל או לשנות קבעשלום בין המדינות. בראשית החודש 
 .הגז עם ישראל

 

את שר האנרגיה שטייניץ על מינויו לקדנציה נוספת   בירךמולה -שר האנרגיה המצרי אל  - מחוות חיוביות עם מצרים •
את השחקן  בירךבמשרד. השניים סיכמו לקדם את הפיכתו של פורום הגז האזורי לארגון בינלאומי רשמי. משרד החוץ 

המצרי עאדל אימאם לרגל יום הולדתו השמונים. שר החוץ המצרי שכרי שוחח עם שליח האו"ם מלדנוב, הביע את תמיכת 
צדדים שיפגעו בסיכוי להגיע לשלום -מצרים במאמציו לקידום השלום, והזהיר בהתייחסו לסיפוח כי יש למנוע צעדים חד

 . מאקיי-צודק ובר
 

כי ישראל ואיחוד האמירויות סיכמו לפתוח שגרירות ישראלית זמנית בדובאי לתקופת  דווח - קורונה? בימינורמליזציה  •
  100כי תחלק    הודיעהאיירוויז    , אשר נדחתה לבסוף נוכח משבר הקורונה. חברת התעופה קטר2020תערוכת האקספו  

בכך גם את ישראל. מנהל המחלקה הבינלאומית במרכז  וכללהאלף כרטיסי טיסה לצוותים רפואיים ברחבי העולם, 
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מדינה מפרצית נוספת פנו לבית החולים בבקשה לשיתוף במידע וסיוע  מכי נציגים מבחריין ו תיארבא הראבן יהרפואי ש
באיחוד האמירויות בניסיון הישראלי בהתמודדות עם הקורונה.   התעניינותעל  דווח התמודדות עם וירוס הקורונה. עוד ב

 תרומתוהביא    אך ללא סימנים מזהים כלשהם,  בגלוי בפעם הראשונה בישראל,  נחתמטוס של חברת התעופה האמירתית  
הציוד  , ולקבל את הציוד כדי להימנע מתמיכה בנורמליזציה עם ישראל  סירבהלסטינית  ציוד רפואי לפלסטינים. הרשות הפ

 .לרצועת עזה הופנההרפואי 
 

 שהוקרנההערבי בעקבות סדרת טלוויזיה    עולםשיח ציבורי התעורר ב  -ערב הסעודית  ביטויים חיוביים כלפי ישראל מצד   •
מאמר  פרסםסעודי  בחודש הרמדאן ובה אחד השחקנים הכיר בקיומה של ישראל ותמך בעשיית עסקים עמה. עיתון 

התומך בקידום נורמליזציה עם ישראל, נוכח העובדה שהפלסטינים, הירדנים והמצרים כבר מקיימים קשרים עם ישראל.  
בראיון לאתר סעודי כי יש לקדם סובלנות כלפי יהודים    אמרעיסא  -שייח' אל  ,היושבת בריאד  ,מזכ"ל ליגת העולם המוסלמי

ת החברתיות. לצד כל הצעדים  את הראיון עמו ברשתו  שיתפהסעוד  -ונוצרים. שגרירת ערב הסעודית לארה"ב בנדאר אל
הקבינט הסעודי את תמיכתו המוחלטת בעמדה הפלסטינית ומחויבותה של ערב הסעודית להקמת  והדגישהללו, חזר 

 .' ומזרח ירושלים בירתה67מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 
 

תשתיות  תקפהדווח כי איראן וישראל ביצעו תקיפות סייבר אחת כלפי השנייה. איראן  -בשלל חזיתות מאבק באיראן  •
טר הסנקציות כלפי איראן ישראל לשמר את מש  פעלה  ת,בתקיפת נמל ימי מרכזי. בזירה הדיפלומטי  הגיבהמים, וישראל  

