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 .הדו"ח מתפרסם במסגרת פרויקט בשיתוף קרן פרידריך אברטהדו"ח החודשי, גל סיגלר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 יוני, 38גיליון מס' 

נתניהו ושגריר ישראל בארה"ב דרמר ראש הממשלה    -סיפוח  הממשלה  עדיין אין תהליך שלום, ובמקום זאת מקדמת   •
, שגריר ארה"ב בישראל פרידמן והשליח ברקוביץ' בנוגע לקידום  שיחת ועידה עם היועץ המיוחד לנשיא קושנר קיימו

  הגיע יוני גנץ. בסוף על שר הביטחון כי תכנית הסיפוח תהיה מוסכמת על נתניהו ו ביקשהסיפוח. הממשל האמריקאי 
שיחות בעניין  ל נשלחסיפוח. ראש המוסד כהן ההשיחות בעניין הצוות האמריקאי בראשות ברקוביץ' לישראל להמשך 

בסיפוח בהתאם להם לתמוך  ועם מנהיגי מועצת יש״ע וקרא ושוחח ויו"ר הכנסת לוין ונתניה. אצל מנהיגי מדינות ערב
כעס על  הביעו. במשרד החוץ נית שהינה חלק מהתכנית, על אף התנגדותם להקמת מדינה פלסטילתכנית טראמפ

ישראל המתנגדים בהעובדה שאין עבודת מטה מסודרת לקראת המהלך, והם אינם משותפים במידע לגביו. גורמים 
ליועץ המשפטי    פנו חים למשפט בינלאומי מישראל ומרחבי העולם  מומ   102.  ארץ ובחו"ללסיפוח פתחו במאבק הסברה ב

חברי כנסת  25הבינלאומי. חוק גנץ והזהירו כי תכנית הסיפוח היא הפרה בוטה של הללנתניהו ומנדלבליט, לממשלה 
אף הוא בנושא  שוחחיו"ר מרצ הורוביץ  ; מכתב למחוקקים האמריקאיים בו הביעו את התנגדותם לסיפוח שלחולשעבר 

בשם חברי הרשימה   פנתהסלימאן -ח"כ תומא לישראל ושגרירים נוספים;  האירופי השגריר, עם גורמים אמריקאייםזה 
  פנה ח"כ ג'בארין  ;המשותפת לחברי הקונגרס הדמוקרטים שיפעלו לעצור את הסיפוח בכל האמצעים העומדים לרשותם

הסיפוח    נגד  פעלווארגוני חברה אזרחית    ;מדיניות הבידול כלפי ישראליישם את  וקרא לו ל  במכתב דומה לאיחוד האירופי
 . קתי והוא בטלקידם סיפוח בפועל, אינו חוש,  2017-מכי חוק ההסדרה    קבעבתוך כך, בג"צ    גורמים בחו"ל.ישראל ועם  ב
 

גורמים בינלאומיים, בהם נציגי  לשכנע נציגי הרשות הפלסטינית פעלו  - התנגדות הקהילה הבינלאומית לסיפוח •
לסיפוח ולקדם תהליך מדיני מול ישראל שאינו בהובלת ארה"ב. באופן מעשי    תנגדלה, גרמניה ואחרים,  רוסיה,  הקוורטט

את הסיפוח כהפרה של החוק במהלך הדיון    גינהל האו״ם גוטיירש  " מזכמועצת הביטחון של האו"ם דנה בתכנית הסיפוח.  
בין ישראל לפלסטינים, תחת קואליציה רחבה הכוללות את האו״ם רוסיה, ארה״ב,    המשא ומתןקרא לחידוש  , והבינלאומי

בריטניה, צרפת,    –  2021-הביטחון ואלו שיכנסו ב  במועצתהאירופאיות החברות  המדינות  האיחוד האירופי, ומדינות ערב.  
השגריר הרוסי נגד סיפוח רחב ומצומצם כאחד. משותפת  בהצהרה יצאו –גרמניה, בלגיה, אסטוניה, אירלנד ונורבגיה 

