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 חומר קריאה- רקע (לא חובה)
   סקירה
  ) ט"תשל,  שוקן:רושליםי( מדינת ישראל ויחסיה עם ארצות הברית,  .נ, ספרן

  )148171(מד .שמור מדעי המדינה לפי ספר
  

  ). ז"תשל ןהביטחו משרד :א"ת ( ארצות הברית והסכסוך הישראלי ערבי , גוטפלד.וא, . ב,רייך
  )134803(אר . ריך327.56073

   
  ) 1986, מכון דיוויס ליחסים בינלאומיים: רושליםי (ב"יחסי פטרון וקליינט תלות ישראל בארה, .ג, שפר
  אין

  
*Bard, M. 'US-Israel relations' http://www.jewishvirtuallibrary.org/israel/index.shtml  
Rosner's Domain http://www.haaretz.com/hasen/pages/rosnerMain.jhtml  

  
  

   ית היסטורסקירה
 יחסי החוץ של .  ח, אופזתוךב"  1948-1998 מיוחדים יחסים: ב"ארה-ישראל "רבינוביץ .א,  טוב-סימן-ברי 

   70-49 ): 1999האוניברסיטה העברית /משרד החוץ (ישראל
  )466030 (7688תדפיס 

  
  ב"עיצוב מדיניות חוץ של ארה

J. Rosati, The Politics of United States Foreign Policy (Thomson/Wadsworth: 3rd Edition 2004)  
'Understanding the Bureaucracy: The State Department' Chapter 6. 
'Congress and inter-branch politics' Ch. 11. 
'The Public & its beliefs' Ch. 13  

  12.8.07הוזמן 
  *מסומן עם ) חובה (חומר קריאה להרצאות

  ."לא מתורגם" מאלו שמסומנים ב חוץורגם לעברית כל מקור מת
   לסמוך עליהם בלבד אין, התרגומים אינם רשמיים

  את התרגומים אפשר לקבל מהמרצה על דיסק
 2007-1949 ב כלפי ישראל"ארהשל מדיניות חוץ  של יתסקירה היסטורי. 3-2

  ?כלפי ישראל ב" של ארהמדיניותפוליטיקה פנימית ואינטרסים אסטרטגיים השפיעו על , איך תרבות
-תל (דיפלומטיה בצל עימות ,. בנויברגרתוך ב" ישראלי-ב והסכסוך הערבי"ארה". ו, קוונדט*

   493-459 )ד"תשמ ,האוניברסיטה הפתוחה :אביב
  )19985(די .שמור מדעי המדינה לפי נוי

  
  259-270 )2006 ,האוניברסיטה הפתוחה :אביב-תל( 1945לאומית מאז -ב בזירה הבין"ארה. א, צבי-בן*

   .10פרק , 222-227, 190-211, 139-160, 119-120, 102-104, 90-98
  )1117540(אר .צבי-שמור מדעי המדינה לפי בן

  
Quandt, W. Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967 
(Washington DC: Brookings Institution/University of California Press, 2nd Edition. 2002) 
E327.53 QUA (493386) 
 
Spiegel, S. The Other Arab-Israeli Conflict, (Chicago: Chicago University Press, 1985) 
E327.73056 SPI (35488) 
 

 ב" של ישראל כלפי ארה חוץמדיניות. 4
?ב"איך התפתח מדיניות ישראלית כלפי ארה  

? ב"ההבדלים בגישות שונות בישראל כלפי יחסים עם ארהמה מסביר את   
*J. Rynhold, 'Israeli-American relations & the Peace Process' Middle East Review of 
International Affairs (MERIA) Vol. 4 No. 2, June 2000. 
EJournal 

  זהות ויחס מיוחד, תרבות. 5
  ?ב משפיעים על גישות אמריקניות כלפי ישראל"רהאיזה אלמנטים של תרבות פוליטית בא

 ?ב לישראל"באיזה דרכים משפיעה תרבות אמריקנית על הגישה של ארה
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   1פרק ) ס"תש ,האוניברסיטה העברית בירושלים: ירושלים (ב והערגה לציון"ארה, דיויס. מ* 
  )471654(אר . דיו303.48273: מדף פתוח

  
M. Barnett, ‘Identity and Alliance in the Middle East’ (Chapter 11) in P. Katzenstein, Ed. The 
Culture of National Security (New York: Columbia University Press, 1996) pp. 432-447 

  CUL (339480) שמור מדעי המדינה לפי 
 
C. Mansour, Beyond Alliance: Israel in US Foreign Policy (N.Y.: Columbia Univ. Press) Edited 
Conclusion (on disk) 
E327.73 MAN (259163) 
 
M. Oren, Power, Faith & Fantasy: America in the Middle East 1996 to the Present (N.Y.: 
Norton, 2006) לא מתורגם  
 אין

  ב"נצרות והיחס לישראל בארה. 6
  ? השניםכיצד העריכו קבוצות נוצריות שונות את ישראל לאורך

  ?ב במזרח התיכון"עד כמה האבנגליסטים משפיעים על מדיניות ארה? מדוע האבנגליסטים תומכים בישראל
*K. Wald et al "Reclaiming Zion: How American Religious Groups View Israel" in Sheffer US-
Israeli Relations at the Crossroads, pp.147-168. 
E327.73 PUS  (194975) 
 
