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   אילן–אוניברסיטת בר 
  המחלקה למדעי המדינה

  סוגיות במדיניות החוץ של ישראל: קורסשם ה
  71-337-35: מספר הקורס

  ר יצחק מועלם"ד:  מרצה
  ט"ל   תשס"שנה

  שנתי: היקף הקורס
  

  :קורסמטרות ה  
ההשפעה על  עיצוב יושם דגש על גורמי .  יעסוק בניתוח תהליכים  וקבלת החלטות במדיניות החוץ הישראליתקורס ה

 מדיניות זו תבחן על רקע השינויים .מדיניות החוץ הכוללים תפיסות אמונות יעדים פנים מדינתיים וחיצוניים
מסגרת תיאורטית לחקר מדיניות : הם בנעסוק הנושאים המרכזיים בהם . שהתרחשו במערכת האזורית והעולמית

המשכיות ושינוי , אוריינטציה במדיניות החוץ הישראלית, ודיציונות והישוב היה, שתדלנות, החוץ של מדינת הלאום
, נדון ביחסי ישראל  סין ויפן,ישראל והעולם השלישי, ישראל ואירופה, ראל והמעצמותשי,במדיניות החוץ של ישראל

  . הממד היהודי במדיניות החוץ הישראליתו הממד הביטחוני כן יושם דגש על  -כמו
  :דרישות הסמינריון

  השתתפות פעילהנוכחות ו .1
 עבודה קצרה באמצע השנה .2
  בחינה בסוף הקורס .3
  

  :הרכב הציון
   )20%(עבודה קצרה 

  )80%(בחינה  
  

  נושאים ורשימת קריאה
  מסגרת תיאורטית לחקר מדיניות חוץ

  מדינת הלאום
 מושגי –ום מדינת הלא, מתוך שמואל סנדלר', נספח ג, ...."הוא מדינה הוא קבוצה הוא, לאום הוא לאום", ווקר קונור

  . 151-126' עמ,)1999,האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (ל"יסוד ביחסים בינ
  )423982(מד .שמור מדעי המדינה לפי סנד

  
  .115-97' עמ, שם, מתוך שמואל סנדלר', נספח א, "עלייתה ודעיכתה של המדינה הטריטוריאלית", והן הרץ'ג

  )423982(מד .שמור מדעי המדינה לפי סנד
  

  מדיניות חוץיעדים ב
  .9-54'  עמ,)1999,      האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (ל" מושגי יסוד ביחסים בינ–מדינת הלאום , שמואל סנדלר

  )423982(מד .שמור מדעי המדינה לפי סנד
  
  ,11יחידה ,)1981, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים,"עיצוב מדיניות חוץ"
  . 164-1 'עמ

  )66801(מש .שמור מדעי המדינה לפי אונ
  

  ל"מדיניות וקבלת החלטות בזירה הבינ
-תל(תרגמה חדוה ארליך , מהדורה שביעית', פרק נ, הפוליטיקה העולמית מגמות ותמורות, ין ויטקוף'רלס קגלי ויוג'צ

  .77-45' עמ, )2002,האוניברסיטה הפתוחה: אביב
  )535703(פו .מור מדעי המדינה לפי קגלש
 

Jerel Rosati, Martin W. Sampson III. and Joe D. Hagan, “The Study of Change in Foreign Policy”’ in 
Jerel Rosati,. Joe D. Hagan  and Martin W. Sampson II, (eds.), Foreign Policy Restructuring (South 
Carolina: University of South Carolina, 1994), pp3-21. 
327.101 FOR (257697) 
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Davud  A.Welch, Painful Choices – A Theory Of Foreign (Prinston and Oxford: Prinston University 
Press, 2005), pp. 10-71.  
327.101 WEL (1149626) 

  ח של ישראל"מאפייני מד
ין עימותים במדיניות חוץ ,)עורכים(ואריה גרוניק   מתוך בנימין נויברגר,"הגדרת יעדים במדיניות חוץ", דוד ויטל