יו השלכות שליליות, והציג את נכונותה של רוסיה לשמש כמתווכת במשא ומתן בין  לאו"ם נבזניה הזהיר כי לסיפוח יה 
לקהילה  קרא, ושגריר המדינה באו"ם ממשלת סעודיה שבה וגינתה את כוונות ישראל לסיפוח שטחים. הצדדים

לת ריבונות  הח לפניית בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ואמר כי  השיב ןזאבו מא הבינלאומית לעצור את המהלך.
בהפגנה שערכה   נאםמלאדנוב    ל האו"םש  תבטל למעשה את הסכמי אוסלו. השליח המיוחדישראלית על הגדה המערבית  

ברת בית הנבחרים הרשות הפלסטינית, והזהיר שתכנית הסיפוח מנוגדת לחוק הבינלאומי ותפגע במאמצי השלום. דו
מפלגתית בישראל ויפגע באפשרות לקדם שלום, אליה -צדדי יסכן את התמיכה הדו-כי סיפוח חד  טענההאמריקאי פלוסי  

לקיצוץ התמיכה הצבאית בישראל אם   קראומחוקקים דמוקרטים אף    14מרבית המחוקקים הדמוקרטים, כאשר    הצטרפו
מתוכנית בפגישה של מועצת זכויות האדם של האו"ם  הזהירועשרות מומחים לזכויות אדם היא תתקדם עם הסיפוח. 

 . את נציבת זכויות האדם בצ'לט על התנגדותה לסיפוח  תקףמשרד החוץ    .שתייצר משטר אפרטהייד  הסיפוח הישראלית

https://twitter.com/BarakRavid/status/1267483361368563713
https://twitter.com/BarakRavid/status/1270064197997641729
https://twitter.com/simonarann/status/1276932199149961222
https://twitter.com/kann_news/status/1272211936671944704
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https://www.ynet.co.il/Ext/Comp/CdaNewsFlash/0,2297,L-5756423_184,00.html
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למשטרה הפלסטינית כי לא יאשר  הודיעצה"ל  - אזרחי עם הרשות הפלסטינית בצל הצהרות הסיפוח-נתק ביטחוני •
כי בשלושת החודשים האחרונים הפסיקה ממשלת ישראל  דווח  לה להניע כוחות ממקום למקום ללא תיאום ביטחוני. 

לקזז כספים מתשלומי המיסים שהיא גובה עבור הרשות, אולם בעקבות החלטתו של אבו מאזן להפסיק את התיאום עם 
שייח כי הרשות לא תקבל את כספי המיסים  -השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים א הודיע ישראל בגין תכנית הסיפוח, 

  והפסיקה שישראל גבתה עבורה. בנוסף, הפסיקה הרשות לממן טיפולים רפואיים של פלסטינים בבתי חולים בישראל, 
כוחות הביטחון הפלסטינים   מנעואת תהליך עדכון מרשם האוכלוסין במנהל האזרחי הישראלי. על אף הפסקת התיאום,  

 . מפלסטינים להפגין נגד הסיפוח באזור יריחו  למנוע פעמיים צה״ל ניסהפיגוע נגד חיילי צה"ל. 
 

יכולתה להמשיך ולהעביר ב  פגעמסרים לישראל כי סיפוח י  העבירההממשלה הקטרית    -הסיוע הבינלאומי לעזה נמשך   •
בה השתתף  ,את כספי התמיכה לעזה, בין היתר זה נאמר על ידי שר החוץ הקטרי בפגישת זום של המדינות התורמות

מיליון דולר   10כספי התמיכה של קטר בסך  הועברורותם. לאחר עיכוב של כמה שבועות, היוצא מנכ"ל משרד החוץ 
 . מרכז ייצור רקטות ברצועה  בתגובה  תקףצה״ל  ו  לישראל,  מעזה  נורו שתי רקטות    נראה דרך נתב"ג.לעזה, אשר הגיעו כ

 

