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

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

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

אפריקה בשולי , ריקה בישראליוצאי אפ, העצמת נשים, בריאות, קיימות, פיתוח: מומחים בנושאים כגון

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

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

להציגו , צוותים להוציא לפועל את הפרויקטלאחר אישור תכנית העבודה על ידי מנחי הקורס יהיה על ה

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

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

הגשת תכנית עבודה , ושא הפרויקטהגשת דף סקירה אישי על נ, מהשתתפות פעילה והערכת המרצה

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

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

 

 :דרישות הקורס והרכב הציון

 ציון נכשל –על למכסה המותרת משמע היעדרות מ –נוכחות חובה . 0

 ציון עובר: בוחן מפה. 2

 ( מכלל הציון לקורס 01%) אמריקאי - בחינה על ההרצאות ומאמרים. 2

 (:מכלל הציון לקורס 01%)פרויקט הקורס . 4

 דף מסכם אישי על נושא הפרויקט  -

 (צוות/ 0)תכנית עבודה לפרויקט  -

 הצגת הפרויקט בשיעור  -

 ( עמודים 01 -0)עבודה מסכמת לצוות  -

חלוקת , יישום הידע בתכנון הפרויקט, למידת הנושא הנבחר לפרויקט: קריטריונים להערכת הפרויקט

 .לקיחת אחריות אישית של כל חבר צוות בכל שלב בפרויקט, העבודה בצוות
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 (:ייתכנו שינויים) מהלך הקורס ותוכן המפגשים 

 צוות הקורס -מבוא לקורס  22.01.2102

 

 "תיאוריות של פיתוח לאורך זמן"ר לין שלר "ד 21.01.2102

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

, eds. Schech and Development: A Cultural Studies ReaderDevelopment," from 

Haggis (Blackwell 2008) 79-92. 

 לקבוצות עבודה חלוקה

 

 "מהגרי עבודה ומבקשי מקלט אפריקאים בישראל"גליה צבר ' פרופ 0.00.2102

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

עמ ( )2110אוניברסיטת תל אביב ) מאפריקה לישראל ובחזרה, מהגרי עבודה: לא באנו להשאר: מתוך

20-44) 

 

 קטהגשת דף אישי על נושא הפרוי

 

 כנס מידבור בקמפוס שדה בוקר  02.00.2102

 

 מפגשים בין המנחים וקבוצות העבודה

 

 

 driving positive  -Engineers without borders. מהנדסים ללא גבולות: ורד בלאס' גב 21.00.2102

change, one community at a time 

 

 

 "זהב שחור"הקרנת סרט ודיון : הוגן סחר 4.02.2102

 בוחן מפה                 

 

 יגישו הקבוצות הצעה מפורטות לפרויקט המסכם של הקורס, 1/02עד ה*** 

 

 

 מיקרופייננס ופליטים אפריקאים: יק קרל'אנדראה קרוצ' גב 00.02.2102

Andrea Kruchik Krell. The Impact of Microfinance on African Refugees In Urban 

areas. CASE STUDY: Congolese Refugee Women in Tel-Aviv  

 



 ".היבטים ביקורתיים: פוליטיקה של הומניטאריזם: "ר מיכל גבעוני"ד 00.02.2102

Liisa H. Malkki Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and 

Dehistoricization Cultural Anthropology, Vol. 11, No. 3 (Aug., 1996), pp. 377-404  

 

 

 "אפריקה לאורך זמן-יחסי ישראל: "ר גיא רופא"ד 20.02.2102

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. 

 

 מפגש עם משלחות מתנדבים משנים קודמות של מרכז אפריקה 0.0.2102

 

 פרויקטיםהצגה של  0.0.2102

 

 פרויקטיםהצגה של  00.0.2102

 

 (לא יתקיים שיעור)בחירות  – 22.0.2102

 

 