עם ח"כ   נפגשאו מזכיר המדינה האמריקאי פומפ בגין הקורונה. לקהילה הבינלאומית להקלותשל איראן אל מול פנייתה 
שר החוץ  איראניות בסוריה.  מטרות  לתקוף המשיכהישראל  .ודן עמו גם בנושא האיראני אשכנזי טרם מינויו לשר החוץ

 , בהמשך החודשוץ לחוק. חיזבאללה מחהעל החלטת ממשלת גרמניה להוציא את  את עמיתו הגרמני בירךכ"ץ הקודם 
שר החוץ החדש אשכנזי את הפרלמנט האוסטרי על החלטתו לבטל את ההפרדה בין הזרוע הצבאית והמדינית של   בירך

משלת אוסטריה תאמץ את ההחלטה החיזבאללה, שהתקבלה לאחר מאמץ דיפלומטי מצד ישראל, והביע תקווה שמ 
אסטרטגיים פרקש הכהן   נושאיםוישראל. השרה ל  הציונות  נגד  התבטאותפעל לאורה. המנהיג העליון של איראן חמינאי  

 .למחוק את התבטאויותיו בגין קריאותיו לאלימותטוויטר מהרשת החברתית  ביקשה

  ה בתכנית הסיפוח של ישראל, אך לא הגיע נה רי החוץ של האיחוד דשמועצת  - האירופי נגד רעיונות הסיפוח האיחוד •
אמר כי האיחוד מצפה לעבודה משותפת עם הממשלה החדשה, וכי אירופה   להסכמה בנוגע להצהרה משותפת. בורל

בורל גם הנחה את מכל צעד שיוביל לסיפוח.  להימנעממשיכה להיות מחויבת לפתרון שתי המדינות, ושעל ישראל 
שאינן דורשות   כאלה, כולל אפשרויות תגובה אירופיות למהלך סיפוח ישראליהנציבות האירופית להכין מסמך עם 

נכללה הגבלת השתתפות ישראל בתכנית המחקר והפיתוח האירופית.    ושהוזכרקונצנזוס בין חברות האיחוד. בין הצעדים  
עם בורל, אשר מצידו הדגיש את מחויבותה של אירופה   שוחחאשכנזי שר האת הודעתו של בורל.  תקףמשרד החוץ 

שגריר   זומןלהיפגש בהקדם. בתחילת החודש,  סיכמולביטחונה של ישראל, לצד התנגדותו הנחרצת לסיפוח. השניים 
האיחוד האירופי בישראל לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות מכתב ששלח נציג אירופי לפלסטינים אשר מבטיח להם 

 .ת השתתפותם בתוכניות של האיחוד כי השתייכות לארגונים שברשימת הטרור אינה מונעת באופן אוטומטי א
 

השיחה שהוציא   סיכום אשכנזי עם עמיתו ההונגרי שיירטו.  כחלק מכניסתו לתפקיד שוחח    -  שותפות בערכים דמוקרטים? •
באיחוד האירופי,   ישראליות-משרד החוץ ההונגרי כלל התייחסות למחויבות ההונגרית להמשיך ולמנוע הצהרות אנטי

וזאת בהתבסס על ערכים פטריוטיים משותפים. עוד נאמר בהודעה כי השניים סיכמו שחשוב לשמור על הזהות הלאומית 
  הוציא בהרות. משרד החוץ ההונגרי  כי נושא ההגירה עלה בשיחה וכי יבקשו ה  הכחישוולהילחם בהגירה. בלשכת אשכנזי  

בנוסף, קיים אשכנזי שיחות עם נציגי מדינות נוספות באירופה והדגיש את הצורך לקדם את יחסי   הודעה מתוקנת.
בקשר עם גורמים בסביבת ראש הממשלה  עמדרמניה" חבר מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגאירופה. -ישראל

מאמר עם שני השרים  כתב. שר החוץ הצ'כי פטריצ'ק והדהד את ההתקפות שלהם נגד האיחוד האירופיהישראלי 
,  הקודמים לו בו הם טוענים כי הסיפוח מנוגד לדין הבינלאומי ומעלה שאלות קשות בנוגע לעתידה של ישראל כדמוקרטיה 