עם יורש העצר    שוחחהמלך עבדאללה  בפעילות דיפלומטית אינטנסיבית נגד הסיפוח.  המשיכה    ירדן  -רדן נגד הסיפוח  י •
שר  ., ושוחח עם בכירים בקונגרס האמריקאי בנושאזאיד והשניים הבטיחו לפעול נגד הסיפוח-בןיחוד האמירויות של א
וירטואלי של ועידת המדינות התורמות,  ואת התנגדות ירדן לסיפוח במהלך המפגש ה הביעצפדי -הירדני אל החוץ

מסרים לישראל הכוללים  העבירו. גורמים ירדנים עם אבו מאזן ברמאללה ובפגישתו בשיחותיו עם שר החוץ הגרמני
את חששותיו מצעד הסיפוח עת  הביעהתנגדות לסיפוח לצד אכזבה ממצב היחסים הקיים. השגריר הירדני בישראל 

 אשרהמבחינתם. בתוך כך  מקובלשגם סיפוח מצומצם לא  הדגישובירדן נפגש עם יו"ר האופוזיציה בישראל לפיד. 
עובדים ירדנים לעבודה במלונות אילת עד סוף אוגוסט, ובכפוף למצב האבטלה  700ממשלת ישראל את כניסתם של 

 עובדים.  800יוארך ההיתר ותתאפשר פעימה שניה של עוד 
 

בנתב"ג   נחתמטוס של חברת "איתיחאד" מאיחוד האמירויות    -  ?עם איחוד האמירויותכוונות סיפוח    תחתנורמליזציה  •
 סירבהגם החודש  זיהוי.אך הפעם בצורה גלויה ועם סימני מאי, עם משלוח של סיוע רפואי לפלסטינים, בדומה לחודש 

אל ואיחוד  שמשרדי הבריאות של ישר הודיע נתניהו . הרשות לקבל את הציוד הרפואי כדי להימנע מעידוד נורמליזציה
כי חתמו על הסכם שיתוף פעולה    להדגיש  מיהרוהאמירויות  באיחוד  יכריזו על שיתוף פעולה במאבק בקורונה.    האמירויות

 לבנות עצמה כמייצגת של ניסתה חב"ד קהילת מדעי טכנולוגי עם שתי חברות פרטיות ישראליות ולא עם הממשלה.
העמודים  הוותיקה, והרשויות במדינה פעלו לסגור את היהודית הקהילה היהודית באיחוד האמירויות אל מול הקהילה 

 קראהשר במשרד החוץ גרגש, משרד החוץ האמירתי יצא בקמפיין כנגד הסיפוח, כאשר שלה ברשתות החברתיות. 
את הממשל האמריקאי מפני השלכות  הזהיר, שגריר איחוד האמירויות בוושינגטון ת מהלכי הסיפוחא להפסיקלישראל 

את המסרים   הדהדהלציבור בישראל בפרסום טור בידיעות אחרונות כנגד הסיפוח, בכירה נוספת במשרד    פנההסיפוח, ו
סרטון הפונה לציבור הישראלי בעברית ומדגיש את התנגדות  פרסםשל השגריר בציוץ בעברית, וכוכב הרשת שריף 

 הדיאלוג ושיתוף הפעולה.  המדינה לסיפוח לצד התמיכה בהמשך
 

- כרי השתתף במפגש ועידת המדינות התורמות והזהיר מפני הסיפוח החדושר החוץ המצרי ש  -  קשרי עבודה עם מצרים •
פגישת עבודה שגרתית בקהיר כחלק משיתוף הפעולה במאבק  קייםדדי שיפגע במאמצי השלום. ראש המוסד כהן צ

 . של כשנה וחצי עיכובאורון לשגרירה במצרים, לאחר   אמירהאת מינויה של  אישרהבטרור. הממשלה 
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https://twitter.com/kaisos1987/status/1267392635905417218
https://twitter.com/yairlapid/status/1271086794982002688
https://twitter.com/newsisrael13/status/1277313517402628098
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec121_2020
https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1270415219265806337
https://twitter.com/kann_news/status/1270757782728343552
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-773661
https://twitter.com/kann_news/status/1276234232105492482
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https://twitter.com/AnwarGargash/status/1267351605160153088
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https://twitter.com/AnwarGargash/status/1267351605160153088
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/06/01/Israel-s-plans-to-annex-Palestinian-land-a-serious-setback-for-peace-says-UAE-s-Ga.html
https://13news.co.il/item/news/politics/state-policy/emirates-annexation-1072761/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5746959,00.html
https://twitter.com/hend_mana/status/1271306016232112135
https://twitter.com/kann_news/status/1273320267163598848
https://twitter.com/simonarann/status/1267726969170468865
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec54_2020
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סיפוח  אמר כי  בורל הנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ - ובעד שיתוף פעולה האיחוד האירופי נגד הסיפוח •
חזר על המסרים . הוא כי האיחוד מפעיל לחץ על ישראל כדי למנוע את המהלךקשות ביחסים בין ישראל לאיחוד ו יפגע

