
 פרסומים / גוברין יוסף

 

 ספרים

 

  ,מאגנס ל"י ש"ע הספרים הוצאת ,המועצות ברית עם הנאצית גרמניה ביחסי היהודי ההיבט   1.

 מיטשל ולנטין בהוצאת) מעודכנת מהדורה) באנגליתו1986. , בירושלים  העברית האוניברסיטה     

   Vallentine  Mitchell    ,2009 .תהברי ארצות (ופורטלנד ונדוןל  ( 

 

 ,מאגנס הוצאת 1967, בשנת ניתוקם עד 1953 בשנת מחידושם , המועצות ברית-ישראל יחסי .2 

  של לזכרו 1991, בשנת הממשלה ראש בפרס זכה הספר, 1990. (בירושלים העברית האוניברסיטה    

  ,      מוסקבה  ,Progress ,בהוצאת ברוסית פורסם ). ישראל מדינת של השני הממשלה ראש , שרת משה    

  1998. ופורטלנד לונדון , (Frank Cass) קאסס פרנק בהוצאת  ,(מעודכנת מהדורה) באנגליתו    

 

 ,הגטאות לוחמי בית הוצאת  ,ישראל-לארץ ההעפלה ועל טרנסניסטריה על זיכרונות ,האבדון בצל  3.

 בהוצאת ביידיש 1999. ,ושליםביר העברית באוניברסיטה רומניה יהדות לחקר והמרכז  "ושם יד"    

  2007 .,ופורטלנד לונדון Vallentine Mitchell בהוצאת  ,באנגליתו  2002,אביב-תל ,פרץ . ל.י    

 

 1989-1985   ברומניה ישראל שגריר של מרישומיו ,אושסקו'צ עידן בשלהי רומניה-ישראל יחסי. 4 

  לונדון ,קאסס פרנק בהוצאת  ,באנגלית 2001. ,בירושלים העברית האוניברסיטה  ,מאגנס הוצאת    

  Babes-Bolyai, אוניברסיטת בהוצאת, (מעודכנת מהדורה)  ברומנית   2002 .,ופורטלנד     

  2007 .,רומניה (Cluj-Napoca) נאפוקה' - קלוז     

 

  ,כתר הוצאת .עודד ואריה ,יגר משה  :עםיחד  עורך ,הראשונות השנים  50 :ישראל של החוץ משרד . 5

 . 2002,ירושלים     

 

    1991-1991  בשנים חידושם ועד 1967 בשנת ניתוקם מעת ,אירופה מזרח ארצות עם ישראל יחסי  6.

 Vallentine Mitchell,    בהוצאת  באנגליתו  2009. ,בירושלים העברית האוניברסיטה ,מאגנס הוצאת     

 201. 1  ופורטלנד לונדון      

 

 יםמחקר/ מאמרים 

 

 Servicemen's Journal, Australia-NX Sydney's Ex :בתוך( אנגלית) עשור לקיומה ,ישראל  .1 

9-9ע  "ע, 1999, יוני        

    

  2. עברית ויהדות במכללות העולם,  בתוך: עם וספר, ברית עברית עולמית, מאי 1991, ע"ע 21-19. 

 

  3. ישראל-אמריקה הלטינית במישור קשרי תרבות,  בתוך: גשר, הקונגרס היהודי העולמי, דצמבר 

 .1992, ביוני 22, במארס 29, א"ת,  Aurora  בשבועון  בספרדית. 291-299ע "ע, ירושלים, 1991     

 

 4. הישוב היהודי באל-סלבדור, בתוך: בתפוצות הגולה, 19, מחקרים וסקירות על הנעשה בעולם היהודי,  

.133-131ע  "ע, 199941991, ירושלים, ההסתדרות הציונית העולמית      

     

  7 בחינות :בתוך  ,הנאצית גרמניה על לניצחון שנה 20 לציון במוסקבה בעצרת,  אהרנבורג איליה  5.

 1977,  , בירושלים העברית האוניברסיטה ,אירופה ומזרח המועצות ברית יהדות ולחקר לעיון עת כתב    

 בכתב , ביידישו; 13.9.2111-ב, 992עזר גיליון -עיתון בן, נטרנטיבאבמהדורה מורחבת ו  147-146 ע"ע    

 . 2003 ,פברואר-ינואר  ,אביב-תל  ,פראגן לעבענס העת    



                                                         -  2-                                                              

 

  לחקר המרכז  29, 'מס מחקר עבודת ,(אנגלית 1966-1964 (בשנים המועצות ברית-ישראל יחסי  6.

 .עמודים 199 1978,  ינואר  ,בירושלים העברית האוניברסיטה  ,אירופה -ומזרח המועצות ברית    

 

   .163-168 ע"ע , 1978חורף ,84/83  ,הגולה בתפוצות  :בתוך  ,זילנד-בניו היהודי הישוב .7 

 

  1941-1933 בשנים מ"בריה ובין הנאצית גרמניה בין ההדדית היחסים במערכת היהודי םהגור 8. 

  .129-154 ע"ע ,1979  ,אפריל  ,מורשת ילקוט :בתוך    

 המועצות ברית עם הנאצית גרמניה ביחסי היהודי ההיבט: ספרי של מקוצרת גרסה זו : הערה    

 

 המכון  8, שבות :בתוך),  אנגלית (המועצות ברית ייהוד בקרב ישראלים דיפלומטים של פעילותם  9.