 .מהנשיא וראש הממשלה בצ'כיה ביקורתוספג על כך 
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https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8861496
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https://twitter.com/antonia_yamin/status/1258023371763318784
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וקפריסין את התכנית לפתיחת ענף התיירות    יווןעם    קידמהישראל    -  ממשיך להתחזקשיתוף הפעולה עם יוון וקפריסין   •
  קפריסין שרי החוץ של    כבר בחודש יוני.ישראלים יוכלו להיכנס לקפריסין ללא בידוד  המתגבש,    הסיכום דינות. לפי  בין המ

  שלושים  צייןהפרלמנט היווני בירכו את שר החוץ הנכנס אשכנזי, ודנו עמו בפתיחת הגבולות לתיירות בין המדינות.  ויוון
 .ים עם ישראלדיפלומטיהליחסים שנה 

 

להפעיל מחדש טיסות מטען מאיסטנבול לתל אביב לאחר  אישוראל על קיבלה  -עם תורכיה ושיתוף פעולה מתיחות  •
את יוזמת הסיפוח של ישראל. הממונה על השגרירות הישראלית באנקרה  תקף . ארדואן לפני יותר מעשורשאלו נפסקו 

ם  ולשתף פעולה אל מול אתגרים משותפי גלעד פרסם קריאה בעיתונות התורכית להשבת השגרירים לשתי המדינות
  . עוד דווח כי ראש המוסד כהן ומקבילו התורכי נפגשו פעמיים בחודשים האחרונים כדי לדון בסוגיות אזוריות. בסוריה

 בתורכיה נפוצו ידיעות, שהוכחשו בישראל, על מגעים לסימון גבול ימי בין ישראל לתורכיה.
 

בצורה מקוונת   התקיים (EMGFהמזרח ים תיכוני ) המפגש השישי של פורום הגז -פורום הגז ממשיך לעבוד  •
העולמי. בהשתתפות ישראל, מצרים, ירדן, קפריסין, יוון, איטליה והפלסטינים ובנוכחות נציגי האיחוד האירופי והבנק 

 . 2020סוכם על מפגש נוסף שיתקיים במחצית השנייה של 

כי תכנית טראמפ    הדגישעם כניסתו  כשר החוץ במקומו של ח"כ כ"ץ.    מונהח"כ אשכנזי    -  מינויים חדשים ודו"ח המבקר •
ואת  הדגיש את החשיבות האסטרטגית של השלום ,, ויש לפעול בתיאום עם ארה"ב. כמו כןמעניקה הזדמנות לישראל

ארדן  ח"כאת  מינהנתניהו לה באזור. פעוהצורך לחזק את היחסים עם ירדן ומצרים, ואמר כי יפעל לקידום שיתופי 
 דו"ח  פרסםהרכב וועדת השרים למינויים בשירות החוץ. מבקר המדינה  נקבעלשמש כשגריר כפול לארה"ב ולאו"ם. 

גופים שונים העובדים    40היתר את המשבר התפקודי בו הוא נתון, כאשר סמכויותיו פוזרו בין    בין  ותיארעל משרד החוץ  
כלל משרדי תקציב מקיצוץ רוחבי  אישרההממשלה  .ץ, ומאבקי כוח מתקיימים בינו ובין המל"לללא תיאום, תקציבו קוצ

 הממשלה, כולל משרד החוץ, כדי להקים את המשרדים החדשים. 
 

