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 ת בכותל המערבי ות שוויוניוהחלטת ממשלת ישראל לבטל הסכם לייחד מרחב לתפיל – הכותל המערבי
העמיקה את הקרע בין הממשלה לבין יהודי ארה"ב. להחלטה הגיבו בחריפות לא רק הארגונים היהודיים 

(, אלא גם קובעי מדיניות בארה"ב. שגריר ארה"ב והסוכנות היהודית, היהדות הרפורמית, איחוד AJC)כולל 
, ומרופפת את הקשר בין צעירים ארה"ב-מזיקה ליחסי ישראלבישראל לשעבר, דן שפירו, סבור כי ההחלטה 

דווקא נגד המנהיגות  בביקורת משלויהודים בארה"ב לבין ישראל. משרד החוץ הישראלי, לעומת זאת, יצא 
הרפורמית. חברי קונגרס אחדים התבטאו אף הם נגד החלטת ישראל, ובהם טד דויטש, שדיווח על זעם באזור 

של  המעורבות הנרחבתהבחירה שלו ועל אכזבתו האישית, "לא רק כחבר קונגרס אלא גם כיהודי אמריקני". 
בתוך  עוררה דיון –בניגוד למעורבותם בנושא מדיניות ישראל כלפי הפלסטינים  –יהודי ארה"ב בנושא זה 

הכותל המערבי עתידה להוביל  גוברת בסוגייתההקהילה היהודית הפרוגרסיבית. לא ברור אם המעורבות 
אך לנגיעה הפרסונלית של יהודי ארה"ב במשבר  ,ביחס למדיניות ישראל באופן כללי לגישה אקטיביסטית יותר

הנוכחי עשויה להיות השפעה פוליטית ארוכת טווח, שתתרום לחיזוק הדעה ההולכת ונעשית רווחת, כי תמיכה 
 תה.בישראל אין משמעה הגנה על כל היבטי מדיניו

 

 חקיקה נגד ה-BDS הצעות חוקבדנות במהלך השנים האחרונות, מדינות רבות בארה"ב  – וההתנחלויות 
הדורשות מחברות עסקיות שחותמות על חוזה עם ממשלות לוודא שהאחרונות אינן מחרימות את ישראל, או 

 2017-"שטחים הנשלטים בידי ישראל" )התנחלויות( כתנאי להמשך העסקים עימן. מגמה זו ממשיכה ב
, שני חוקים כאלה אושרו ". ביונינוצרים מאוחדים למען ישראלו"" הפרויקט הישראלי" מובתמיכת ארגונים כ

אם ה, מתנהל ויכוח בשאלה חקיקהנוספים מצויים בשלבים שונים של דומים . בעוד שחוקים בנבאדהו קנזסב
, וצפויים להם כפי שהיא מעוגנת בחוקה האמריקאית יטוי,זכות חופש הב אלה עולים בקנה אחד עםשכחוקים 

 אתגרים משפטיים לא פשוטים.
 

 

  חתנו של טראמפ ויועצו המיוחד, ג'ארד קושנר, והשליח המיוחד למו"מ בינלאומי,  –טראמפ ותהליך השלום
עבאס.  הפלסטינית ג'ייסון גרינבלט, ערכו סדרת פגישת פגישות עם ראש ממשלת ישראל ונתניהו ויו"ר הרשות

דיווחים בתקשורת הישראלית כאילו בין  הכחישההת'ר נויארט חלקת המדינה בעקבות הפגישות, דוברת מ
 , שעשויה לגרום לארה"ב לזנוח את מאמציה לחדש את שיחות השלום.קשהשיחה עבאס לקושנר התנהלה 

חדשה, אמריקאית אפשרי של יוזמת שלום לגבי תוכן בעקבות הביקור אינו מספק מידע חדש  מה שפורסם
שתתמוך  ציבורית לייצר אווירהמעוניין ל מבין ש"השגת שלום תדרוש זמן", כי הממשממנו אך ניתן להסיק 

חברי קונגרס זדמנויות כלכליות בצד הפלסטיני. בשולי הדברים, גרינבלט נועד גם עם הולקדם שלום, מאמצי ב
טראמפ אמצי במ מפלגתית-לנסות לגבש תמיכה דו, במטרה פלסטיני-לדיון על הסכסוך הישראלי בכירים
 בנושא.

