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 :מטרת הסמינר

מוסדות ותהליכים פוליטיים מעצבים ומשפיעים על תוצרי מדיניות במדינות דמוקרטיות. 
בסמינר זה נבחן כיצד משתקפת הפוליטיקה האמריקאית על מוסדותיה ותהליכיה 

בסרטים ובסדרות טלוויזיה. המטרה המרכזית של הסמינר היא לבחון ולהסביר מוסדות 
זיים המאפיינים את הפוליטיקה האמריקאית ואת השלכותיהם על פוליטיים מרכ

החברה. לצורך כך, ננתח סרטים ופרטים נבחרים מסדרת טלוויזיה לאור תיאוריות 
מובילות במדע המדינה. בין היתר נתמקד בנושאים הבאים: בחירות ובוחרים, בית 

ית, לוביסטים המחוקקים והפעילות הפוליטית בו, מוסד הפיליבסטר, שחיתות פוליט
בפוליטיקה האמריקאית ועוד. מבנה הקורס המיוחד יכלול שיעור תיאורטי בו נדון 

במוסדות ובתהליכים בפוליטיקה האמריקאית ולאחריו שיעור בו נצפה בסרט/פרקים 
 מסדרת טלוויזיה וננתח אותם. 

 
 משימות הסמינר:

 15%] יאה בסילבוסצורה שוטפת את חומרי הקרבעל הסטודנטים לבוא מוכנים ולקרוא 
 חומר הקריאה מצויים באתר הקורס במודל.. מהציון[

 
)בשבועות התיאורטיים(. אנו דקות על חומר הקריאה  10סטודנטים יציגו מצגת בת 

 מהציון[. 25%נחלק את הסילבוס במהלך השיעור הראשון של הסמסטר ]
 

על הסטונדטים עמודים.  25-30על הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית באורך של 
לבחור סרט בו מוצג פאן או נסקרה תופעה הקשורה לפוליטיקה האמריקאית, לסכם 

בקצרה הסרט, לכתוב סקירה מקיפה אודות המוסד/התופעה הפוליטית המוצגים 
בסרט ונתח הסרט לאור סקירתם התיאורטית אנו נדבר על מבנה העבודה במהלך 

  [.60%הסמסטר ]
 
 

 נושאים וחומרי קריאה
 
 (:4/1/1029); מוסד הנשיאות + מינויים למוסד הנשיא הקדמה ומטרת הקורס .1
 

Kernell, Samuel and Jacobson, Gary. 2003. The Logic of American Politics, 2nd 
edition, pp. 238-277.  
 
Schmidt, Steffen, Shelley, Mark and Bardes, Barbara. 1995. American Government 
and Politics Today, pp. 320-341.  
 

 
 (:4/11/15. סרט )2
 

State of the Union  
 אין קריאה לשיעור זה



 
הנשיא והקונגרס: מוסד הנשיאות ומינוי שופטים לבית המשפט העליון; זכות הוטו של  3

 :(4/11/112) הנשיא
  

Ginsberg, Benjamin and Shepsle, Kenneth. 2002. American Government: Power and 
Purpose, pp. 324-328.  
 
Davidson, Roger and Oleszek, Walter. 2004. Congress & Its Members, 9th edition, pp. 
291-313.  

 

 מציגים: לי רשף, נעה גררה, ענבל שני, דניאל לושי
 
 
 (4/11/119) פרקים מ"הבית הלבן"  .4
 

Season 5 Episode 17 "The Supremes" 
 
Season 6 Episode 10 "Faith Based Initiative" 

 
 אין קריאה לשיעור זה.

 
 
  (:4/1/1126)  קטע מסרט + פרק מ"הבית הלבן" ;הקונגרס .5
 

Schmidt, Steffen, Shelley, Mark and Bardes, Barbara. 1995. American Government 
and Politics Today, pp. 402-407; 421-428; 433-435 
 
Kernell, Samuel and Jacobson, Gary. 2003. The Logic of American Politics, 2nd 
edition, pp. 224-233.  
 
Davidson, Roger and Oleszek, Walter. 2004. Congress & Its Members, 9th edition, pp. 
252-256; 282-288.   
  

Mr. Smith Goes to Washington: The filibuster 
http://www.youtube.com/watch?v=HX8aFpnWxPA 

Season 4 Episode 12 "Guns not Butter" 
 
 

נעם חוטר, נטלי סימן טוב, דנית ליטאי, נופר  מציגים:
 שרי, ברק כפיר, מור בן יוסף

6. Voting and Elections 1  (4/12/14:) 

Ginsberg, Benjamin and Shepsle, Kenneth. 2002. American Government: Power and 
Purpose, pp, 428-438. 

Kernell, Samuel and Jacobson, Gary. 2003. The Logic of American Politics, 2nd 
edition, pp. 388-425. 

http://www.youtube.com/watch?v=HX8aFpnWxPA


 

מציגים: יוחאי רותם, טל בר מנשה, עומר ויקסלבאום, 
 שירן כהן

 

 (4/12/110)מ"הבית הלבן"  פרקים . 7

Season 7 Episodes 16+17 "Elections Day". 

 אין קריאה לשיעור זה.

8 . Voting and Elections 2  (4/1/1217) 

A. Blais and C. Achen. Taking Civic Duty Seriously: Political theory and Voter Turnout 
https://www.princeton.edu/csdp/events/Achen031110/Achen031110.pdf 

Ginsberg, Benjamin and Shepsle, Kenneth. 2002. American Government: Power and 
Purpose, pp 415-428; 438-442.  

Davidson, Roger and Oleszek, Walter. 2004. Congress & Its Members, 9th edition, pp. 
90-96. 

   . 95-100, עמ' פוליטיקה רציונאלית בישראל. 1988דורון, גדעון. 

 

 מציגים: לירון סער, הגר שילה, מור חזן, הדר טרייבר,

 זיו הלמן

 

 (4/1/1224)  סרט .9
The Candidate 

 אין קריאה לשיעור זה. 

 

 

 (4/1/1231) סרט .01
 

Swing Voter 
 אין קריאה לשיעור זה.

 

 

 (5/11/7) לוביזם בפוליטיקה האמריקאית .11
 

Davidson, Roger and Oleszek, Walter. 2004. Congress & Its Members, 9th edition, pp. 
367-389.  
 

https://www.princeton.edu/csdp/events/Achen031110/Achen031110.pdf


 מעריב. "האדם המושחת ביותר בוושינגטון", 2011יוקד, צח. 
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/309/309.html 

 

 מציגים: בתיה האוסמן, נמרוד בר אל, ניר שמואלי, לב
 
 (5/1/114) סרט .21
 

Bag Man 
 אין קריאה לשיעור זה. 

 
 
 
 (5/1/121) סרט + סיכום קורס. 31

 
The Ides of March 

 ה לשיעור זה. אאין קרי
 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/309/309.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/309/309.html

