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כתובות א-מיילwisrael@poli.haifa.ac.il :
שעת קבלה :בתיאום מראש
היקף הקורס  4 :נ"ז  4שש"ס
סוג הקורס :שיעור מתקדם
תקציר הקורס :הקורס מהווה סקירה מקיפה של המערכת הפוליטית האמריקאית .במהלכו נבחן את הבסיס החוקתי של
ארה"ב ,את המוסדות הלאומיים המעורבים בקבלת ההחלטות בשיח הציבורי (הנשיאות ,הקונגרס ,בית המשפט העליון,
המנהל הציבורי) ,הסוגיות העומדות בלב ליבו של שיח זה (זכויות וחרויות ,מדיניות חוץ ופנים) ,השחקנים המרכזיים בזירה
הפוליטית האמריקאית (דעת קהל ,מפלגות ,התקשורת ,קבוצות אינטרס) והדרכים באמצעותן סוגיות אלה מוכרעות
(חקיקה ,קמפיינים ובחירות).
דרישות הקורס :הציון בקורס מורכב מ 10%-השתתפות (לא נוכחות) ו 90%-מבחן סיום רב בררתי (מבחן אמריקאי)
המסכם את ההרצאות וחומרי הקריאה .בידי המרצה שמורה הזכות לשנות או להוסיף קריאות במהלך הסמסטר .הלמידה
בקורס היא תוצר של קריאת המקורות והשתתפות ערה בשעורים .לרוב ההרצאות לא תהוונה חזרה על חומר הקריאה,
אלא תתמקדנה בדיון ,בהרחבה ובאינטגרציה של חומר .כמו-כן ,בשעורים יעשה שימוש נרחב בקטעי וידאו ובמצגות ,ויהיה
עליכם/ן להבין ולהפנים תכנים אלו .לכן ,מי שמעוניין/ת להצליח בקורס ת/ישכיל למלא את חובות הקריאה בזמן (כלומר
לפני השיעור) ות/ישתתף בשעורים באורח פעיל .יש איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ובמחשבים ,למעט סטודנטים/ות
עם אישור בכתב מיה"ל .סטודנט/ית שת/יחסיר יותר משני שעורים למעט מקרים חריגים באישור לא ת/יהיה רשאי להבחן
במבחן המסכם ,דבר שיוביל לכישלון בקורס.
אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם ,ושבגינם אתם זקוקים להתאמות אנא
פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה :דוא"ל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל04-8249265 :
לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל :דוא"ל  mhait@univ.haifa.ac.ilטל04- :
8249022
סטודנטיות/ים שיש ברשותן/ם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקות/ים להנגשה בקורס מוזמנות/ים לפנות למרצה
בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
אני מאחל לכן/ם הצלחה ועניין בשיעור!
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:חומרי הקריאה
:מרבית חומרי הקריאה לקוחים מהספר
Ansolabehere, Stephen, Ginsberg, Benjamin, Lowi, Theodore & Shepsle, Kenneth. 2019. American
Government: Power and Purpose, Brief 15th Edition. W.W. Norton.
: הספר זמין לרכישה כאן.פרקי הספר נמצאים במודל
•
•

WW Norton digitally or hardcopy https://wwnorton.com/books/9780393674934
Amazon, new and used paperbacks: https://www.amazon.com//he/dp/0393674932/ref=sr_1_fkmr2_1?keywords=introduction+to+american+government+lowi+15+
brief+edition+kindle&qid=1582553391&sr=8-1-fkmr2
1

תאריך
חומר הקריאה לשיעור
22.2
Introduction, Independence and Constitution

2

1.3

Federalism and Separation of Powers

3

8.3

Civil Rights and Liberties

נושא
Chapter 2 (pages 22-51)
Declaration of Independence
The Articles of Confederation
The Constitution of the United States
Chapter 3 (pages 52-77)
Federalists 10
Chapter 4 (pages 78-121)

4

15.3

Congress

Chapter 5 (pages 122-157)

5

22.3

The Presidency

Chapter 6 (pages 158-189)

6

29.3

The Federal Courts

Chapter 8 (pages 218-251)

7

5.4

Media and Public Opinion

Chapter 9 (pages 252-285)

8

26.4

Elections

Chapter 10 (pages 286-327)

9

3.5

Guest Lecture TBA

To be assigned

10 10.5

Parties

Chapter 11 (pages 328-365)

11 17.5

Interest Groups

Chapter 12 (pages 366-393)

12 24.5

Public Administration and Public Policy

Chapters 7 (pages 190-217)
Chapters 13 (pages 394-435)

13 31.5

Foreign Policy

Chapter 14 - (pages 436-461)

14 7.6

Conclusion