עמדת בורל, ב תמיכתם הביעו באירופה מדינות 25-מחוקקים מ 000,1מיוחד בתקשורת הישראלית. מעל  בטורהללו 
  עם יו"ר מרצ הורוביץ  נפגשישראלי. שגריר האיחוד האירופי בישראל ז'ופרה  סיפוח  נגד  לפעול  וחתמו על קריאה משותפת  
ין ישראל והאיחוד בגין הסיפוח המתוכנן. גורמים אירופיים  והזהיר מפני פגיעה ביחסים ב ועם יו"ר האופוזיציה לפיד, 

  מסרים למשרד המדע הישראלי כי מימוש הסיפוח יסכן את השתתפותה של ישראל בתוכנית המחקר והפיתוח  העבירו
לבורל בבקשה שיכנס מחדש את מועצת האסוציאציה בין   פנומאירופה וישראל חברי פרלמנט האירופית "הורייזון". 

סופית את הסכם "שמיים פתוחים" אשר יחליף את ההסכם הזמני  אישר. הפרלמנט האירופי האיחוד האירופי ישראל ו
שהורשעו ונקנסו  BDS-ת הכי צרפת תפצה פעילים של תנוע פסקבית הדין לזכויות אדם של האיחוד . 2013-שנחתם ב

ברשימת המדינות שאזרחיהן   נכללה. עקב העלייה בתחלואת הקורונה, ישראל לא  בגין קריאה להחרמת מוצרים ישראליים
מפגש וירטואלי להתמודדות עם אלימות במשפחה, בו  אירחביולי. האיחוד האירופי  1-כלו להיכנס לאיחוד החל מהיו

 .(הרווחה והמשפטים י החוץ,משרדוישראל )  מצרים, לקחו חלק גם נציגים מתוניסיה, ירדן
 

בחריפות את תכנית הסיפוח, טען שהיא חותרת נגד החוק  גינה ג'ונסון ראש ממשלת בריטניה - בריטניה נגד הסיפוח •
שר החוץ  בידיעות אחרונות. הוא פרסם גם טור ברוח זו בפתרון שתי המדינות. הבינלאומי והדגיש את תמיכת בריטניה 

  והביעו מכתב לשגריר ישראל בבריטניה  שלחובכירים בקהילה היהודית הבריטית,  40. מסר דומה העבירהבריטי ראב 
של ציפי   נגד מינויהשנשלחה למשרד החוץ הבריטי על עצומה  חתמויהודים בריטים  550התנגדותם לסיפוח המתוכנן. 

 .כמי שמבטאת ערכים שונים מערכי בריטניה ומתנגדת לפתרון שתי המדינות, ת ישראל בלונדוןחוטובלי כשגריר
 

במהלך פגישותיו עם נתניהו, גנץ ואשכנזי  והביע שר החוץ הגרמני מאס הגיע לביקור בישראל,  -גרמניה נגד הסיפוח  •
שראל יהוא הזהיר מפני השלכות שיהיו לסיפוח על היחסים של ישראל עם אירופה. את התנגדותה של גרמניה לסיפוח. 

