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 אילן-אוניברסיטת בר
   המחלקה למדעי מדינה

 
  ה" תשס- ארצות הברית-יחסי ישראל  01 428 71 

  ונתן ריינהולד'ר ג"ד
 

  מטלות
 20%         השתתפות) 1

 פה-רפרט בעלכולל 
  מבוסס על מקור מהביבליוגרפיה, דקות 20-25

 כולל הכנת דפים מודפםים לכיתה שמסכם ומסביר את החומר 
 20%        ב'  סממבחן בסוף

  מהרפרטיםהשאלות תבוססו על נושאי ההרצאות וחומר 
  60%         עבודה

 1.1.05לפני  לקבוע נושא  עם המרצהיש להיפגש
 לפני פסח לוגיהומתודו , שאלה מחקרית ברורה,ביבליוגרפיה עם  עם המרצהיש להיפגש

 .2005-2006לפני התחלת שנת הלימודים יש להגיש את העבודה עצמה 
 ניתן לעשות רק לבד

  מודפסתהעבודה חייבת להיות 
  מילים7000-9000 בין העבודה חייבת להיות

 
 הערה כללית

  נא להודיע מראש אם לא ניתן להגיע להרצאה
  נכשל'  פעמים בסמ4כל סטודנט שנעדר יותר מ, בהתאם לתקנון, בכל מקרה

  בלי אישור יצוין כנעדר להרצאהכל מי שמגיע מאוחר
  בכל שלב: 60% ל"לעבור את הקורס יש לעבור בהצלחה כל אחד מהשלבים הנכדי 

 
  נושא ההרצאות

  ב"ארה-סקירה כללית על יחסי ישראל
  תהצד המיוחד ביחסים בין המדינו
  ב כלפי ישראל"מבנה עיצוב מדיניות חוץ בארה

 ועיצוב עבודה בניית ביבליוגרפיה לעבודה
 פי ישראלית כלנהיחס של הרשות המבצעת האמרק

   1973-1947ב "מדיניות של ישראל כלפי ארה
   2000-1967ב "מדיניות של ישראל כלפי ארה
  והסיוע האמריקני לישראל

  ישראלית-השדולה הפרו, קונגרס
  היחסים האסטרטגיים בין המדינות

  זהות ו יחס מיוחד, תרבות
  ?מי שולט במי" :  קליאנט-פטרון "יחסי 

  חסם עם ישראליהודי ארצות הברית וי
  דעת הקהל באמריקה כלפי ישראל

 
 החומר קריאה להרצאות

 סקירה כללית
 יחסי ,בחיים אופז"  1948-1998יחםים מיוחדים : ב"ארה-ישראל"טוב ואיתמר רבינוביץ -סימן-יעקב בר

  70-49 'ע) 1999האוניברסיטה העברית /משרד החוץ (החוץ של ישראל
  21.06.04 -הוזמן בהשאלה בין ספריתית  ב

 
 ב כלפי ישראל"מדיניות חוץ בארה

  493-459, דיפלומאטיה בצל עימות ,בנויברגר" ישראלי-ב והסכסוך הערבי"ארה", קוונדט. ו
 )19985(די .שמור מדעי המדינה לפי נוי   
 

 השדולה
  264-248" ק"העשור של איפא"16,פרק  , 1994 :שותפים לדבר מעשה  רביב. מלמן וד. י

 )248339(שת  .י המדינה לפי מלמשמור מדע   
 
 

 הסיוע
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 159–131' ע, 4פרק , פילגש במזרח התיכוןזוהר . ע
 )243726(פי .   שמור מדעי המדינה לפי זהר

 
 היחסים האסטרטגיים

 210-191": השמים הם הגבול" 13 ,פרק  :שותפים לדבר מעשה  מלמן ורביב
 )248339(שת .שמור מדעי המדינה לפי מלמ

 
 ישראלו יהודי ארצות הברית  ביןםייחסה
 

  16.פרק , מביירות לירושלים תום פרידמן
 )130108(מב .שמור מדעי המדינה לפי פרי

 
 רפרטיםה

 *.כל מקור מתורגם לעברית חוץ מאלו שמסומן עם 
 אין לסמוך עליהם בלבד , התרגומים אינם רשמיים

 את התרגומים אפשר לקבל מהמרצה
 

 תהצד המיוחד ביחסים בין המדינו
1 Lillian Feldman The Special Relationship Between West Germany & Israel 1984, 262-271 

 
 ב"מדיניות של ישראל כלפי ארה

2 Jonathan Rynhold, "Israeli-American relations and the Peace Process" Middle East  
Review of International Affairs (MERIA) June 2000 Vol. 4, 2  
 

 קונגרס
3 M. Feuerwerger Congress and Israel, Greenwood: 1979, pp. 3-15, 177-192. 
4 Camille Mansour, C. Beyond Alliance: Israel in US Foreign Policy, pp. 237-250, 250-260.  
 
5 Organski, The $36 Billion Bargain: Strategy and Politics in U.S. Assistance to Israel.  
New York: Columbia University Press; 1990, Chapter 3, pp.62-85  

 הסיוע
6 Organski, The $36 Billion Bargain, Chapter 7 
 

 האסטרטגיים היחסים
7 Mansour, C. Beyond Alliance pp. 1-10, 35-44.  
8 Karen Puschel US-Israeli Strategic Cooperation in the Post Cold War, Tel Aviv 
University, 1992, pp. 81-99, 7-8, 151-160 
 

  זהות ו יחס מיוחד, תרבות
9 *Michael Barnett " Identity and Alliance in the Middle East"  (Chapter 11) in Peter  
Katzenstein, Ed. The Culture of National Security, 1996, pp. 432-447  
 

  דעת הקהל באמריקה כלפי ישראל
  268-287 266-263 ,1993,, תשתית היחסים המיוחדים: ארצות הברית וישראל  איתן גילבוע 10

 
11 *Shibley Tehamy and Jon Krosik "US Public Attitudes Towards Israel" in Gabriel Sheffer 
Ed. US-Israeli Relations at the Crossroads Cass 1997 pp.109-125  
 
12 Kenneth Wald et al "Reclaiming Zion: How American Religious Groups View Israel" in 
Sheffer US-Israeli Relations at the Crossroads  pp.147-168. 
 

 ישראלו יהודי ארצות הברית  ביןםייחסה
13 Allon Gal ‘Envisioning Israel: the American Jewish Tradition’ in Allon Gal Ed 
Envisioning Israel (1996:Wayne State Univ. Press), pp. 13-37         D4(73) ENV 1996 
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*Steve Cohen & Charles Liebman ‘Israel and American Jewry in the 21st Century’ in Allon 
Gal, Alfred Gottschalk Eds. Beyond Survival and Philanthropy (Wayne State 2000), pp. 2-23 

  ?מי שולט במי" :  קליאנט-פטרון "יחסי 
14 Organski, The $36 Billion Bargain; Chapter 8, pp.180-201 
*Yaacov Bar Siman Tov Israel, the Superpowers, and War in the Middle East 1987 pp.  
1-26, 239-257 
 
15 Avi Ben-Zvi, United States & Israel: Limits of the Special Relationship, 1993 pp. 13-25  