  .3-19' עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה(',   מקראה חלק א1948-2008להסדרים ישראל 
327E1146074(חו . מדי(  

  
  מתוך בנינמין נויברגר , עשרים השנים הראשונות: חוץ של ישראלמדיניות ה", ר'מיכאל בריצ

  .67-59' עמ, )1984, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (דיפלומטיה בצל עימות,) עורך(
  )19985(די .נוישמור מדעי המדינה לפי 

  
אוניברסיטה ה: אביב-תל (מלחמות והסדרים, )עורך(מתוך בנימין נויברגר , "תפקיד משרד החוץ", מרדכי גזית

  . 156-147' עמ, )1992, הפתוחה
  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח

  
ישראל לקראת שנות אלפיים , )עורכים(פז -בתוך משה ליסק וברוך קני, "הפןליטיקה של שינוי", מיכאל ולצר

  .38-28' עמ, )1996, מכון אשכול, ספריית אשכולות, מאגנס: ירושלים(
  )319965(לק . ישרשמור מדעי המדינה לפי

  
מדיניות ,)עורכים(מתוך בנימין נויברגר ואריה גרוניק , "המסורת המדינית של ישראל: הירושה החצויה", ששון סופר

   .20-85' עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה(',   מקראה חלק א1948-2008ין עימותים להסדרים ישראל בחוץ 
327E1146074(חו . מדי(  

  
ין עימותים במדיניות חוץ ,)עורכים(מתוך בנימין נויברגר ואריה גרוניק , ", "מדיניות חוץ ומוסר", יוסי ביילין

   .303-319' עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה(',   מקראה חלק א1948-2008להסדרים ישראל 
  327E1146074(חו . מדי(  
  

  ציונות והישוב היהודי, שתדלנות
, " הברית בהקשר הקהילייה המדינית היהודית העולמית–ין ישראל ליהדות ארצות היחסים ב", דניאל אלעזר

  . 116-93 ' עמ, )1979יוני  (3' מס' חוב, כיוונים
  בספריה המרכזית ובספרית חינוך, כתב עת בספרית מדעי החברה

  
  ..204-189'  עמ, )1982, עובד-עם: ירושלים(' כרך ב, המהפכה הציונית, דוד ויטל

  )113765(מה .יולוגיה לפי ויטסוצשמור 
  

. מתוך א, "היבטים אתניים לאומיים ומדינתיים במדיניות החוץ של הישוב בנושא ארץ ישראל", שמואל סנדלר
  ).2000, מרכז שזר: ירושלים(עידן הציונות ,)עורכים(, ריינהרץ. י, שפירא

  )453254(הצ . עדן608D) יהדות והשאלה מוגבלת, מדף פתוח (בספריה המרכזית
  

   .39-13' עמ,)1980, עובד-עם: אביב-תל (בין ישראל לעמים, נתנאל לורך
327E143366(בי . לור(  

  
  .285-267' עמ, )2000, שוקן: אביב-תל (החיים הכפולים: היינה, יגאל לוסין

  )451134()  לוס( הינ831.7בספריה לספרות 
  

  אוריינטציה במדיניות החוץ של ישראל
  ' עמ, 43מס , קתדרה, "ל של ישראל"ציה הבינהאוריינט", אורי ביאלר

  כתב עת בספריה המרכזית
  

מלחמות , )עורך(מתוך בנימין נויברגר , "וב'כינון היחסים בין ישראל לברית המועצות שבהנהגת גורבצ", יעקב רואי
  .416-401' עמ, )1992,האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (והסדרים

  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח
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  .399-391' עמ, שם, מתוך בנימין נויברגר, "הברית וישראל-היחסים המיוחדים בין ארצות", גבי שפר
  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח

  
  . 23-76' עמ, )1993, משרד הביטחון: אביב-תל (תשתית היחסים המיוחדים:  ישראל–ארצות הברית , איתן גלבוע

  )232465(אר .שמור מדעי המדינה לפי גלב
  

 השנים 50משרד החוץ , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "מאבק  ישראל נגד בידודה", דוד קמחי
  .68-65'  עמ, )2002, כתר: ירושלים(חלק ראשון  , הראשונות