לגלי הקורונה. בראיון    בגיןמשר החוץ הגרמני כניסה לגדה המערבית בטענה שהביקור נוגד את הגבלות הממשלה   מנעה
גרמניה. שר   ומהפגיעה שהיא תביא ליחסים עםיינר מתכנית הסיפוח, ר-שגרירת גרמניה בישראל ואזום הזהירה צה"ל

אשר  עיגרמניה לשיתוף פעולה מד-תי למועצת קרן ישראלאת מינוייה של פרופ׳ יעל אמי אישר המדע והטכנולוגיה שי
. נושא האישור עלה בפגישת שרי החוץ אשכנזי ומאס שנערכה קודם לכן, בה הביע מאס עוכב על ידי השר הקודם אקוניס

 . שביעות רצון נוכח ההחלטה הצפויה

ממשלתי כאשר ראש הממשלה היווני -ן בי מפגש קיימוישראל ויוון  - ממשיך להתחזקשיתוף הפעולה עם יוון וקפריסין  •
בראש משלחת שכללה את שרי החוץ, ההגנה, התיירות, איכות הסביבה, הפיתוח וההשקעות, האנרגיה,   הגיעמיצוטקיס  

מפגשים עם חלק מעמיתיהם הישראלים, ודנו בחיזוק הקשרים,   קיימו הממשל הדיגיטלי וסגן השר לחדשנות. השרים 
, טרם העלייה המחודשת באוגוסט כתאריך היעד לחידוש התיירות בין המדינות  1-את ה  הניחובפתיחת התיירות )הצדדים  

(, בנושאי אנרגיה ובתכנית הסיפוח. במהלך הביקור ביקשו הישראלים לגייס את היוונים למיתון  בתחלואה בישראל
את חשיבות השמירה על החוק הבינלאומי. ביקור    הדגישה האירופית למהלכי הסיפוח, ואילו ראש הממשלה היווני  התגוב

לאחר העלייה בתחלואה בקורונה. במקומו   נדחהמשלחת דומה בהובלת נשיא קפריסין שתוכנן להתקיים שבוע לאחר מכן,  
שר החוץ הקפריסאי חריסטודילידיס לפגישה עם אשכנזי, אשר התנהלה בנתב"ג, ובה ביקש אשכנזי שקפריסין   הגיע

כי המפגש   קבעו , והשניים דנו בחידוש קשרי הטיסה תחת הקורונה. תן בשיח מול מדינות אירופהתשמש כקול ממ
על הסכם לייצור ספינת  חתמוראל וחברה יוונית מספנות יש ישראל יתקיים בקפריסין.-קפריסין-יוון ביןהבא המשולש 

לה  פטרול חדשה, והדגישו את השותפות בערכים הדמוקרטים כאחד המרכיבים העומדים בבסיס ההחלטה. בשיתוף פעו
 .של השגרירות בקפריסין ומשרד הבריאות הקפריסאי הובא תינוק סורי לניתוח מציל חיים בבית החולים שיבא
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לישראל לבטל את הסכם המים הכלכליים עם   קרא צ'אבושולו שר החוץ התורכי -עם תורכיה ושיתוף פעולה מתיחות  •
כי ישראל תישאר נאמנה להסכמי סימון המים הכלכליים עם קפריסין.   הדגישקפריסין. שגריר ישראל בקפריסין רבל 

שלט של הארגון מבית   הסירהמרכז נוסף במזרח ירושלים. משטרת ירושלים  שיפצהסוכנות הסיוע התורכית "טיקא" 
שלט. את הסרת ה גינהראש מערך ההסברה של ארדואן אלטון הקברות ליד שער האריות בטענה שהוצב ללא אישור. 

למקור   התראייןבאדרי )שאינה מוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית( -סגן ראש הממשלה של ממשלת לוב בבנגאזי אל
קפנות להפסיק לשמור מרחק ולהצטרף לבעלות בריתה במזרח אגן הים התיכון המתמודדות עם התוראשון וקרא לישראל  

 .אביב להפעיל טיסות בין איסטנבול לתל שבהטורקיש איירליינס  של ארדואן.
 

