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  מטרות הקורס

הקורס ידגיש את השונה . ב לסטודנטים ישראלים"קורס זה מיועד להציג את המשטר והפוליטיקה של ארה
  .ב ומדינת ישראל"והדומה בין המערכות הממשלתיות של ארה

החוקה והמערכת : ב"בחלקו הראשון של הקורס ננתח את הגורמים הבסיסיים במערכת הפוליטית של ארה
איך התפתחה החוקה והמערכת הממשלתית ? ב ומדוע"איזה סוג מערכת רצו כותבי החוקה של ארה, הפדרלית
  ?מי הרוויח ומי איבד כח מהתפתחות זאת? ב במשך הזמן"של ארה

, )והמערכת המשפטית, הבירוקרטיה, נשיאות, קונגרס(ב "בחלקו השני של הקורס ננתח את מוסדות ממשלת ארה
למה לפעמים נראה שלא משיגים כלום ; שינויים בתפקידו של הנשיא; איזוניםעם דגש על מערכת הבלמים וה

הא הבירוקרטיה הפדרלית אחראית כלפי ? האם המערכת המשפטית היא באמת מעל לפוליטיקה? בקונגרס
  ?ב"אזרחי ארה

  ?בחלקו השלישי של הקורס ננתח זכויות וחופש אזרחי בהקשר האמריקאי ואיך התפתחו במשך הזמן
: לדוגמא, ב"האחרון של הקורס ננתח את הצדדים היותר השתתפותיים של משטר ופוליטיקה בארהבחלקו 

למה ? האם המפלגות הפוליטיות בירידה. וקבוצות בעלי ענין, אמצעי התקשורת, בחירות, מפלגות פוליטיות
אם ה? האם אמצעי התקשורת כל כך חזקים שהם חלק של הממשלה? ב"מצביעים כל כך מעט אזרחי ארה

  ?ב"קבוצות בעלי ענין שולטות על במערכת הממשלתית של ארה
  דרישות הקורס

  .חובת מעבר בבחינה.  מהציון20%. על החוקה האמריקאית. 'מבחן בסוף סמסטר א .1
  .חובת מעבר בבחינה.  מהציון80%. על החומר של כל השנה. 'מבחן בסוף סמסטר ב .2

  תרומות נוספות להצלחה
  .ותקריאה שוטפת לפני ההרצא  .1
  .תשומת לב והשתתפות בדיונים, נוכחות  .2
  .אין שאלה טיפשית חוץ מזו שלא נשאלה  .3
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  רשימת השיעורים
 
1. Foundations of Government 
a. Introduction 
i. Readings : O Connor: Ch. 1. 
ii. Optional Readings: Kulka: Ch1. 
b. The Constitution 
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 i. Readings: O Connor: Ch 2 & pp. 644-654 
 ii. Optional Readings:  
  )1  Guttfeld (pp. 227-277 (Hebrew translation of the US Constitution) 
  ( )2 Pritchett: Ch. 1. 
  (3) Kulka: Ch2. 
c. Federalism 
 i. Readings: O Connor: Ch 3. 
iii. Optional Readings:  
(1) Pritchett: Ch. 2. 
(2) Kulka: Ch3. 
2. Institutions of Government 
a. Congress 
 i. Readings: O Connor: Ch 7. 
 ii. Optional Readings: Pritchett: Ch. 3 
b. The President 
 i. Readings: O Connor: Ch 8. 
 ii. Optional Readings: Pritchett: Ch. 4. 
c. The Bureaucracy 
 i. Readings: O Connor: Ch 9. 
d. The Judiciary 
 i. Readings: O Connor: Ch 10. 
 ii. Optional Readings: Pritchett: Ch. 5. 
e. State and Local Government 
 i. Readings: O Connor: Ch 4. 
f. Checks and Balances 
 i. Readings: None 
3. Civil Liberties and Civil Rights 
a. Readings: O Connor: Chs. 5 & 6. 
b. Optional Readings: Pritchett: Ch. 6. And  Kulka 325-357. And  ch 8. 
4. Political Behavior 
a. Political Parties 
i. Readings: O Connor: Ch. 12. 
ii. Optional Readings: Kulka pp 181-191. 
b. Voting and Elections 
i. Readings: O Connor: Chs. 13 & 14. 
ii. Optional Readings: Kulka: Ch 7.  
c. The News Media 
i. Readings: O Connor: Ch. 15. 
ii. Optional Readings: Kulka: pp 289-324. 
d. Interest Groups 
 i. Readings: O Connor: Ch. 16. 