 

  

mailto:rbornstein@mitvim.org.il
http://mitvim.org.il/he/2013-10-01-08-41-26/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%97%D7%A1-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%96%D7%94-%D7%AA
http://mitvim.org.il/he/2013-10-01-08-41-26/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%94-%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%97%D7%A1-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%96%D7%94-%D7%AA
http://urj.org/blog/2017/06/26/reform-movement-cancels-meeting-prime-minister-netanyahu
http://urj.org/blog/2017/06/26/reform-movement-cancels-meeting-prime-minister-netanyahu
http://www.timesofisrael.com/jewish-agency-cancels-netanyahu-dinner-over-western-wall-decision/
http://www.timesofisrael.com/jewish-agency-cancels-netanyahu-dinner-over-western-wall-decision/
http://www.timesofisrael.com/spotlight/dan-shapiro-ahead-of-sunday-toi-interview-western-wall-move-damages-israel-us-relations/
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.798110
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.798110
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.799162
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.799162
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.799389
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.799389
https://www.google.co.il/search?q=the+israel+project+bds+legislation&oq=the+israel+project+bds+legislation&aqs=chrome..69i57j69i60l2j69i61j69i64j69i60.3331j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=the+israel+project+bds+legislation&safe=active&tbm=nws
https://www.google.co.il/search?q=the+israel+project+bds+legislation&oq=the+israel+project+bds+legislation&aqs=chrome..69i57j69i60l2j69i61j69i64j69i60.3331j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=the+israel+project+bds+legislation&safe=active&tbm=nws
http://makeadifference.cufi.org/cufi-applauds-introduction-of-nevada-anti-bds-legislation/
http://makeadifference.cufi.org/cufi-applauds-introduction-of-nevada-anti-bds-legislation/
http://www.kslegislature.org/li/b2017_18/measures/hb2409/
http://www.kslegislature.org/li/b2017_18/measures/hb2409/
https://legiscan.com/NV/text/SB26/2017
https://legiscan.com/NV/text/SB26/2017
https://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment
https://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/06/272215.htm#ISRAEL
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/06/272215.htm#ISRAEL
http://www.salon.com/2017/06/25/palestinians-were-disappointed-after-tense-meeting-with-jared-kushner-and-trump-may-abandon-peace-process-report/
https://jru.usconsulate.gov/pr-06212017/
https://jru.usconsulate.gov/pr-06212017/
http://www.haaretz.com/us-news/.premium-1.796268
http://www.haaretz.com/us-news/.premium-1.796268
http://www.haaretz.com/us-news/.premium-1.796268


 2017 ילוי(, 7) 5רית ביחס לישראל ולמזרח התיכון מדיניות ארצות הב                                                             2
 

 

להתמנות לעמדות  קראה לא לאפשר לפלסטיניםשגרירת ארה"ב באו"ם, ניקי היילי,  – הפלסטינים והאו"ם ●
על דברי  מחואמריקניים -מדינה. כמה ארגונים יהודייםבכירות באו"ם, בנימוק שארה"ב אינה מכירה בפלסטין כ

יוני, בהתבטאותה. היילי ביקרה אף היא בישראל לגבי הבהרות סיפקה חלקת המדינה עדיין לא היילי, ומ
היא הביקור, במהלך נתניהו ועם הנשיא ריבלין, וכן עם ראש הממשלה הפלסטיני חמדאללה.  ונפגשה עם

