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קורס "אפריקה ואקטיביזם" שתי מטרות מרכזיות. המטרה הראשונה היא לחשוף את ל
למציאות החברתית,  ים בקורס למגוון רחב של נושאים הקשוריםות/ם המשתתפות/יהסטודנטי

. המטרה השנייה היא ובקהילות יוצאי אפריקה בישראל הכלכלית והפוליטית באפריקה של ימינו
במהלך הקורס יתקיימו שיעורי מבוא ים באותם הנושאים. יות/לקדם פעילות ישירה של הסטודנט

אפריקאית ים בנושאים כגון: הגירה יות/ידי מומח-בנושא פיתוח באפריקה ויינתנו הרצאות על
לישראל, מבקשי מקלט ופליטים, אקטיביזם אתיופי, רגישות תרבותית בעבודה באפריקה, ועוד. 

ים יוכלו ליישם ולהפעיל את הידע שרכשו דרך מעורבות אישית בסוגים שונים של יות/סטודנט
ים יחולקו לפרויקטים ומיזמים שונים בתוך האוניברסיטה ומחוץ יות/עשייה חברתית. הסטודנט

ם בפני הכיתה ולהגיש דו"ח המסכם ן/ים להציג את פועליות/. בסוף הקורס יידרשו הסטודנטלה
ים יות/כן יתקיים מבחן אמריקאי בסוף הקורס. על הסטודנט-ם בארגונים. כמון/את פעילות

ים בקורס חלה חובת נוכחות בשיעורים וחובת קריאת המאמרים המופיעים ות/המשתתפ
לוונטיים. הציון הסופי בקורס יורכב מהשתתפות פעילה והערכת בסילבוס לקראת השיעורים הר

(, 50%) הצגת הפרויקט בכיתה והעבודה המסכמתבארגון,  /יתהערכת פעילות הסטודנטהמרצה, 
 (.50%ומבחן אמריקאי )

 דרישות הקורס והרכב הציון:

 היעדרות מעל למכסה המותרת משמעה ציון נכשל בקורס. –נוכחות חובה  .1

 מכלל הציון לקורס. 50% -כן הקורס ]הרצאות ומאמרים[ על תו בחינה .2

 מכלל הציון לקורס. 50% -פרויקטים  .3
 הערכת פעילות הסטודנט/ית בארגון  -      
 הצגת הפרויקט בכיתה  -      
 עמודים( 5דו"ח מסכם )עד  -      

 ייתכנו שינויים: – מהלך הקורס ותוכן המפגשים

 ידי הסטודנטים-מבוא לקורס, הצגת התנדבויות ובחירת עדיפויות על – 26.10.2015

 הבניית הידע על אפריקה – 2.11.2015

* Shresta, Nanda. "Becoming a Development Category,” in Development: a cultural 

studies reader, eds. Schech and Haggis (Blackwell 2008). Chapter 10. 
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 תיאוריות של פיתוח – 9.11.2015

* Escobar, Arturo. "The Problematization of Poverty: The Tale of Three Worlds of 

Development," in Development: a cultural studies reader, eds. Schech and Haggis 

(Blackwell 2008). Chapter 8. 

 ודיון "Black Gold"הקרנת הסרט  -16.11.2015

 מהגרי עבודה ומבקשי מקלט אפריקאים בישראל: פרופ' גליה צבר. – 23.11.2015

"מעובדים זרים למהגרי עבודה. קווים כלליים לתיאור סוגיית הגירת עבודה בעולם  צבר.גליה * 
אוניברסיטת תל ). לא באנו להישאר: מהגרי עבודה מאפריקה לישראל ובחזרה" מתוך: ,ובישראל

 .35-44 עמודים. (2008אביב, 

 )שמות הדוברים יינתנו בהמשך(. פליטים ומבקשי מקלט בישראל: פאנל – 30.11.2015

 אקטיביזם אתיופי בישראל )שמות הדוברים יינתנו בהמשך(. – 7.12.2015

" ,כיצד יהודי הופך שחור בארץ המובטחת': בילי במבו-כושי סמבו, בילי"'אליעזר, אורי. -*בן
, עורכים יהודה שנהב ויוסי יונה )מכון ון ליר בירושלים הוצאת הקיבוץ גזענות בישראלמתוך: 

 .130-160(. עמודים 2008המאוחד, 
 

 ורצמן.בודה באפריקה: ד"ר אורי שרגישות תרבותית בע – 14.12.2015

 –רופא לבן מתוך  ת צעירה ושלושים ושבעה שדים בגופה,"ח: "אשה א7פרק *שורצמן, אורי. 
 (.2007)הוצאת אריה ניר, . אלים שחורים

 באפריקה: מר גיל השכל. הישראלי פעילות משרד החוץ – 21.12.2015

*Chazan, Naomi. “Israel and Africa: Challenges for New Era,” in Israel and Africa 

Assessing the Past, Envisioning the Future, (New York: The Africa Institute 

American Jewish Committee and The Harold Hartog School Tel Aviv University, 

2006). pp. 1-15. 

 ודיון. "If a Tree Falls"הקרנת הסרט  – 28.12.2015

 דילמות ואתגרים במשלחות סטודנטים לאפריקה: פאנל. – 4.1.2016

 הצגת פרויקטים בכיתה – 11.1.2016

 הצגת פרויקטים בכיתה – 18.1.2016

 

 

 


