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مقدمة:
إرسائيل والبحث العلمي .................................................................................... د. صبحي عسيلة

أوال: دراسات عربية
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ثانيا: دراسات عربية. 2
عليبه. 1 أمحد   .............................................................  )2-1( األخري  اليمن..املشهد  طائفة:  هيود  هناية 

ثالثا: ترمجات عربية
افتتاحيات الصحف العربية
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لننضم إىل االحتجاج عىل االحتالل اإلرسائييل وسياسات احلكومة التحريضية ................................... هاآرتس. 6
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سموتريتش يدعو الدينيني إىل رفض اخلدمة العسكرية وغضب يف حزب البيت اليهودي ..... حجون جرينوود وزئيف قام. 2
عالقات الدين باجليش ايزنكوت يلتقي مع حاخامات كبار................................. يوآف زيتون وكويف نحشوين. 3
مفتش عام الرشطة لرجال الرشطة لن يتم دعم من يتخىل عن القيم ...................................... : يارون دورون. 4
جايب وحده يستطيع ..................................................................................... أوري مسجاف. 5
6 .Ynet بينيت ليس من السهل أن ندرك أن رئيس وزراء يطلب أن يشهروا بك ...................................... موقع
كاتب ُخَطب رئيس الوزراء يف االنتخابات يرشح أسباب إستمرار خسارة اليمني.................... هوديا كريش حزوين. 7
تراجع عريب يف قضية احلرم القديس يف اليونسكو ............................................................. ايتان اخينار. 8
االعتبارات وراء تفعيل منظومة "حيتس". حتذير بوتني إلرسائيل ................................... هية حترير موقع ديبكا. 9

بمساعدة كاتم أرسار نتنياهو: هكذا توطدت العالقات بني إرسائيل وباراجواي ............................... طال شيلو. 10
نتنياهو أمامه خيار سيايس كبري الجراء خطوة سياسية.................................................... .... بن كسبيت. 11
"من األسهل إغالق االحتاد كله وليس نصفه"........................................ موران أزوالي. 12 نتنياهو ملقربني منه: 
قام. 13 زئيف  التمويل األجنبي.................  ذات  املنظامت  الوطنية يف  اخلدمة  متطوعي  الكنيست يصادق عىل عدم عمل 
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صارم، وعنيد: قائد املنطقة الشاملية اجلديد يدخل منطقة حساسة .......................................... يائري كراوس. 14
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التهديد األخري: ليربمان يستدعي رئيس املدرسة الدينية " اليشيفاه " بمستوطنة "عايل" العسكرية الستجوابه...... يوحاي عوفر. 19
جملس الوزراء امُلصّغر يوافق عيل إنشاء مستوطنة ملن تم إجالؤهم من مستوطنة "عمونا". "ُينتظر أن يتم استالم املنازل اجلديدة يف الصيف" ..... إيتامار آخينر. 20

شيلو. 21 حامي   ..................................................................................... بنيامني  امللك  جنون 
جامعة بن جوريون تقدم ألف براءة اخرتاع ............................................................ إيتسيك وولف. 22
املصادقة عيل قانون V15 بشكل هنائي يف جلسة الكنيست ................................................... زئيف قام. 23
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25 .nrg عضو الكنيست بيتان :" ال اعتقد ان سعر سيعمل ضد نتنياهو..................................... هيئة حترير موقع
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عالقات إقليمية ودولية
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