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פיתוח כלכלי ביבשת אפריקה הוא תהליך מורכב שמשתנה בלי הרף. הכוחות הקולוניאליסטים השאירו 

מדינות בעלות מערכת מוסדית חלשה, תשתיות בעייתיות ורמת הון אנושי נמוכה. מלחמות האזרחים 

עד מאוד בפיתוח מערכים תומכי  והמלחמות הבנ"ל שהגיעו במחצית השנייה של המאה העשרים הקשו

צמיחה כלכלית. מה הם האתגרים העומדים בפני מנהיגי מדינות אפריקה בימינו בדחיפת צמיחה כלכלית? 

כיצד הם מתמודדים עם המצב הנתון הכולל בריאות לקוייה, רמת חינוך נמוכה, רמת תיעוש נמוכה בהרבה 

אלות הנ"ל ושאלות רלוונטיות אחרות, נבדוק מה מהמדינות ותלות בסיוע בנ"ל? בקורס זה נבחן את הש

הביא לרמת הפיתוח הכלכלי הנמוכה ברוב מדינות אפריקה בימינו וכיצד שינויים הקורים בשנים 

 האחרונות יכולים להביא לצמיחה. 

 

 דרישות הקורס:

מהציון  01%) ועבודה מסכמתמהציון הסופי(  01%בשיעורים, הגשת תרגיל אמצע ) חובהנוכחות 

 סופי(.ה

העלאת מצגת לאתר האנטרנט של השיעור תרגיל האמצע הינו עבודה בקבוצות לאורך הסמסטר, שבסופה 

(. הנכם נדרשים לחקור ולהציג בפני 11-11-1122)תאריך  21הצגת פרזנטציה לכיתה בשיעור ואפשרות 

על קריאה העשורים האחרונים, בהתבסס  0-2הכיתה מקרה מוצלח של פיתוח כלכלי ביבשת אפריקה ב

 ועל הדיון בכיתה. הציון יתבסס על עבודת ההכנה לאורך הסמסטר והצגת הפרזנטציה.
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רשימת הקריאה שלפניכם מאפשרת לכם יצירת בסיס ידע בנוסף לדיון בשיעור. כהכנה לכל שיעור הנכם 

 אתר הקורס.נדרשים לקרוא את הקריאה המודגשת בקו תחתון. חלק ממקורות הקריאה מופיעים ב
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