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مقدمة

عهد التميمي: أيقونة فلسطينية جديدة ..................................................................... د. صبحي عسيلة

أوال: دراسات عربية

 ”عىل احلافة” .. هل انتصار املستوطنات هو هناية الديمقراطية اإلرسائيلية؟  ...................................... تاليا ساسون 

ثانيا: ترمجات عربية
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ليربمان: زعامء املعارضة يف إرسائيل يرغبون يف جرنا حلرب يف قطاع غزة«........................ معاريف، 2018/1/2. 3

شئون داخلية

املزيد من األرايض............................................... هيئة حترير هآرتس. 1 للتحقيق، يمكن ضم  نتنياهو خيضع 

هآرتس. 2 حترير  هيئة  نتنياهو....................................................................................  أمن  وزير 

ــان............................................ يويس ملامن. 3 لقاء أيزنكوت وباراك: غضب كبري يف اليمني من رئيس األرك

بنحو. 4 يوفال  للغاية.......................................  والتعليم ضئيلة  الرفاهية والصحة  النفقات احلكومية يف 2017 

ليتسامن عن القانون املوسع للمحال التجارية : حذارى من تدنيس السبت - هذا وارد يف الوصايا العرش..... موران اوزالى. 5

كتل املعارضة تفشل ىف حتديد املصالح االساسية للجمهور............................................  د.رويتال عمريان  . 6

7 .ynet وزارة املالية تكشف عن مرشوع ميزانية 2019......................................................... هيئة حترير 

عودة. 8 أيمن  لوزير الدفاع...............................................................................  املسعور  االندفاع 

خطاب الرافضني للخدمة العسكرية 2017 لن نشارك يف ذراع االحتالل...................................... إليئور ليفي. 9

فتش عن املرأة: ملاذا ال توجد نساء يف اللجان اجلامهريية؟................................................. عادي روزنربج. 10

اآلالف يتظاهرون ضد الفساد ، عاصفة يف إرسائيل بسبب الفتة » نتنياهو اخلائن »............................ شاحار حاي. 11

نقرتب من 9 مليون نسمة : معطيات إرسائيل عىل مشارف عام 2018......................................... أمري إيلون. 12

املــحــتــويــات



مختارات إسرائيلية 

3

االقتصاد اإلرسائييل يف أفضل حاالته منذ نشأة الدولة.................................................... هيودا شاروين  . 13

تقرير الفقر ملنظمة التيت: 29% من املواطنني يف إرسائيل فقراء............................................. يوفال بيجنو. 14

إرسائيل ال حتتاج ألي رشعية............................................................................. دان مرجليت. 15

العالقات اإلرسائيلية- الفلسطينية

قادة اجلهاز األمني اإلرسائييل: قطاع غزة عىل شفا اهنيار اقتصادي....................................... عاموس هرئيل. 1

وزير الدفاع يدرك أنه ال يمكن تنفيذ أعامل مثل اغتيال هنية................................................ أودي سيجل. 2

عالقات إقليمية ودولية

اهلند تلغي صفقة ضخمة لرشاء الصواريخ من إرسائيل..................................................... إيتامار آخينر. 1

الدانامرك توقف املساعدات ملنظامت فلسطينية بضغط إرسائييل ............................................. إيتامر انخنار. 2

مفاجئة ترامب التي أربكت إرسائيل...................................................................... اوريل ازوالي. 3

حلم أي دبلومايس النجاح الكبري لسفري إرسائيل يف جواتيامال............................................... إيتامر آخينار. 4

من كان يصدق ان الرشاكة بني ارسائيل والواليات املتحدة ستنعكس يف العنرصية التي تسيطر عىل كال نظامي احلكم.... أروي سافري. 5

هل ستقاطع إرسائيل العامل؟................................................................... هيئة حترير موقع هآرتس. 6

- شؤون أمنية وعسكرية

من إرسائيل إىل كولومبيا: اجليل اجلديد من طائرات » كفري«................................................ يوآف زيتون. 1

ترصحيات قائد سالح الطريان: »جيب احلديث عن قدرة الردع اإلرسائيلية«........... آطيال سومفالبي وألكسندرا لوكش. 2

»حرب الشامل األوىل« وركود سيايس يف مواجهة الفلسطينيني: التقديرات االسرتاتيجية لعام 2018......... إيتامار أخينر. 3

شهادات ووثائق

أسوأ 24 ساعة يف التاريخ الفلسطيني............................................................................. نري حاسون

شخصية العدد: 

االديبة الراحلة »رونيت ماتالون«............................................................. ترمجة واعداد: اسامة ابو رفاعي
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