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ארה"ב המודרנית :חברה ,כלכלה ,תרבות ומשטר
נלמד איך
בקורס זה נסקור את ההיסטוריה של ארה"ב המודרנית מהיבט כלכלי ,חברתי ,פוליטי ותרבותי.
מדינה אשר החלה את דרכה כקולוניה חקלאית שולית הפכה עם מרוצת הזמן למעצמתעל והגמון עולמי .אנו
נקרא על ההיסטוריה של רכבות ,מהגרים ,איגודי עובדים ,עבדות ,פמיניזם ,ערים ,פרברים ,תאגידים,
קניונים ,אימפריאליזם ,רייגניזם ,היפים ,וולמרט ,ועוד .נדון בשאלות אודות מגדר ,גזע ,לאום ,פוליטיקה,
אידיולוגיה ,תרבות ,הגות ,והיסטוריה סביביתית.

חובות הקורס:
 .1השתתפות וקריאת החומר ).(25%
 )ניתן להמיר
 .2הצגה כיתתית קצרה ) .(15%הצגה של  10דקות אודות נושא העבודה הסופית
בעבודה כתובה קצרה של כ 34כמודים(
 .3עבודת סיום ).(60%עבודה של כ 15עמודים .פרטים בהמשך .חייבים להגיש הצעת עבודה +
ביבליוגרפה עד שיעור  9) 10למאי(.
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