מקוון עם עשרים מדינות   מפגש יזמומשרד החוץ ורשות החירום הלאומית  - השתלבות בעולם בחסות הקורונה •
בוועידת מנהיגים   לקח חלקעם הקורונה. נתניהו  אירופיות ונציגי ארגון הבריאות העולמי לשיתוף מידע בהתמודדות

ליין, בהשתתפות עשרות מנהיגים מהעולם. בפגישה הודיע נתניהו כי  דרהנציבות האירופית פון שיזמה והוביל נשיאת 
 השתתפהופיתוח תרופות וחיסון לנגיף. ישראל    מיליון דולר במחקר ופיתוח בתחומי האבחון הטיפול  60ישראל תשקיע  

בשיחות וועידה נוספות שיזם קנצלר אוסטריה קורץ והחלו בחודש שעבר, להגברת שיתוף הפעולה בין שמונה מדינות  
מזכיר המדינה מקוונת ביוזמת    בשיחת ועידה  השתתףכ"ץ    היוצא  שר החוץ.  בהן תחלואת הנגיף נמוכה, ובהן גם ישראל

בדיון של האו"ם בנוגע ליעדי הפיתוח בר הקיימא בעידן   השתתפה פומפאו בנושא קורונה. פרופ' עדה יונתהאמריקאי 
 . הקורונה ותרומתם האפשרית של המדע והטכנולוגיה

 

מישראל לבחון מחדש את השתתפותה של חברה סינית במכרז להקמת  ביקשהארה"ב  - בין ארה"ב וסיןמתמרנים  •
ארה"ב מישראל  ביקשהאת הנושא בפני נתניהו. בנוסף, פומפאו  העלהמתקן התפלת מים גדול. במהלך ביקורו בארץ 

 ניסתהבארץ. שגרירות סין בישראל  5למנוע מחברות סיניות להתמודד על מכרזים להפעלת תשתיות תקשורת דור 
כי תבחן את הבקשה האמריקאית ותעביר את הנושא לוועדה לפיקוח על  הודיעהלהדוף את הלחץ האמריקאי. ישראל 

לבסוף להעניק את המכרז לחברה ישראלית. שגריר סין   החליטהלצורך זה. ועדת המכרזים השקעות זרות שקמה 
לממשלת סין ומשפחת   תנחומים שלחם על חקירת הצוות הישראלי, ומשרד החוץ מת בביתו. הסינים סמכו ידיה נמצא

מלחזור לעבודה בסין, לאחר שנדרשו לשהות עם הגעתם   נמנעוהשגריר. עשרות דיפלומטים ישראלים המשרתים בסין  
 .לסין בבידוד של שבועיים במתקן צבאי

https://www.jpost.com/israel-news/israel-cautiously-examining-tourism-safe-zone-with-greece-cyprus-626997
https://twitter.com/YaelRaviaZadok/status/1260285589871607809
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1263831866467106816
https://twitter.com/Christodulides/status/1264857017254064128
https://twitter.com/GreeceMFA/status/1264821714011197440
https://twitter.com/IsraelinGreece/status/1263370697490956288
https://www.ekathimerini.com/252900/article/ekathimerini/news/foreign-minister-hails-30-years-of-greek-israeli-diplomatic-relations
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001329742
https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2020/05/turkey-israel-relations-erdogan-netanyahu-syria-annexation.html
https://www.egypttoday.com/Article/3/87907/East-Med-Gas-Forum-Forming-joint-future-vision-for-gas
https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/State/Pages/Lt-Gen-(res)-Gabi-Ashkenazi.aspx
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001328884
https://news.walla.co.il/item/3356309
https://twitter.com/noa_landau/status/1265976130063958017
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001327342
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-763421
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3285-14.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.haaretz.co.il/news/mevaker/LIVE-1.8818598?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://news.walla.co.il/item/3363753
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/436006
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1257937636787998721
https://www.0404.co.il/?p=581653
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1265525152953053186
https://twitter.com/simonarann/status/1259892972419796993
https://www.sticonference.com/
https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/trump-china-tension-1053817/
https://twitter.com/kann_news/status/1260258805994135553
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8874902
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-b3177487ec61271026.htm?Partner=rss
https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/participation-chinese-company-1059485/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5736931,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5736931,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5736931,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8852820
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1263022785233903617
https://www.srugim.co.il/449393-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A1
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5726769,00.html
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 מה קרה? תאריך

