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 :פרטי הקורס
 בלבדאום מראש יבת 21:21-21:21 ,'היום  : שעות קבלה 21:21- 22:21 :'היום 

 
 

 (פרויקט הקורס 11%+ בחינה  11%) :מטלות הקורס
 יאת חומר נלווה קרו חובהנוכחות בשיעורים  .2
  (2שיעור )דף מסכם אישי על נושא הפרויקט  .1
 (1שיעור ) של כל קבוצות עבודה רויקטלפ עבודהתכנית  .2
 (1 שיעור)ציון עובר , בוחן מפה .2
 (21,22ים  שיעור)הצגת פרויקט בשיעור  .1
 (11%)מאמרים הבחינה אמריקאית בסוף הסמסטר על ההרצאות ו .1
 ( 1122'עד פתיחת סמסטר ב, 11%)בודה מסכמת של כל קבוצות עבודה ע  .7
 
 

 (םיייתכנו שינוי) : סדר הרצאות וקריאה חובה
 

 01.42 :שיעור מבוא 
 

 04.42 : תיאוריות וביקורות על פיתוח 
ביקורות , תוצאות: שנה של פיתוח באפריקה 91", אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ר יעל אבסירה"ד :הרצאה

 "ואלטרנטיבות
 Kebede, M. (2004), "African Development and the Primacy of Mental :קריאה

Decolonization". Africa Development, Vol. 29, No. 1. pp. 107-120 
 
 

 1.44 :פיתוח וסיוע, הגירה  
  "מהגרי עבודה ומבקשי מקלט אפריקאים בישראל", א"אוניברסיטת ת, גליה צבר' פרופ :הרצאה
, א"אוניברסיטת ת, מהגרי עבודה מאפריקה לישראל ובחזרה: רלהישאלא באנו , (1119)ה צבר יגל :קריאה

 .21-22' עמ
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 41.44 :מבט בין לאומי  – מבקשי מקלטפליטים ו  
 ."ישראל ואקוודור, קניה, ים בגאנה "פליטים להטב", אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,מילואיפתח מר  :הרצאה
 Yiftach Millo (2013). Invisible in the City: Protection Gaps Facing Sexual Minority:קריאה

Refugees and Asylum Seekers in Urban Ecuador, Ghana, Israel and Kenya. HIAS, 
February 2013, pp. 1-16 

 

 12.22 :(אחותי) מקרה מבחן: אקטיביזם בישראל  

 "עתיד והווה, עבר, אקטיביזם בישראל: אחותי. "אוניברסיטה העברית בירושליםה, קציעה אלוןר "ד :הרצאה
 
 

 00.44 :(רשות)  הפרטים יעודכנו: אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,עם מורן מקמל סיור 
 סביב סהרונים וקציעות הסיור .המציאות של הפליטים ומבקשי מקלט למתקני הכליאה בדרום  בעקבות סיור 

 ביקור בפנימיית תיקון עולם בניצנהו עדות פליטים ומבקשי המקלט ,םיועבר על ידי נציגי ארגוני סיוע שוני
  
 

 01.44 :ופיתוח בריאות  
 "אקטיביזם ככלי לקידום בריאות מינית באפריקה", א"אוניברסיטת ת, אניטה נודלמןר "ד :הרצאה
 Anita, Nudelman (2006). “Culturally-Sensitive Sexual Health Education for :קריאה

Adolescents: An Anthropological Challenge”. Practicing Anthropology, Vol. 28, No. 3, 
Summer 2006 

 

 

 2.40 :מוסדות הפיתוח הבין לאומי בישראל  
מהתאוריה לפרקטיקה  –סיוע החוץ הישראלי בעולם בכלל ובאפריקה בפרט ", ב"מש, אילן פלוסמר  :הרצאה

 "ומהמדיניות לשטח
 

 

 40.40 :ם ופיתוחמי 
ישראלים פרטיים בנושא  פרויקטים. "לללימודי פיתוח ברחובות וחברת תה מרכז, מיכאל גורליק מר :הרצאה

 ".מבט מהשטח, מים באתיופיה ומזרח אפריקה
 
 

 41.40 :תוכישלונואתגרים : מיקרופיננס  
השפעות של מיקרופיננס על פליטים אפריקאים ", אוניברסיטת תל אביב, יק קרל'אנדראה קרוצ 'גב :הרצאה

 ". באזורים עירוניים
 
 

 01.40 :אנתרופולוגיה ביקורתית של הפיתוח 
 .”תיאוריה וביקורת: פוליטיקה והומניטאריזם", בן גוריון בנגב אוניברסיטת, ר מיכל גבעוני"ד :אההרצ

 
 

 0.4: ישראל ורואנדה 
 "הסיפור: פרויקט ישראלי ברואנדה", כ שמעון סלומון"ח :הרצאה

 
 

 1.4 : הצגת פרויקטים של קבוצות עבודה בשיעור 
 
 

 41.4 : מפגש מסכםו פרויקטיםהמשך הצגת 
                                                                                                                   

 !בהצלחה
 