שדה להענקת רישיון לחיפושי גז טבעי ונפט ב  למכרז  יציאה  אישרשטייניץ    שר האנרגיה  -  סביב הגזעם לבנון  מתיחויות   •
עם הקהילה הנוצרית האורתודוקסית   בפגישה .גבול לבנון, לאחר שהמהלך נדחה בשנים האחרונותצמוד לש Dאלון 

דירקטור בשותפות מאגר ים של לבנון.  י בלבנון גינה בתוקף נשיא לבנון את ההחלטה שלטענתו פוגעת במים הטריטוריאל
- לשר החוץ אשכנזי שיפעל מול מקבילו הקפריסאי לקידום הסכם הפיתוח המשותף של המאגרים ישי  פנההגז ישי 

 .אפרודיטה שמתעכב

, דובר צה״ל לשעבר, מנליס. תא״ל רונן  של יובל רותם  במקומו  למנכ״ל משרד החוץ  מונהאלון אושפיז    -  יםמינויים חדש  •
למשרד לנושאים  את שם המשרד שהפך שינתהוהסברה, והממשלה  אסטרטגיים לנושאיםלמנכ״ל המשרד  מונה

גם בת עדן קייט לשגרירה  מונתהאסטרטגיים, ללא הסברה. מלבד מינויה של אמירה אורון לשגרירה במצרים, 
 .בטורקמניסטן

 

כנס וירטואלי בנושא דיפלומטיה דיגיטלית, לאור הרלוונטיות של  קיים משרד החוץ  -דיפלומטיה מודרנית ומגוונת  •
  דיפלומטיים בכיריםעם  נפגש שר החוץ אשכנזימדינות.  28-התחום בזמן הקורונה. בכנס השתתפו נציגים רשמיים מכ

 . לקורס ההכשרה במשרד החוץ צוערת חרדית הצטרפהלראשונה  לשעבר לשיחת התייעצות.
 

כי ביקורו של מזכיר המדינה האמריקאי פומפאו עסק בתיאום הסנקציות האמריקאיות נגד בית    דווח  -  יחסי חוץערכים ו •
חלקת דו"ח שנתי של מ ארה"ב שמרה את ישראל בתמונת המהלכים שהיא תכננה לנקוט.הדין הפלילי בהאג, וכי 

  הורידה עיריית ירושלים כי גם השנה ישראל נמצאת במקום גבוה במאבק בסחר בבני אדם.  קבע תהאמריקאינה המדי
את כעסם ומבוכתם   הביעוענה שהוא הוצב ללא היתר. בכירים בשגרירות את דגל הגאווה משגרירות ארה״ב בט

  34את גירושה של משפחת סומרין מביתה והעברתו לקק"ל.    התירי  בית המשפט המחוזשוב.    נתלהמהמהלך, והשלט  
 .חהלקק"ל בבקשה שתחזור בה מתביעתה לגירוש המשפ פנוכלות וחתני פרס ישראל 
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 מה קרה? תאריך

 ביוני  1
ברקוביץ' בנוגע  והשליחפרידמן  שיחת ועידה עם קושנר, קיימודרמר ונתניהו 

 לקידום הסיפוח. 

 עם מקבילו הפולני שבירך אותו על מינויו.  שוחחשר החוץ אשכנזי  ביוני  2

 איראניים בסוריה.  יעדים תקפהישראל  ביוני  4

 עם השגריר האירופי ז'ופרה והשגריר הצרפתי דנון.  נפגש רצ הורוביץ יו"ר מ ביוני  9

 .בנתב"ג עם סיוע רפואי לפלסטינים נחתמטוס מאיחוד האמירויות  ביוני  9

 בארץ ונפגש עם נתניהו, גנץ ואשכנזי. ביקרשר החוץ הגרמני  ביוני  10

 לנקה.-הסכם העסקה זמנית של עובדים עם ממשלת סרי  אשררהממשלת ישראל   ביוני  11

'אלי לדיון על  עם השגריר הירדני בישראל מאג נפגשיו"ר האופוזיציה לפיד  ביוני  11
 משמעויות הסיפוח. 

-לישראל עם משלחת שרים למפגש בין הגיעראש ממשלת יוון מיצוטאקיס  ביוני  16
 ממשלתי.

