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לקורס "אפריקה ואקטיביזם" שתי מטרות מרכזיות: הראשונה , לחשוף את הסטודנטים המשתתפים בו 

למגוון רחב של נושאים הקשורים למציאות החברתית, הכלכלית והפוליטית באפריקה של ימינו. השנייה, 

שירה של הסטודנטים באותם הנושאים. במהלך הקורס יתקיימו הרצאות שינתנו על ידי לקדם פעילות י

מומחים בנושאים כגון: פיתוח, קיימות, בריאות, העצמת נשים, יוצאי אפריקה בישראל, אפריקה בשולי 

הגלובליזציה ופוליטיקה של הסיוע הבינלאומי ליבשת. בתחילת הסמסטר יחולקו הסטודנטים המשתתפים 

ס לצוותים על פי נושאי הקורס, הצוותים הללו ידרשו להציג תכנית עבודה מסודרת לפרויקט מסכם. בקור

לאחר אישור תכנית העבודה על ידי מנחי הקורס יהיה על הצוותים להוציא לפועל את הפרויקט, להציגו 

ורים בכיתה ולהגיש דו"ח המסכם אותו. על הסטודנטים המשתתפים בקורס חלה חובת הנוכחות בשיע

וחובת הקריאה של המאמרים המופיעים בסילבוס לקראת כל שיעור. הציון הסופי בקורס יורכב 

מהשתתפות פעילה והערכת המרצה, הגשת דף סקירה אישי על נושא הפרויקט, הגשת תכנית עבודה 

לפרויקט על ידי הצוותים, הצגת הפרויקט בכיתה והעבודה המסכמת שתוגש כחודש לאחר סיום הקורס 

 כמוכן כל סטודנט/ית י/תעבור בוחן על המפה של אפריקה )ללא ציון(.  א תעלה על עשרה עמודים.ול

 דרישות הקורס והרכב הציון:

 ציון נכשל –היעדרות מעל למכסה המותרת משמע  –נוכחות חובה  .0

 בוחן מפה: ציון עובר .4

  מכלל הציון לקורס( 21%)  בחינה על ההרצאות ומאמרים .3

 מכלל הציון לקורס(: 21%)  הקורס פרויקט .2

  דף מסכם אישי על נושא הפרויקט - 

 לכל הצוות( 0תכנית עבודה לפרויקט ) - 

  הצגת הפרויקט בשיעור - 

  עמודים( 0-01עבודה מסכמת לצוות ) - 
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 (:ייתכנו שינויים) מהלך הקורס ותוכן המפגשים

 קריאה שבועית תינתן בהמשך על ידי כל מרצה.

 

 צוות הקורס -מבוא לקורס  41.01.02

 Nanda Shresta" ,Becoming a  Development Category ",in Schech, Susanne, and Jane 

Haggis, eds. Development: a cultural studies reader. Oxford: Blackwell, 2002. 

  

 00:11 -השיעור יתחיל ב -  סרט על סחר הוגן: "זהב שחור" 3.00.02

 עושים פרוייקט? דיון: איך

 

 חלקוה לקבוצות עבודה

 

 ד"ר לין שלר "תיאוריות של פיתוח לאורך זמן" 01.00.02

 

 הגשת דף אישי על נושא הפרוייקט

 

 פרופ' גליה צבר "מהגרי עבודה ומבקשי מקלט אפריקאים בישראל" 01.00.02

ת עבודה בעולם ובישראל." גליה צבר, "מעובדים זרים למהגרי עבודה. קווים כלליים לתיאור סוגייה הגיר

)עמ   (4110מתוך: לא באנו להשאר: מהגרי עבודה, מאפריקה לישראל ובחזרה )אוניברסיטת תל אביב 

32-22) 

 

 מפגשים בין המנחים וקבוצות העבודה

 

 נועם ווייסברוט 42.00.02

 

 יורי ציטרינבאום 0.04.02

 

 מפורטות לפרויקט המסכם של הקורסלקראת שיעור זה יגישו הקבוצות הצעה 

 

 סיגל הורוביץ 0.04.02

 

 קרדיט-גב' אנדראה קרוצ'יק קרל: נשים ומיקרו 02.04.02

 

 ענת רוזנטל 44.04.02



 

 ח"כ שמעון סולומון -לעשייה פרלמנטרית NGOהמעבר מ 41.04.02

 

 "If a Tree Fallsסרט: "  2.0.02

 

 הצגה של פרוייקטים 04.0.02

 

 הצגה של פרוייקטים 01.0.02

 

 

 