 ציוד רפואי וחבילות מזון למוסלמים לרגל הרמדאן.  תרמהסנגל  ישראל בשגרירות   במאי 3

בוועידת מנהיגים להתמודדות עם הקורונה שיזמה נשיאת  השתתףנתניהו  במאי 4
 . נציבות האירופיתה

 לשיחת נזיפה במשרד החוץ. זומןשגריר האיחוד האירופי בישראל  במאי 6

 מפגש מקוון בינלאומי להתמודדות עם הקורונה.  ניהלמשרד החוץ  במאי 6

מסיכות מגן למשרד הבריאות המקומי,   2,000 תרמהשגרירות ישראל בניגריה  במאי 7
 . פיטר-מזון לרגל עיד אל וחבילות

 יה.ימלחמת העולם השנתיקי ווחבילות מזון ל חילקהשגרירות ישראל במוסקבה  במאי 8

י חוץ ביוזמת מזכיר המדינה האמריקאי  בפגישת שר השתתףשר החוץ כ"ץ  במאי  11
 קוריאה, הודו ויפן.  רוםפומפאו בה לקחו חלק שרים מברזיל, אוסטרליה, ד

 .לביקור בישראל הגיע מזכיר המדינה האמריקאי פומפאו  במאי  13

 לארץ. שבהקבוצת ישראלים שנתקעה במרוקו בגין הקורונה  במאי  13

 השלכותיו.בו אפשרי לדון בסיפוח ישראלי נפגשושרי החוץ של האיחוד האירופי  במאי  15

 לתפקידו במקומו של השר היוצא כ"ץ. נכנסשר החוץ אשכנזי  במאי  18

 את יום הגיוון הבינלאומי. ציין משרד החוץ  במאי  20

 בצורה מקוונת.  התקיים תיכונימזרח ים המפגש השישי של פורום הגז ה במאי  20

הבכירה   הדיפלומטיתרפואי לסודן, בניסיון לסייע בהצלת  צוות הטיסהישראל  במאי  25
 שחלתה בקורונה. גדהלם

בשיחת ועידה של מנהיגי המדינות עם תחלואה נמוכה שיזם  השתתףנתניהו  במאי  27
 קנצלר אוסטריה קורץ.

https://twitter.com/simonarann/status/1256866374871388161
https://www.0404.co.il/?p=581653
https://www.timesofisrael.com/israel-fumes-after-eu-says-palestinian-terror-supporters-can-still-get-funds/
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/436006
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1258423364487610368
https://twitter.com/simonarann/status/1263782613581549570
https://twitter.com/IsraelDiplo/status/1258703830063239169
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1265525152953053186
https://news.walla.co.il/item/3356559
https://twitter.com/BarakRavid/status/1260628595250266123
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-the-eu-discusses-sanctions-against-israeli-annexation-that-will-not-require-consensu-1.8849054
https://www.0404.co.il/?p=589123
https://twitter.com/Yuval_Rotem/status/1263057428645646336
https://www.egypttoday.com/Article/3/87907/East-Med-Gas-Forum-Forming-joint-future-vision-for-gas
https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/sudan-1067966/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5737276,00.html
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1265525152953053186
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  דו"חות ומחקרים

מפלגים ומפולגים: אירופה, ישראל וקידום  " ד"ר מיוריאל אסבורג וד"ר נמרוד גורן,  
 . 2020מאי  " ,פלסטיני-שלום ישראלי

צוות חשיבה של מכון  " ,המלצות לשר החוץ החדש: מסרים מדיניים ראשונים" 
 . 2020מיתווים, מאי 

 . 2020מאי   " ,2019תורכי של מכון מיתווים לשנת -הדיאלוג המדיני הישראלי" 

  ." התגובות מאירופה לכוונות הסיפוח של ישראל" ד"ר מאיה שיאון צדקיהו, 

 ." במזרח התיכון מגלים מחדש את היהודים" ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה, 

 . מומחי מכון מיתווים  " , 2019שיתופי פעולה בין ישראל ומדינות ערב בשנת " 