 ה נגד ישראל באו"ם.ישה את מחויבות ארה"ב להיאבק בהטיהדגי
 

פלסטיני התמקדו יותר בגדה המערבית ופחות בעזה. -הצהרות הממשל בנוגע לתנאים לשלום ישראלי – עזה  ●
עמדתנו י "כ נויארט חלקת המדינהדוברת מאמרה , ברצועת עזה החודש, כאשר נשאלה על משבר החשמל

אבל אין לשכוח את העובדה שחמאס נושא באחריות יותר  ,היא שאנו מוטרדים מהמצב ההומניטארי בעזה
ת את ישראל, מצרים או הרשות אם ארה"ב דוחפה הנוכחי". היא לא התייחסה לשאלה מכל אחד אחר למצב

 הפלסטינית לנקוט צעדים לפתרון המשבר.
 

 

 ניתקה ערב הסעודית כאשר קואליציה בהובלת במפרץ הפרסי החל  משבר – וקטאר ערב הסעודית
שינגטון ובפתאומיות את היחסים הדיפלומטיים עם קטאר, ואיימה להטיל עליה סנקציות נוספות. תגובת ו

על ידי  התקבל בברכהוהבית הלבן. בעוד שהצעד הסעודי חלקת המדינה בין מ חוסר תיאוםלמשבר חושפת 
טילרסון נקט עמדה ניטרלית יותר, והחל במאמצי תיווך בין שני הצדדים. בתגובה,  מזכיר המדינהטראמפ, 

לממשל לא לבחור צד בסכסוך, אלא לתווך ולעודד את כל מדינות המפרץ  קראומכון ברוקינגס מ םמומחי
דרישות  13קטאר רשימה של  דחתהבתחום המאבק בטרור. מאוחר יותר  ןלהעמיק את המחויבות שלה

 תג'זירה ואמצעי תקשור-מטעם ערב הסעודית, בחריין מצרים ואיחוד האמירויות, שכללו את סגירת רשת אל
 זית סונית אחידהחהצליח לגבש לא שטראמפ ראה יים נוספים בתמורה לחידוש היחסים. הקרע הקטאר

קטאר להשתמש יראן לאה שהעבירה צעההבלט לאור דבר ה .ערב הסעודיתבמהלך הביקור הראשון שלו ב
 ולקבל מזון, מים וסיוע אחר. ,במרחב האווירי שלה

 

 מתוצרת  שני מל"טיםראקה ולפחות -מטוס סורי מעל העיר א הפילוהכוחות האמריקניים בחודש יוני,  – סוריה
 באית. עם זאת, יש לזכורעל ידי אסד ייענה בתגובה צ שימוש נוסף בנשק כימיהממשל הזהיר כי כל , ואיראן

אוחז האמריקאי באזור, ולא ברור אם הממשל אחרים למאבקי כוח קשורה ישירות מלחמה בסוריה לש
  בכירים בממשל טראמפבין  יםפי הדיווחים, שוררעל . סוריהשמכוונת את מעורבותו ב סדורהבאסטרטגיה 
אם לפתוח חזית רחבה יותר נגד בעלי הברית של איראן, או להגביל את הפעילות הבשאלה  חילוקי דעות

להרחיב את שיתוף הפעולה עם הצבאית נגד דאע"ש וכוחות המשטר הסורי. במישור הפוליטי, טילרסון הציע 
, כך שיכלול צעדים כמו קביעת אזורים אסורים לטיסה, משלוחי סיוע הומניטארי והצבת משקיפים רוסיה

לפיקוח על הפסקת האש בסוריה )מבצעי פיקוח משותפים קודמים נכשלו בגלל היעדר אכיפה(. טראמפ ונשיא 
תכנן כיצד הבינלאומית צריכה כעת להקהילה . G-20-נו בנושא סוריה בפגישתם בפסגת הרוסיה פוטין ידו
 כיצד להשיג בהם יציבות. ו – ראקה ומוסול-ובכללם א –אזורים ששוחררו מדאע"ש מחדש לשקם ולבנות 
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  במהלך חודש יוני  האמריקאי דבריהם של שני בכירים בממשל –בחינה מחדש של המדיניות כלפי איראן
ית אץ טילרסון דיבר על מדיניות אמריק. שר החוושינגטון כלפי טהראןוהעלו סימני שאלה בנוגע למדיניות 

