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  فهرست الصحف واجملالت العبرية

  1972سنة 
  
  توياتاحمل

  
  القسم األول

  
  الباب األول

  
  شؤون داخلية -إسرائيل

  
 صفحة    
 1  عام  -ـ األحزاب والقوى السياسية  )1(1

  10  ـ حزب العمل   )2(1
 33  ـ حزب مبام   )3(1

  48  كتلة غاحل ـ   )4(1
  63  ـ األحرار املستقلون واملركز احلر والقائمة الرسمية   )5(1
  71  ) راكح(، والقائمة الشيوعية اجلديدة )ماكي(ـ احلزب الشيوعي اإلسرائيلي   )6(1
  85  ـ األحزاب الدينية   )7(1
 93   املنظمات واألحزاب السياسية الداعية للسالم واالنسحاب ـ  )8(1

  102  املنظمات السياسية الداعية للتوسع واإلرهاب ـ   )9(1
  109  احلكومة ورئيس الدولة ـ   )10(1
  129  ) ملانالبر(ـ الكنيست   )11(1
141   السلطة القضائية ـ  )12(1

  146   ـ اإلعالم واحلرب النفسية  )13(1
  153  الرأي العام ـ   )14(1
  163  ـ الهجرة   )15(1
  186   االستيطانـ   )16(1
  205   الكيبوتسات واملوشافيم ـ  )17(1
  212   ـ قرى احلدود ومناطق التعمير  )18(1
  219  ـ األمن الداخلي   )19(1
  233   ـ سير املسؤولين اإلسرائيليين  )20(1
  240   الكيرين كاييمت وإدارة أراضي إسرائيلـ   )21(1
  246  احلكم احمللي ـ   )22(1
  253  ـ صور وخرائط   )23(1
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  ثاينالباب ال
  

  شؤون خارجية -سرائيلإ
  

صفحة    
262   كتلة االشتراكيةـ ال  )1(2

  274  وكندا ) الالتينية(أميركا الوسطى واجلنوبية ـ   )2(2
281  أوروبا الغربية ـ   )3(2

  302  فريقيا إ ـ  )4(2
  317   آسيا وأسترالياـ   )5(2
  326   1967تاريخ الدبلوماسي قبل حرب ـ ال  )6(2
  328  سياسة إسرائيل اخلارجية  ـ  )7(2
337  زيارات شخصيات ووفود دولية إلسرائيل  ـ  )8(2

  347   األحالف ـ  )9(2
  350   ملناطق البحريةـ ا  )10(2
  353   األمم املتحدة -املنظمات الدولية ـ  )11(2
362  خارج األمم املتحدة  -ملنظمات الدوليةـ ا  )12(2

  368  ـ ميزان القوى والعالقات الدولية   )13(2
  381   1967ـ املوقف الدويل بعد عام   )14(2

  
  

  القسم الثاين
  

  ثالثالباب ال
  

  شؤون اقتصادية -إسرائيل
  

صفحة    
403  ـ التجارة اخلارجية   )1(3

  416  ـ االستثمارات   )2(3
424  ـ التجارة الداخلية   )3(3

  427  ـ الزراعة   )4(3
  433  ـ السياحة   )5(3
  440  ـ السياسة املالية   )6(3
  456  ـ السياسة اإلنمائية والتخطيطية   )7(3
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462  ـ الصناعة احمللية   )8(3

  478  ـ املواصالت البرية والبحرية واجلوية   )9(3
  487  لكهربائية واملائية والذرية ـ الطاقة ا  )10(3
  492  املصادر الطبيعية ـ   )11(3
493   النفط والغاز الطبيعي ـ  )12(3

  499  ـ املؤتمرات االقتصادية   )13(3
  506   ـ املساعدات اخلارجية  )14(3
  515  ـ امليزانية العامة السنوية   )15(3
  524  ـ الهستدروت يف الداخل   )16(3
  548  ـ الهستدروت يف اخلارج   )17(3
  552  ـ الدخل القومي   )18(3

  
  

  رابعالباب ال
  

  شؤون اجتماعية -إسرائيل
  

صفحة    
558  ـ إحصائيات السكان   )1(4

  566  ـ الديانتان املسيحية واإلسالمية   )2(4
573  ـ الديانة اليهودية وعالقة املؤسسات الدينية بالدولة   )3(4

  587  ـ املشاكل االجتماعية والتخلف االجتماعي   )4(4
  607  ـ املشكلة الطائفية   )5(4

  
  امسالباب اخل

  
  شؤون ثقافية وعلمية -إسرائيل

  
صفحة    
614  ـ التبادل الثقايف والعلمي   )1(5

  621  ـ التربية واآلداب واآلثار   )2(5
632  ـ اجلامعات ومعاهد البحوث واملكتبات   )3(5

  643  ث العلمية وبحـ ال  )4(5
  648  الطالبي  النشاطـ   )5(5
  655  ـ مراجعة الكتب ونقدها   )6(5
  664  ـ النشاط الذري   )7(5
  669  ـ الطاقات البشرية املهنية   )8(5
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  لسادسالباب ا
  

  شؤون عسكرية -إسرائيل
  

صفحة    
676   1967، 1956، 1948ـ حروب   )1(6

  687  ـ اشتباكات احلدود وتبادل األسرى   )2(6
704  ـ اخلدمة العسكرية واالستنفار   )3(6

  714  ـ الستراتيجية العسكرية ـ السياسية   )4(6
  734  ـ مؤسسات اجليش   )5(6
  750   يزانية الدفاعمـ   )6(6
  758  ـ األسلحة والتسلح   )7(6
  767   ـ اجلهاز العسكري ـ االقتصادي  )8(6

  
  