354.1E522340) (יגר( משר(  
  

  המשכיות ושינוי במדיניות החוץ של ישראל
Aharon Klieman, “Directions in Israel’s Foreign Policy”, Israel Affairs,  Vol. 1, No.1 (Autumn 1994), 
pp.96-117. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה
 
Sasson Sofer, “Towards Distant Frontiers: The Course of Israeli Diplomacy”, Israel Affairs, Vol. 10, 
No. 1-2 (Autumn-Winter 2004), pp.1-9.   
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
Emmanuel Navon, “From Kippur to Oslo: Israel’s Foreign Policy, 1973-1993”, Israel Affairs, Vol. 10, 
No. 3 (Spring 2004), pp.1-40. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
   ישראלהממד הביטחוני במדיניות החוץ  של

ין עימותים במדיניות חוץ ,)עורכים(מתוך בנימין נויברגר ואריה גרוניק , "עיקרי תפיסת הביטחון", אבנר יניב
  .354-375' עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה(',   מקראה חלק א1948-2008להסדרים ישראל 

  327E1146074(חו . מדי(  
  

    .19-9' עמ, )1993פברואר -ינואר (מערכות,  " עיון מחודש–של ישראל כושר ההרתעה ", אפרים ענבר ושמואל סנדלר
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
: אביב-תל (מלחמות והסדרים, )עורך(מתוך בנימין נויברגר ,  "קבלת החלטות בסוגיות ביטחון", מאיר-יהודה בן

  .193-175 'עמ, )1992,האוניברסיטה הפתוחה
  )203723 (וה.שמור מדעי המדינה לפי מלח

  
 מלחמות והסדרים, )עורך(מתוך בנימין נויברגר , "היעדים המדיניים והמטרות הצבאיות במלחמות ישראל", צבי לניר

  .43-11' עמ,)1992,האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל(
  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח

  
: גן-רמת ( יצחק רבין וביטחון ישראל– לזכרו ךמתו, "מדיניות הביטחון של ישראל לאחר מלחמת המפרץ", יצחק רבין
   .8-1' עמ, )1996מרץ , א"מרכז בס

  )336666) (לזכ(שמור מדעי המדינה לפי רבי
  

-תל ( דיפלומטיה בצל עימות, )עורך(מתוך בנימין נויברגר , גורמים ושלבים הסכסוך הישראלי ערבי", שמעון שמיר
  . 95-71' עמ, ) )1984, האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )19985(די .שמור מדעי המדינה לפי נוי
  

  מתוך בנימין נויברגר ואריה ,  ","יבער-יטחון בהקשר הישראליבאמצעים לבניית אמון ו", יאיר עברון
האוניברסיטה : רעננה(',   מקראה חלק א1948-2008ין עימותים להסדרים ישראל במדיניות חוץ ,)עורכים(גרוניק 
   .400-376' עמ, )2008,הפתוחה

  327E1146074(חו . מדי(  
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מתוך בנימין נויברגר ואריה גרוניק , " דילמות במדיניות הביטחון השוטף–תפיסת האיום הערבי ", זכי שלום
האוניברסיטה : רעננה(',   מקראה חלק א1948-2008ין עימותים להסדרים ישראל במדיניות חוץ ,)עורכים(

  .443-401' עמ, )2008,הפתוחה
  327E1146074(חו . מדי(  
  

מדיניות חוץ בין ,)עורכים(ניק ומתוך בנימין נויברגר ואריה גר, ", "משבר תפישת הביטחון הישראלית", יוסף-אורי בר
  .482-492 'עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה(',   מקראה חלק א1948-2008עימותים להסדרים ישראל 

   327E1146074(חו . מדי(  
  

    י במדיניות החוץ  של ישראלילאומ- הממד האתנו
  .157-165' עמ, )1980, עובד-עם: אביב-תל(בין ישראל לעמים ,  נתנאל לורך