". בתגובה, לשינוי ממשלה בדרכי שלום שם שמטרתה "לתמוך בגורמים המתונים בתוך איראן, שיובילו
 הו של טילרסון בענייני, המגנה את התערבותמכתב פומבימפלגתו הרפורמיסטית של הנשיא רוחאני פרסמה 

כי לארה"ב יש יעד להביא  הכחישהפנימיים של איראן. דובר מועצת הביטחון הלאומית, מייקל אנטון, אמנם 
משטר מבחוץ נותר נפיץ מאוד מבחינת האיראנים, לאור  יינו, אולם הרעיון של כפיית שבאיראן לחילופי משטר

קובץ של מסמכים נגד ממשלת מוסאדק )בעיתוי מקרי פרסמה החודש מחלקת המדינה  1953-ההפיכה ב
לעמוד מול שאלות  נאלצההמדינה חלקת בהפיכה זו(. מ , המתעדים את חלקה של ארה"בהיסטוריים

של השגרירה באו"ם, ניקי היילי,  לציוץ בטוויטרמהתקשורת גם באשר למשמעויות המדיניות והצבאיות שיש 
גם באשמת רוסיה ואיראן שכתבה כי "כל מתקפות נוספות נגד העם הסורי יהיו באשמתו של אסד, אך 

שתומכות בו בשעה שהוא קוטל את בני עמו". אווירת חוסר הוודאות שטיפח טראמפ, יחד עם התבטאויות 
מעורפלות בטוויטר ועדכונים לא סדירים לתקשורת, מאיימים לערער עוד יותר את יציבותם של יחסי איראן 

 של הסכם הגרעין, שהרחיק את איראן ואת המערב מספו של עימות. האכיפהוארה"ב ולפגוע ביכולת 
 
 

  

http://www.newsweek.com/tillerson-lets-slip-he-wants-regime-change-iran-629096
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2017/06/iran-tillerson-regime-change-reformists-reaction-statement.html
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2017/06/iran-tillerson-regime-change-reformists-reaction-statement.html
http://www.politico.com/story/2017/06/25/trump-iran-foreign-policy-regime-change-239930
http://www.politico.com/story/2017/06/25/trump-iran-foreign-policy-regime-change-239930
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/comp1
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/comp1
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/comp1
https://twitter.com/nikkihaley?lang=en
https://twitter.com/nikkihaley?lang=en
https://www.google.co.il/search?q=iran+nuclear+deal&oq=iran+nuclear+deal&aqs=chrome..69i57j0l5.1940j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=iran+nuclear+deal&safe=active&tbm=nws
https://www.google.co.il/search?q=iran+nuclear+deal&oq=iran+nuclear+deal&aqs=chrome..69i57j0l5.1940j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=iran+nuclear+deal&safe=active&tbm=nws


 2017 ילוי(, 7) 5רית ביחס לישראל ולמזרח התיכון מדיניות ארצות הב                                                             4
 

 

  

 מאמרים נושא

ישראל 
ותהליך 
 השלום

Yadin Kaufmann, "Start-Up Palestine: How to spark a West Bank tech boom," 
Foreign Affairs, July/August 2017 

Philip Gordon, "Israel's Arabian fantasy," New York Times, June 27, 2017 

Nathan Thrall, “The past 50 years of Israeli occupation. And the next,” New York 

Times, June 2, 2107 

המזרח 
 התיכון

Daniel L. Byman and William McCants, "The danger of picking sides in the Qatar 
crisis," Brookings, June 17, 2017 