 בישראל עם שר החוץ אשכנזי. נפגש שר החוץ הקפריסאי חריסטודילידיס ביוני  23

 . וירטואלי בנושא דיפלומטיה דיגיטלית בינלאומי כנס קייםמשרד החוץ  ביוני  24

במפגש זום בארגון האיחוד  השתתפונציגות ממשרד החוץ, המשפטים והרווחה  ביוני  25
 האירופי להתמודדות עם אלימות במשפחה.

 הסיפוח. שיחות בנושא ללישראל  הגיעהצוות האמריקאי בראשות ברקוביץ'  ביוני  26

 הומניטרי לאוקראינה שנפגעה משטפונות.  סיוע שלחהישראל  ביוני  29
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  דו"חות ומחקרים

בהנחיית קובי מיכאל וירון   ," רב שיח בנושא מדיניות החוץ הישראלית" 
(, המכון למחקרי ביטחון  3)23  עדכן אסטרטגיבהשתתפות ד"ר נמרוד גורן,   סלמן,

 . 2020לאומי, יולי  

מדינות ערב: שיתוף -ממומש של יחסי ישראל-הפוטנציאל הלא" ד"ר רועי קיבריק, 
(,  3)23 עדכן אסטרטגי " ,פלסטיני-פעולה אזורי תחת תקרת הסכסוך הישראלי

 . 2020המכון למחקרי ביטחון לאומי, יולי 

פרדיגמה ישראלית חדשה ביחס לאו"ם: מ"או"ם "  כרמון,השגריר בדימוס דניאל 
 . 2020יוני   " ,שמום" למרכיב בחוסן הלאומי

סיפוח יסכן את השתתפות ישראל בתכנית המחקר האירופית: מהי תכנית " 
 . 2020יוני   " ,"הורייזון" ומה חשיבותה?

שיתוף פעולה אזורי בתחום הסביבה: ישראל, ירדן והרשות "סקר, -ד"ר יעל טף
 . 2020יוני  " ,הפלסטינית

סיכום מפגש קבוצת "ישראל ואגן הים  " ,ישראל, אגן הים התיכון והקורונה" 
 . 2020התיכון", יוני  

סיכום מפגש קבוצת "ישראל ואגן הים התיכון",  " ,ישראל וסביבה באגן הים התיכון" 
 . 2020יוני 

מדיניות הבידול בין ישראל " ד"ר מאיה שיאון צדקיהו יחד עם שירה הירש, 
 . 2020יוני  " ,הריבונית לשטחים שונה מהותית מתנועת החרם

 בתקשורת ראיונות

 . 2020 ביוני 6, 12ערוץ ," אירופה, סיפוח וקורונה" צדקיהו, -ד"ר מאיה שיאון

 . 2020  ביוני 10, גל"צ," הזירה בלובהררי, " השגריר לשעבר מיכאל 

 . 2020ביוני   15," גל"צ, שנה לשנגן 45צדקיהו, " -ד"ר מאיה שיאון

 . 2020 ביוני  21, מגזין לתוך הלילה," סיפוח ותגובות בינ"לד"ר רועי קיבריק, " 

 . 2020ביוני  23," גל"צ, יוון וקפריסיןגבריאל מיטשל, " 

https://strategicassessment.inss.org.il/articles/michael-and-salman/
https://strategicassessment.inss.org.il/articles/kibrik/
https://strategicassessment.inss.org.il/articles/kibrik/
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Daniel_Carmon_-_Israel_and_the_UN_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Daniel_Carmon_-_Israel_and_the_UN_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_Backgrounder_-_Israel_and_the_Horizon_program_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_Backgrounder_-_Israel_and_the_Horizon_program_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Israel-Arab_Environmental_Cooperation_-_Yael_Teff_Seker_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Israel-Arab_Environmental_Cooperation_-_Yael_Teff_Seker_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Israel_the_Mediterranean_and_the_Coronavirus_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Environment_and_Israel_policies_in_the_Mediterranean_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_difference_between_differentiation_and_boycott_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_The_difference_between_differentiation_and_boycott_-_May_2020.pdf
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=72e96d383e2d1710VgnVCM100000700a10acRCRD&vcmid=9f2ada194ba82710VgnVCM200000650a10acRCRD
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/288316685907423/
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/187637489306473/
http://intothenight.net/index.php/2020/06/21/vs2wmitvima4bbpm/
https://www.facebook.com/MitvimHeb/videos/591170881803905/
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 מאמרי דעה 