  
  لسابعالباب ا
  

  إسرائيل ـ العرب يف إسرائيل
  

صفحة     
773  شؤون سياسية عامة ـ   )1(7

  782   السياسة احلكوميةـ   )2(7
788  شؤون ثقافية واجتماعية واقتصادية وأدبية ـ   )3(7

  798   ضيمصادرة املمتلكات واألراـ   )4(7
  816  الدروز والبدو ـ   )5(7
  828  احلكم احمللي واجملالس احمللية ـ   )6(7
  836  النازحون العرب ونشاطاتهم  يف اخلارج ـ   )7(7
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  القسم الثالث
  
  لثامنالباب ا
  

  شؤون املناطق احملتلة -إسرائيل
  

صفحة     
837  عام  -ـ األراضي احملتلة  )1(8

  853  ـ اخملططات اإلسرائيلية   )2(8
871  ـ الضفة الغربية   )3(8

  896  ـ قطاع غزة   )4(8
  922  ـ سيناء   )5(8
  927  ـ مرتفعات اجلوالن   )6(8
  937  ـ القدس   )7(8

  
  
  

  لتاسعالباب ا
  

  يهود العامل واحلركة الصهيونية -إسرائيل
  

صفحة    
 950  ـ التاريخ والفكر الصهيوين القديم واملعاصر   )1(9

  957   ةاميـ العداء للس  )2(9
 ـ  ـ شخصيات صهيونية بارزة يف مؤسسات ودول أجنبية   )3(9
  960  املنظمات والشخصيات اإلسرائيلية غير الدبلوماسية  ـ  )4(9
  962  ـ النشاط املؤيد إلسرائيل يف العامل   )5(9
  964  النشاط املعادي إلسرائيل يف العامل ـ   )6(9
  969   1948نظمات العسكرية اإلرهابية الصهيونية قبل ـ امل  )7(9
  975  ـ املنظمة الصهيونية العاملية   )8(9
  991  ـ الوكالة اليهودية   )9(9
  998  ـ املؤتمر اليهودي العاملي   )10(9
  1003  ـ اليهود غير اإلسرائيليين يف إسرائيل   )11(9
  1005  ـ اليهود يف دول العامل   )12(9
  1012  الدول العربية  ـ اليهود يف  )13(9
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  لعاشرالباب ا
  

  فلسطين
  

 صفحة    
 1021   القديم واحلديثـ التاريخ   )1(10

  1022  نظمات النقابية واملهنية واالجتماعية والسياسية ـ امل  )2(10
 1023   األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصاديةـ   )3(10

  1028   لكيان الفلسطينيا ـ  )4(10
  1036  ـ حركة املقاومة   )5(10
  1078   ون وحماكماتهمـ السجناء الفلسطيني  )6(10

  
  
  

  حلادي عشرالباب ا
  

  العامل العربي -إسرائيل
  

 صفحة    
 ـ  ـ التاريخ القديم واحلديث   )1(11
  1096  ـ األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية   )2(11
 1103  ـ الشؤون السياسية   )3(11

  1110  امعة العربية ـ اجل  )4(11
  1116  ـ االستراتيجية اإلسرائيلية نحو العامل العربي   )5(11

  
  

  لثاين عشرالباب ا
  

  جمهورية مصر العربية -ائيلإسر
  

صفحة    
 1121  ـ السياسة العامة جتاه إسرائيل   )1(12

  1134  ـ املؤسسات العسكرية   )2(12
1141  ـ األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية   )3(12
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  لثالث عشرالباب ا
  

  إسرائيل ـ بقية الدول العربية
  

صفحة    
 1148  ـ لبنان وسوريا   )1(13

  1165  ـ األردن والعراق   )2(13
1179  ـ شمايل إفريقيا والسودان   )3(13

  1187  ـ اخلليج واجلزيرة العربية   )4(13
  

  
  

  لرابع عشرالباب ا
  

  إسرائيل ـ الواليات املتحدة
  

صفحة    
 1193  ـ سياسة خارجية   )1(14

  1212  ـ املؤسسات األميركية   )2(14
1219  ـ املؤسسات العسكرية واالستخبارات   )3(14

  1222  ـ املؤسسات العربية   )4(14
  1225  ـ التبادل الثقايف والعلمي   )5(14
  1231  ـ املنظمات والشخصيات املساندة إلسرائيل   )6(14
  1236  ـ املنظمات والشخصيات املعادية إلسرائيل   )7(14
  ـ  ـ املنظمات والشخصيات اإلسرائيلية غير الدبلوماسية   )8(14
  1238  ـ اجلالية اليهودية   )9(14
  1244  ذ الصهيوين يف الواليات املتحدة ـ النفو  )10(14
  1255  ـ اجلامعات ومعاهد البحوث األميركية   )11(14

  
  

  خلامس عشرالباب ا
  

  حتاد السوفياتياال -إسرائيل
  

 صفحة    
 1256  ـ السياسة اخلارجية   )1(15

  1270  ـ احلزب الشيوعي السوفياتي   )2(15
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 1272  ـ املؤسسات احلكومية   )3(15

  1274  ـ اليهود يف االحتاد السوفياتي   )4(15
  
  

  الصحف واجملالت
  

 رقم    اجمللة/ حيفةالص
 1    هآرتس

  2    دافار
  3    فمعاري

  4    يديعوت أحرونوت
  5    عال همشمار

  6    هاتسوفيه
  7    االحتاد

  8    املرصاد
  9    بماحانيه

  10    هاعوالم هازيه
  11    زو هديرخ
  12    كول هعام

  13    متسبين
  14    رمزور

  15    معراخوت
  16    صحف وجمالت أخرى

  
 