W. R. Mead, 'God's Country?' Foreign Affairs September/October 2006 
http://www.foreignaffairs.org/20060901faessay85504/walter-russell-mead/god-s-country.html  

 
  ישראלו יהודי ארצות הברית  ביןםייחסה. 7

ב לציונות " בארהתשל הקהילה היהודי) פוליטיות ותרבותיות(כיצד התפתחה והשתנתה התייחסותה 
  ?ולישראל

  ?ב מתרחקים מישראל"האם היהודים בארה
*A. Gal ‘Envisioning Israel: The American Jewish Tradition’ in A. Gal Ed Envisioning Israel 
(Wayne State Univ. Press, 1996) pp. 13-37  
D4(73)ENV (358108) 
 
*Y. Shain, ‘Jewish kinship at a Crossroads’ Political Science Quarterly Vol. 117 No. 2 2002, 
pp. 279-309 
EJournal 
 
Wertheimer, J. & S. M. Cohen, 'Whatever Happened to the Jewish People?' Commentary June 
 לא מתורגם 33-37 :2006
EJournal 
 
Saxe, L., B. Phillips & E. Lengyel, American Attitudes towards Israel November 2002 (Cohen 
Center, Brandeis University) http://cmjs.org/files/IsraelAttitudes.pdf  pp. 1-32.לא מתורגם  
 

   דעת הקהל באמריקה כלפי ישראל. 8
  ?  של ישראל בדעת הקהל האמריקאיתתמהן המגמות המרכזיות בנוגע למידת הפופולאריו

 של ישראל בדעת הקהל תמהם הגורמים העיקריים שעומדים מאחורי העליות והירידות במידת הפופולאריו
  ? ישראלאמריקנית כלפי

  
 266-263)  1993 ,ןהביטחומשרד  :אביב-תל(ם תשתית היחסים המיוחדי: ארצות הברית וישראל, גילבוע. א*

268-281  ,286-287   
  )232465(אר .שמור מדעי המדינה לפי גלב
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N. Novik, The United States & Israel: Domestic Determinants (Boulder: Westview, 1986): 19-
37 
E327.73 NOV (63291) 
Saxe et al, American Attitudes towards Israel, pp. 32-109 
http://cmjs.org/files/IsraelAttitudes.pdf  לא מתורגם 

  והשדולה קונגרס. 9
  ?ב"יות ארהבאיזה דרכים השדולה משפיעה על מדינ?  השדולהה הורכבמימ

  ?ב במזרח התיכון" של ארההעד כמה השדולה משפיעה על מדיניות
  ?באילו  דרכים היו שינויים באופי ובגודל התמיכה לאורך השנים?  תומך בישראלסמדוע הקונגר

*C. Mansour, Beyond Alliance: Israel in US Foreign pp. 237-250, 250-260 
E327.73 MAN (259163) 
 
*A. F. K. Organski, The $36 Billion Bargain: Strategy & Politics in US Assistance to Israel 
(New York: Columbia University Press; 1990) Chapter 3, pp.62-85  
E327.73 ORG (317769) 
 
B. Rosenson E. Oldmixon & K. Wald. ‘Conflict over Israel: Religion, Race, Party & Ideology in 
the US House of Representatives 1997-2002’ Terrorism & Political Violence Vol. 17 No. 3 
2005 pp. 407-426  
Journal + EJournal 

  הסיוע. 10
   ? לאחריםמעניקהב " לסיוע שארהלישראל הסיוע היחס בין  מהו?ב"ישראל מקבלת סיוע מארה מדוע

  ?  ישראלית המדיניותהעה על ב השפ" לארהנותן ועד כמה הסיוע 
*L. Laufer, 'US Aid to Israel' in G. Sheffer Ed., Dynamics of Dependence (Boulder: Westview, 
1987) pp. 134-140 
E327.73 DYN (59386) 
 
*Organski, The $36 Billion Bargain, Chapters 5 and 7  
E327.73 ORG (317769) 
 
S. Twing, ‘A Comprehensive Guide to US Aid to Israel’ Washington Report on Middle East 
Affairs, April 1996, pp. 45-52 www.wrmea.com/backissues/0496/9604007.htm  
 

  היחסים האסטרטגיים. 11
  ? הושפע מאז תום המלחמה הקרההכיצד שיקול ז? ב"סטרטגי מבחינת ארההאם ישראל הינה נכס או נטל א

*Mansour, Beyond Alliance pp. 1-10, 35-44. 
E327.73 MAN (259163) 
 
*Mearsheimer & Walt, The Israel Lobby & US Niddle East policy, Vol. 13, (3) (p. 29-(59 pages) 
EJournal 
 
B. Rubin, 'The Real Roots of Arab Anti-Americanism' Foreign Affairs Vol. 81 no. 6, 2002 
Journal 

   ?מי שולט במי" : קליינט -פטרון "יחסי . 12
   ?ב כלפיה או שמא הדבר הפוך"במדיניות של ארה" לטתשו"האם ישראל 

Organski, The $36 Billion Bargain; Chapter 8, pp.180-201 
E327.73 ORG (317769) 
*A. Ben-Zvi, United States & Israel: The Limits of the Special Relationship (New York: 
Columbia University Press, 1993) pp. 1-25. 
E327.73 BEN-ZVI (262520) 