327E143366(בי . לור(  
משרד , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "הממד היהודי ביחסי החוץ של ישראל" , פנחס אליאב

  .909-915' עמ, )2002, כתר: ושליםיר(חלק ראשון  ,  השנים הראשונות50החוץ 
354.1E522340) (יגר( משר(  

  
 השנים 50משרד החוץ , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "מ וישראל"יהודי ברה", ריןבוסף גוי

  .483-469'   עמ, )2002, כתר: ירושלים(חלק ראשון  , הראשונות
354.1E522340) (יגר( משר(  

  
-1983,  המקרה של ארגנטינה–מחויבותה של ישראל כלפי יהודים  בתפוצות בעתות משבר ומצוקה ", אפרים זדוף

  ' עמ, )2003ספטמבר  (1-2' מס' חוב, בטחון לאומי, "1976
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
  .43-32'עמ, )13/110 (30כרך ,  גשר,"השיקול היהודי במדיניות החוץ של ישראל", ק"משה ז

  )יהדות הגולה ובמדף לכתבי עת, יהדות(בספריה המרכזית 
  

Shmuel Sandler, “Towards a Conceptual Framework of World Jewish Politics: State, Nation and 
Diaspora in a Jewish Foreign Policy”, Israel Affairs, Vol. 10, No. 1-2(Autumn-Winter 2004), 
pp.303-312. 

ספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוניכתב עת ב  
 
Yosi Shain and Aharon Barth,” Diasporas International Relations Theory”, International Organization, 
Vol 57 (Summer 2003), pp. 449-479. 
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
  ב"יחסי ישראל ארה

  . 76-23' עמ, )1993, משרד הביטחון: אביב-תל (תשתית היחסים המיוחדים:  ישראל–ברית ארצות ה, איתן גלבוע
  )232465(אר .שמור מדעי המדינה לפי גלב

  
, )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "ארצות הברית-חמישה עשורים של יחסי ישראל", און-חנן בר

  .265-287'  עמ, )2002, כתר: ירושלים  (חלק ראשון,  השנים הראשונות50משרד החוץ 
354.1E522340) (יגר( משר(  

  
יוסף גוברין , מתוך משה יגר, "ב"ארה-תמרורים מוקדמים במסלול הידוק הקשרים הביטחוניים ישראל", מרדכי גזית

  .293-300'  עמ, )2002, כתר: ירושלים(חלק ראשון  ,  השנים הראשונות50משרד החוץ , )עורכים(ואריה עודד 
354.1E522340) (יגר( משר(  

  
  רוסיה/ מ"יחסי ישראל בריה

מלחמות , )עורך(מתוך בנימין נויברגר , "וב'המועצות שבהנהגת גורבצ-כינון היחסים בין ישראל לברית", יעקב רואי
  .158-147' עמ,)1992, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (והסדרים

  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח
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  מתוך בנימין נויברגר ואריה , "2005-1948ישראל -רוסיה/המועצות-יחסי ברית", עקב רואיי
האוניברסיטה : רעננה(',   מקראה חלק ב1948-2008ין עימותים להסדרים ישראל במדיניות חוץ ,)עורכים(גרוניק 
  .927-907 'עמ, )2008,הפתוחה

  327E1146074(חו . מדי(  
  

ידידות קצרת , )1991(עד פירוק ברית המועצות ) 1948(ברית המועצות מכינון ישראל -יחסי ישראל", יוסף גוברין
 השנים 50משרד החוץ , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "ניתוק ממושך ופיוס, עימות חריף,ימים

  .458-445'  עמ, )2002, כתר: ירושלים(חלק ראשון  , הראשונות
354.1E522340) (יגר( משר(  

  
משרד , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד ,  מתוך משה יגר,"1947-1998, צפיות ויחסים: ישראל ורוסיה", אריה לוין

  .484-490' עמ,)2002, כתר: ירושלים(חלק ראשון  ,  השנים הראשונות50החוץ 
354.1E522340) (יגר( משר(  

