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נעקוב אחרי הרקע   קורס זה יבחן את ההיסטוריה של דרום אפריקה מההתיישבות הלבנה ועד פירוק האפרטהייד.

המבוססת על הירארכיות בין גזעים ההיסטורי להקמת השלטון הקולוניאלי בדרום אפריקה והפיכתו לרפובליקה 

את התגובות המקומיות לאפרטהייד והשפעתם של תהליכים פוליטיים, כלכליים וחברתיים   נבחן כמו כן  ומעמדות.

השינויים הפנימיים שהתרחשו במבנים חברתיים או כנגד ההמשכיות של מוסדות   נבדוק את  על חברות מקומיות.

 ן את המעבר לדמוקרטיה והניסיונות להגיע לפיוס בתקופה הנוכחית.תרבותיים לאורך זמן. לבסוף נבח

 

 ייתכנו שינויים() דרישות הקורס:

 

 01.01.00  בוחן בכיתה על הספר "זעקי, ארץ אהובה"

 

 מבחן בסוף הסמסטר

 

 ציונים לקורס ייקבעו על בסיס הבא:

  11%       בוחן

 51%                  מבחן

 

 

 מבוא   15.01.00 

 

 

 0011-0011  יטיקה בקייפ,חברה ופול 4.00.00 

   

Iris Berger" ,Bitter Almond Hedges: Colonization, Servitude and Slavery ",from South 

African In World History (The New Oxford World History, 2009.) 

 

 

 אוכלוסיות מקומיות והמבט הקולוניאלי   01.00.00

 The Life and Times of Sara Baartman  הקרנת סרט: 

 

 

 הבריטים, הבורים, הזולו והקוסה  0011-0011      05.00.00

 

John Wright" ,first century-Reconstituting Shaka Zulu for the twenty ",Southern African 

Studies 153-vol. 18(2), 2006: 139 .  

 14-10וורדן, התהוותה של דרום אפריקה המודרנית, עמ' ניג'ל 

 

 

 )המשך(  הבריטים, הזולו והקוסה    0011-0011  10.00.00

 

Peires, Jeff" .Suicide or Genocide? Xhosa Perceptions of the Nongqawuse Catastrophe ".

Radical History Review 46, no. 7 (1990): 46-57. 

Ashforth, Adam ."The Xhosa Cattle Killing and the Politics of Memory ".Sociological Forum 

6, no. 3 (1991): 581-592. 

 

 

 



 גילוי היהלומים ותוצאותיו  0.01.00

 

T. Dunbar Moodie, “Migrancy and Male Sexuality on the South African Mines”,  Journal of 

Southern African Studies, vol. 14, no. 2, 1988. 

 

 

 מלחמת הבורים, איחוד דרום אפריקה וסגרגציה   0.01.00

 

Leonard Thompson" ,Diamonds, Gold, and British Imperialism ",in A History of South 

Africa. 

 10-08וורדן, התהוותה של דרום אפריקה המודרנית, עמ' ניג'ל 

 

 

 מסגריגציה לאפרטהייד: חיים מתחת לשלטון האפרטהייד 01.01.00

 

 זעקי, ארץ אהובה של אלן פטון    ספר לקריאה:

 בוחן בכיתה על הספר

 

 

 

 "מנדלה"  הקרנת סרט ודיון:   11.01.00

 

Gail Gerhardt, chapter 4 in South AfricaBlack Power in  "The African National Congress in 

the 1950s" 

 

 81-010ניג'ל וורדן, התהוותה של דרום אפריקה המודרנית, עמ' 

 

 

  : התנגדות פוליטית שחורה ופירוק האפרטהייד    18.01.00

 

The Freedom Charter of 1955 

 

  "אני נכון למות"  נלסון מנדלה

 

Steve Biko" ,Some African Cultural Concepts "and "The Definition of Black Consciousness" 

 

 

 המעבר לדמוקרטיה    1.0.01 

 

 014-001ניג'ל וורדן, התהוותה של דרום אפריקה המודרנית, עמ' 

 

Stephen Zunes" ,Violent Action in the Downfall of Apartheid-The Role of Non", The Journal 

of Modern African Studies ,45 ,0 (0888 )008-045. 

 

 

  אמת ופיוס                  01.0.01 

 Long Night's Journey Into Dayהקרנה ודיון:  

 

 

 הנס הדרום אפריקאי?    08.0.01

 .נת ההלםדוקטרינעמי קליין, "דמוקרטיה שנולדה בכבלים: החירות המצומקת של דרום אפריקה," מתוך 

 

 

 