שנה וישראל צריכה להעמיק את  75האו"ם חוגג "  השגריר לשעבר דניאל כרמון,
 . 2020ביוני  26, מעריב " ,המעורבות בו

, הארץ " ,זמן להציב נספחי בריאות בשגרירויות ישראל"  יונתן תובל ושרון פרדו,
 . 2020ביוני  24

  2020, יוני מכון מיתווים " ,חרם מול בידול: עד כמה מהותי השוני"  רפאל שוץ,
 . של מכון מיתווים( לנייר מדיניות )מאמר תגובה ממשרד החוץ

זמן   " ,בואו נזכיר לעצמנו שההמנון שלנו הוא "התקווה" ולא "הפחד" "  נדב תמיר,
 . 2020ביוני  22, ישראל

מסע בין מאוכזבים: מה חושבים במדינות האזור  "  קסניה סבטלובה, ח"כ לשעבר
 . 2020ביוני  18, זמן ישראל " ,על הסיפוח ומה מתכננים שם ליום שאחריו?

הקורונה פגעה בחלומות הגז הטבעי במזרח הים "  גבריאל מיטשל,
 . 2020ביוני  17, הארץ " ,התיכון

המטוס מהאמירויות הפיל את ישראל בסבך "  פרופ' אלי פודה וד"ר מורן זגה,
 . 2020ביוני  16, וואלה " ,היריבויות בעולם הערבי

ביוני   16, וואיינט " ,יות בעברית מדוברתומה אמר שגריר האמיר"  ד"ר מורן זגה,
2020 . 

זמן  " ,בדרך למשבר?  -ישראל ומדינות המפרץ  "  ד"ר מורן זגה וד"ר יואל גוז'ינסקי,
 . 2020ביוני  14, ישראל

ישראל צריכה למנף את ההתפתחויות החיוביות באזור כדי לקדם  "  ד"ר נמרוד גורן,
 . 2020ביוני  14, מעריב " ,את פתרון הסכסוך

  10, הארץ " ,הימנעות מאיוולת קטנה לא תימנע איוולת גדולה"  פרופ' אלי פודה, 
 . 2020ביוני 

הסיפוח פסול מוסרית ומסוכן לביטחון  "  ח"כ לשעבר קסניה סבטלובה,
 2020ביוני  10, מעריב " ,ישראל

זמן   " ,יים לרובנרה נפיצה עם שחקנים חיצויז  –  לוב"  הררי,  להשגריר בדימוס מיכא
 2020ביוני   9, ישראל

זמן  " ?,ארה"ב: האם "היחסים המיוחדים" עדין מיוחדים-ישראל"  נדב תמיר,
 . 2020ביוני   4, ישראל

הבחנת האיחוד האירופי בין ישראל  צדקיהו ושירה הירש,-מאיה שיאוןד"ר 
 . 2020ביוני  3, הארץ ,BDSלשטחים אינה 

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-773513
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-773513
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8941764
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Raphael_Schutz_-_Differentiation_and_BDS_-_June_2020.pdf
file:///C:/Users/nimro/Desktop/Mitvim/Publications/Immediate%20responses/Opeds/2020%20Opeds/Daniel%20Carmon%20-%20The%20Foreign%20Ministry%20on%20the%20Frontlines%20of%20the%20Crisis%20-%20April%202020.pdf
https://www.zman.co.il/121794/
https://www.zman.co.il/120523/
https://www.zman.co.il/120523/
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Gabriel_Mitchell_-_Covid-19_damaged_East_Med_energy_prospects_-_June_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Gabriel_Mitchell_-_Covid-19_damaged_East_Med_energy_prospects_-_June_2020.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5748531,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5748531,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5748531,00.html#autoplay
https://www.zman.co.il/119576/
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-771185
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-771185
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8910412
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-770451
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-770451
https://www.zman.co.il/117430/
https://www.zman.co.il/116511/
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8891014
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8891014
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8891014
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/BLOG-1.8891014