  
  יחסי ישראל ואירופה

משרד , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "חוץ של המדינהאירןפה במערכת יחסי ה", יוחנן מרוז
  .329-339' עמ,)2002, כתר: ירושלים(חלק ראשון  ,  השנים הראשונות50החוץ 
354.1E522340) (יגר( משר(  

  
מין נויברגר מתוך בני, "1982-1970, סוך הערבי ישראליכשיתוף פעולה באירופה והס", אילן גריילסהיימר ויוסף ויילר

  .494-453' עמ, )1992, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (מלחמות והסדרים, )עורך(
  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח

  
 השנים 50משרד החוץ , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "ישראל והאיחוד האירופי", אבי פרימור
  .344-340' עמ,)2002,  כתר:ירושלים(חלק ראשון  , הראשונות

354.1E522340) (יגר( משר(  
  

יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "מרכזיותה של ישראל בשיקום היחסים בין גרמנים ליהודים", יוחנן מרוז
  .345-350' עמ,)2002, כתר: ירושלים(חלק ראשון  ,  השנים הראשונות50משרד החוץ , )עורכים(

354.1E522340) (יגר( משר(  
  

, )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "גרמניה-רגש וריאליזם ביחסי ישראל, מוסר", בנימין נויברגר
  .279-290' עמ,)2002, כתר: ירושלים(חלק ראשון  ,  השנים הראשונות50משרד החוץ 

354.1E522340) (יגר( משר(  
  

מתוך בנימין נויברגר ואריה גרוניק , "מרירות שלאחר הגרושיןמחדוות הברית ל: יחסי ישראל צרפת", דניס שרביט
האוניברסיטה : רעננה(',   מקראה חלק ב1948-2008מדיניות חוץ בין עימותים להסדרים ישראל ,)עורכים(

   .1051-1026' עמ, )2008,הפתוחה
327E1146074(חו . מדי(  

  
  יחסי ישראל והמזרח הרחוק

  .319-237' עמ, )2004, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה: חיפה (המסע הארוך לאסיה, משה יגר
327.5E 1067734(מס .יגר(  

  
מדיניות חוץ ,)עורכים(גרוניק  מתוך בנימין נויברגר ואריה, " "1992-1950המדינית הסינית של ישראל ", זאב סופות

   .928-963' עמ, )2008,פתוחההאוניברסיטה ה: רעננה(',   מקראה חלק ב1948-2008בין עימותים להסדרים ישראל 
  327E1146074(חו . מדי(  
  

-תל (מלחמות והסדרים, )עורך(מתוך בנימין נויברגר , "יחסים מתמשכים ומתפתחים:יפן וישראל", כן עמי שילוני
  .452-441' עמ,)1992, האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח
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, )עורך(מתוך בנימין נויברגר , "80 -יחסי ישראל סין בשנות ה: ים קדימה וצעד אחד אחורניתשני צעד", יצחק שיחור
  .440-417' עמ,)1992, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל(מלחמות והסדרים 

  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח
  

מדיניות חוץ ,)עורכים(ר ואריה  גרוניק מתוך בנימין נויברג, " העבר והעתיד– שנות יחסים 50, יפן-ישראל", יעקב כהן
  .996-1027' עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה(',   מקראה חלק ב1948-2008בין עימותים להסדרים ישראל 

  327E1146074(חו . מדי(  
  

ין עימותים מדיניות חוץ ב,)עורכים(מתוך בנימין נויברגר ואריה  גרוניק , ", "סין בין ישראל לערבים", יצחק שיחור
  .964-995' עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה(',   מקראה חלק ב1948-2008להסדרים ישראל 

  327E1146074(חו . מדי(  
  

   ואמריקה הלטינית אפריקה יחסי ישראל
גר מתוך בנימין נויבר, "2008-1948אסיה ואמריקה הלטינית  , ישראל ויחסיה עם מדינות אפריקה", בנימין נויברגר
: רעננה(',   מקראה חלק ב1948-2008מדיניות חוץ בין עימותים להסדרים ישראל ,)עורכים(ואריה  גרוניק 