Loren DeJonge Schulman, Amy Schafer, "Too many generals in the situation 
room?" Lawfare, June 25, 2017 

Emile Simpson, "This is how great power wars get started: Not with a bang, but 

basic strategic confusion in Washington about the links between Syria, Qatar, Iran, 

and Russia," Foreign Policy, June 21, 2017 

 איראן

 

Sharon Weinberger, "Is Trump preparing for a conflict with Iran?" Foreign Policy, 

June 22, 2017 

Dina Esfandiary and Ariane M. Tabatabai, "The Gulf widens: the roots of the 

regional spat with Qatar," Foreign Affairs, June 6, 2017 

Video: Center for a New American Security, “Navigating the Divide: Crafting a 
Successful Iran Strategy,” June 2017 

https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2017-06-13/start-palestine?cid=int-lea&pgtype=hpg
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/06/27/israels-arabian-fantasy/?utm_term=.2e2827c35b8c
https://www.nytimes.com/2017/06/02/opinion/sunday/the-past-50-years-of-israeli-occupation-and-the-next.html
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/17/the-danger-of-picking-sides-in-the-qatar-crisis/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=fp
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/17/the-danger-of-picking-sides-in-the-qatar-crisis/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=fp
https://lawfareblog.com/too-many-generals-situation-room
https://lawfareblog.com/too-many-generals-situation-room
http://foreignpolicy.com/2017/06/21/this-is-how-great-power-wars-get-started/?utm_content=buffer6b33e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://foreignpolicy.com/2017/06/21/this-is-how-great-power-wars-get-started/?utm_content=buffer6b33e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://foreignpolicy.com/2017/06/21/this-is-how-great-power-wars-get-started/?utm_content=buffer6b33e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://foreignpolicy.com/2017/06/22/is-trump-preparing-for-a-conflict-with-iran/
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-06-06/gulf-widens
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-06-06/gulf-widens
https://www.youtube.com/watch?v=RRuGS0kWS3s
https://www.youtube.com/watch?v=RRuGS0kWS3s


 2017 ילוי(, 7) 5רית ביחס לישראל ולמזרח התיכון מדיניות ארצות הב                                                             5
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אירוע תאריך

 ית מתל אביב לירושליםאצו לדחיית העברת השגרירות האמריקטראמפ חותם על  ביוני 1

נתניהו, הנשיא ריבלין  הארה"ב באו"ם, ניקי היילי, עורכת פגישות עם ראש הממשלשגרירת  ביוני 7
 בן שלושה ימים בישראל חמדאללה, במהלך ביקור ניתוראש ממשלת הרשות הפלסטי

שר החוץ טילרסון קורא לערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין ומצרים ליישב את  ביוני 9
 המשבר בינן לבין קטאר

ישראל מסכימה לבקשת הרשות הפלסטינית להפסיק את אספקת החשמל לרצועת עזה  ביוני 12
 הנשלטת בידי חמאס

 לקטאר  F-15למכירת מטוסי לריםחוזה בשווי מיליארדי דו ארה"ב חותמת על ביוני 15

 ציון דרך חדש בעימות , בתקרית שמהווהא ארה"ב מפיל מל"ט איראני בסוריהצב ביוני 20

נתניהו ולאחר מכן עם יו"ר הרשות עבאס לדיון ראש הממשלה פרידמן נפגשים עם קושנר ו ביוני 21
 בתהליך השלום

ת לחץ פוליטי, משעה את הסכם הכותל ומעורר תרעומת רבה בקרב יהודי ונתניהו, בעקב ביוני 26
 ארה"ב

צדדיים וההתפתחויות -הדוטילרסון ושר החוץ הרוסי לברוב משוחחים בטלפון על היחסים  ביוני 26
 בסוריה

 טילרסון נפגש עם שליחים מקטאר ומכוויית בנושא המשבר במפרץ ביוני 27