  153-129 . ע"ע , 1981 ,אביב-תל אוניברסיטת ,התפוצות לחקר     

 

 אביב-חורף ,גשר :בתוך  1900-1870, בשנים ברומניה היהודית הלאומית בהתעוררות דרך ציוני. 10
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  למורשתו השישי הבינלאומי הכינוס ספר :בתוך ,השואה בתקופת בטרנסניסטריה יהודים יתומים .28 

 ,2000, הגטאות לוחמי ביתו בישראל  אק'קורצ יאנוש ש"ע האגודה בהוצאת   ,אק'קורצ יאנוש של       

  201-198. ע"ע       
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 ,רומניה - בוקובינה  ,והסביבה דורניי-וטרה יהודי של הזיכרון ספר :בתוך ,לרנר צדקנית, ל"ז אמי  29.

 ,וכן 569-566 ע"ע ',ב כרך  2001,,אביב-תל", והסביבה דורניי-וטרה יוצאי" עמותת בהוצאת      

 382-381 . ע"ע 'א כרךב 1989, בשנת ורנהבד ישראל שגריר ביקור      

 

 :בתוך ,אנגלית 1989-1985, ברומניה יהודיות קהילות: ישראלי שגריר של ביקורים יומן 30. 

       Jews in Eastern Europe, העברית האוניברסיטה ,הרמן אברהם ש"ע זמננו ליהדות המכון  

  92-77 . ע"ע 2001, חורף (46) 3, 'מס, בירושלים      

 

 ,ויהדות לציונות עת כתב  ,חדשים כיוונים :בתוך ,אירופה-במזרח הקומוניזם שאחרי האנטישמיות. 31 

   ,באנגלית , 2002. במאי 24 יורק-ניו, הדוארבכתב העת , וכן 113-107. ע"ע 2002,  אפריל ,ירושלים      

  ,9- 8' מס  15כרך ,ציבור ניינילע הירושלמי המרכז ewish Political Studies Review,J :בתוך      

   Les habits neufs de l'antisemitisme en Europe :בתוך ,בצרפתיתו 149- 141ע"ע 2003,      

 .   293-299 ע"ע  Café  Noir, France, 2004,  בהוצאת      

 

  (1991), המועצות ברית פירוק עד (1948) ישראל מכינון המועצות ברית - ישראל יחסי 32. 

 הראשונות השנים 50 :החוץ משרד :בתוך, ופיוס ממושך ניתוק ,חריף עימות, ימים קצרת ידידות       

  458-445 ע"ע ,'א כרך 2002, ירושלים ,כתר בהוצאת  ,עודד אריה ,גוברין יוסף ,יגר משה :עורכים       

 

 .וישראל המועצות ברית יהודי 33 .

 מ"בריה-ישראל יחסי על והשלכתו לישראל מ"בריה יהודי עליית למען המאבק התפתחות. א      

 בקרבם הישראלית וההסברה מ"בריה יהודי של הלאומית ההתעוררות. ב      

 בשנים הסובייטית העיתונות בראי מ"בריה יהודי בקרב ישראלים דיפלומטים של פעילותם .ג      

  .469-483 ע"ע  ,'א כרך ,הראשונות השנים  50החוץ משרד :בתוך ,1964-1966         

 

  ,'כרך א ,הראשונות השנים  50:החוץ משרד :בתוך ,אושסקו'צ עידן בשלהי רומניה-ישראל חסיי .34 

 . 911-911ע "ע       

 

  50 :החוץ משרד :בתוך ,(מ"בריה למעט) אירופה-מזרח מדינות עם ישראל יחסי חידוש תהליך .35 

  .526-532  ע"ע  ,'א כרך  ,הראשונות השנים       

 

 : בתוך,  קומוניסטי-הפוסט ובעידן הקומוניסטי העידן בשלהי אירופה-במזרח היהודי הקיום  36.

 . 922-929  ע"ע , 'ב כרך  ,הראשונות השנים  50החוץ משרד       

 

 :בשנתון, (אנגלית (אושסקו'צ עידן בשלהי רומניה-ישראל יחסי  37.

       rum RomaniaeStudia et Acta Historiae Iudeo, והמכון יאסי סניף הרומנית אקדמיה 

 הקהילות איגוד של רומניה יהדות לחקר והמרכז יאסי אוניברסיטת ,קסנופול ש"ע להיסטוריה      

  357-342 .ע"ע 2003, ,הספר הוצאת  ,הברומני היהודיות      

  יחסי(: בתרגום אנגלי מקומי (ספרי של העברית המהדורה מן שהועתק הפרקים אחדזה   :הערה      

  .אושסקו'צ עידן בשלהי רומניה-ישראל      

                                                                 

  ,ביניהן דיפלומטיים יחסים כינון לקראת אלבניה לבין ישראל בין המדיניים המגעים תולדות  38.

  סתיו ,ציבור לענייני הירושלמי המרכז ,ical Studies Review Jewish Polit:בתוך ,(אנגלית(      

  74-67 .ע"ע      2005,  
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  49-41. ע"ע 2006, חורף 151, ,גשר: בתוך,  - 20ה המאה בשלהי אוסטריה יהודי. 93 

                                                           

  . 2007מאי, פריס ,העפטן יידישע :העת בכתב  (יידיש( ,ישראל לעצמאות שנים  59  על היבטים. 44 

 

  וכליאת רצח, ןוחורבנ הקהילות  ,בוקובינה צפון יהודי שואת :הספר בתוך ,בגטאות הכליאה .41 

 של העולמי הארגון בהוצאת ,1941 אוקטובר - יולי לטרנסניסטריה המוות צעדת ,בגטאות היהודים       

        (האבדון בצל מספרי הועתק 433-428 (ע"ע ,2007 , אביב-תל  ,בוקובינה יהודי       
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