  .1079-1052' עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה
  327E1146074(חו . מדי(  
  

, )עורכים (יוסף גוברין ואריה עודד, מתוך משה יגר, " היבטים היסטוריים ופוליטיים–ישראל ואפריקה ", אריה עודד
  .615-629' עמ, )2002, כתר: ירושלים(חלק שני  ,  השנים הראשונות50משרד החוץ 

354.1E522340) (יגר( משר(  
  

מתוך בנימין נויברגר ,  "1983-1974אפריקה -טעויות הפרגמטיזם במדיניות החוץ של ישראל כלפי דרום", נעמי חזן
  .328-291' עמ,)1992, הפתוחההאוניברסיטה : אביב-תל (מלחמות והסדרים, )עורך(

  )203723(וה .שמור מדעי המדינה לפי מלח
  

יוסף גוברין ואריה , מתוך משה יגר, ", "דרום אפריקה לעת קריסת האפרטהייד-רשמים מיחסי ישראל", דוד אריאל
  .704-722' עמ, )2002, כתר: ירושלים(חלק שני  ,  השנים הראשונות50משרד החוץ , )עורכים(עודד 
354.1E522340) (יגר( משר(  

  
, )עורך(מתוך בנימין נויברגר , גורמים חיצוניים ופנימיים: גישות אמריקה הלטינית לישראל", שפירא' יורם ד

  /606-564' עמ, )1984, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (דיפלומטיה בצל עימות
  )19985(די .שמור מדעי המדינה לפי נוי

  
  יחסי ישראל והכס הקדוש ברומא

  .35-9' עמ, )2006, גוריון לחקר ישראל-יד יצחק בן צבי ומכון בן:ירושלים (צלב במגן דוד,  ביאלראורי 
327.45634E1105033(צל . ביל(  

  
מדיניות חוץ  , עורכים(מתוך בנימין נויברגר ואריה  גרוניק  , "היחסים בין הכס הקדוש ומדינת ישראל", יצחק מינרבי

  .1107-1125' עמ, )2008,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה(',   מקראה חלק ב1948-2008 בין עימותים להסדרים ישראל
  327E1146074(חו . מדי(  
  

יוסף , מתוך משה יגר, "האינטרסים הדתיים והמדיניים, הוואטיקן בסבך התיאולוגיה-יחסי ישראל", חורין-נתן בן
  .993-1032' עמ,)2002, כתר: ירושלים( חלק שני  , השנים הראשונות50משרד החוץ , )עורכים(גוברין ואריה עודד 

354.1E522340) (יגר( משר(  
  

 50משרד החוץ , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, ", "מהפך: ישראל והעולם הנוצרי", משה אומן
  .1038-1033' עמ,)2002, כתר: ירושלים(חלק שני  , השנים הראשונות

354.1E522340) (יגר( משר(  
  

  ם"יחסי ישראל והאו
  .93-73' עמ, )1985, אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת (ם וישראל"האו, אבי בקר

341.23E33906(אם . בקר(  
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מתוך בנימין נויברגר ואריה  גרוניק  , " שלוש תקופות ושלוש שאלות–ם "יחסי ישראל והאו", אריה גרוניק
האוניברסיטה : רעננה(',   מקראה חלק ב1948-2008 מדיניות חוץ בין עימותים להסדרים ישראל,)עורכים(

  .1106-1080' עמ, )2008,הפתוחה
  327E1146074(חו . מדי(  
  

 50משרד החוץ , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, " האומות המאוחדותתישראל בזיר", שמאי כהנא
   .823-789' עמ,)2002, כתר: ירושלים(חלק שני  , השנים הראשונות

354.1E522340) (יגר( משר(  
  

 50משרד החוץ , )עורכים(יוסף גוברין ואריה עודד , מתוך משה יגר, "ם והמערכה לשלום"האו, ישראל", יוחנן ביין
  .888-882' עמ,)2002, כתר: ירושלים(חלק שני  , השנים הראשונות

354.1E522340) (יגר( משר(  
   
   

 
 