סיכום כנס של מכון מיתווים,   " ,אתגרים והזדמנויות לעזה: מבט מהים התיכון" 
 2020המרכז הבינתחומי ואוניברסיטת חיפה, מאי 

 . 2020 מאי, 89ברוך בינה, מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון, גיליון  

  מאמרי דעה

מכירת חיסול בשירות החוץ: מינוי גלעד ארדן  "  השגרירה בדימוס קולט אביטל,
 . 2020במאי  26, הארץ " ,לשגריר באו"ם ובארה"ב גם יחד

 . 2020במאי   24, מעריב ,מכתב לשר החוץ בינה,השגריר בדימוס ברוך 

 20,  הארץ ,הגשר היהודי בין ישראל למדינות ערב ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה,
 . 2020במאי 

 . 2020במאי  20, זמן ישראל ,מכתב לשר החוץ הנכנס נדב תמיר,

גם אני הותקפתי על ידי עסקנית הזהות  סבטלובה,ח"כ לשעבר קסניה 
 . 2020במאי  14,  וואיינט ,המזרחית

רחבי הגעגוע הם בסיס שמשווע להעמקת הקשר בין ישראל מעינת לוי, 
 . 2020במאי  13, הארץ ,למרוקו

במאי    13,  וואיינט , לפני הסיפוח מוטב שאשכנזי יתקשר לאירופים "ר נמרוד גורן, ד
2020 . 

, הארץ ,שבע סיבות מדוע סיפוח שטחים בגדה יהיה טעות קשה פרופ' אלי פודה,
 . 2020במאי  6

פיתוח שדה הגז שלחופי עזה יכול לסייע להסדרה  שגריר בדימוס מיכאל הררי,ה
 . 2020  במאי 1, הארץ ,עם חמאס

 ראיונות בתקשורת

 . 2020במאי  10, גל"צ," יום אירופה" , צדקיהו-מאיה שיאוןד"ר 

 . 2020 במאי  13, גל"צ," ישראל ואיחוד האמירויות" , ד"ר מורן זגה

 . 2020 במאי 19, 11 כאן," יהדות במזרח התיכון, " עינת לוי

http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Divided_and_Divisive_-_Europeans_Israel_and_Israeli-Palestinian_Peacemaking_-_Edited_by_Asseburg_and_Goren_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Divided_and_Divisive_-_Europeans_Israel_and_Israeli-Palestinian_Peacemaking_-_Edited_by_Asseburg_and_Goren_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Recommendations_for_a_new_foreign_minister_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/The_2019_Israel-Turkey_policy_dialogue_of_the_Mitvim_Institute_-_Summary_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/The_2019_Israel-Turkey_policy_dialogue_of_the_Mitvim_Institute_-_Summary_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Maya_Sion_Tzidkiyahu_-_European_responses_to_Israel_annexation_intentions_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Ksenia_Svetlova_-_The_Middle_East_Rediscovers_Judaism_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Israel_and_Key_Arab_States_in_2019_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Israel_and_Key_Arab_States_in_2019_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Israel_and_Key_Arab_States_in_2019_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Gaza_from_a_Mediterranean_Perspective_-_Conference_Summary_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Colette_Avital_-_Erdans_Appointment_to_as_Ambassador_to_the_UN_and_US_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Colette_Avital_-_Erdans_Appointment_to_as_Ambassador_to_the_UN_and_US_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Barukh_Binah_-_Letter_to_the_Foreign_Minister_-_May_2020.pdf
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8857701
https://www.zman.co.il/111952/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5730949,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5730949,00.html
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8839786
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8839786
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5728958,00.html
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8822449
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8809915
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8809915
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/237309574352028/
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A813-05-2020-0901/%D7%9E%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5
https://www.youtube.com/watch?v=5pHW3hOmtjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1dmp8cP8Z7NREcdqkkh7h7MU50-Ge59IrW568caNbSqbt8nrq_BfP_Olc

