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כיצדונשאלהשחורהבגלותוהתרבותיתהפוליטיתהתודעההתפתחותאתנבחןבקורס
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כןכמונבחן.שיווןבחוסרשנלחמושחוריםשלזמןלאורךוכלכליותחברתיות,תרבותיות
הגלותשלהמגוונותוההיסטוריותהחוויותבעיצובומגדר,מעמד,גזעביןהזיקותאת

.ובהווה  	בעבר  	השחורה

	הקורס  	דרישות  	  	  	!!!!!!!!!!!!בסיליבוס  	שינויים  	ייתכנו:  
	חובה  	וקריאה  	נוכחות  		הקורס  	לפסילת  	יגרמו  	למותר  	מעבר  	חיסורים.    	  .
	בהמשך  	ראו  	(מטלות  	הגשת  	  (
')א  	סמסטר  	סוף  	(מחקר  	שאלת  	הגשת
	(המחקר  	נושא  	לגבי  	ביבליוגרפיה  	הגשת  	')ב  	סמסטר  	תחילת  
	המחקר  	נושא  	על  	בכיתה  	רפרט  
סמינריונית  	עבודה  	הגשת

	(הקריאה  	ורשימת  	לדיון  	נושאים  	):שינויים  	ייתכנו  

23.10	  –	השחורה  	לגלות  	מבוא  
		גלות  	מהי‐-    ?
	?לימוד  	כיחידת  	השחורה  	הגלות‐-  
	השחורה  	בגלות  	ופוליטיקה  	זהויות‐-  

30.10	  -‐		אטלנטי‐-הטרנס  	העבדים  	סחר    
Venture	  Smith,	  "Capture	  and	  Sale	  in	  West	  Africa"
Olaudah	  Equiano,	  "Middle	  Passage"

6.11	  -‐	החדש  	בעולם  	עבדות  

Kenneth	  Morgan,	  "Work,	  Law	  and	  Culture,"	  in	  Slavery	  and	  The	  British	  Empire	  (Oxford:	  
Oxford	  University	  Press,	  2007)

13.11	  	  	  	החדש  	בעולם  	אפריקאית  	תרבות  



חייו  	סיפור:  	אמירקני  	עבד,  	דוגלאס  	פרדריק:  	נבחרים  	קטעים
	הראשונים  	המקורות  	על  	לדיון  	שאלה  		דוגלאס  	של  	עדותו  	את  	תקראו:    		של  	רשימה  	תרשמו.    
	הטקסט  	מקריאת  	שעולות  	למחקר  	שאלות.נושאים  		עד  	במייל  	אלי  	הרשימה  	את  	תשלחו.    

21.11.11‐-ל

20.11	  –		ותוצאותיו  	העבדות  	חיסול    	  1850-‐1900	  
	ספרים  	נהר:  	אביב  	תל,  	שחורים  	של  	נשמתם,  	בויז  	דו.  	א.ו  	של  	מספרו  	קטעים  ,2009.

27.11	  	  	  –		צפונה  	והגירות  	סגרגציה,  	קראו  	ים'ג    	  1900-‐1945

Hazel	  Carby,	  "'It	  jus	  be's	  dat	  way	  sometime':	  The	  Sexual	  Politics	  of	  Women's	  Blues,"	  in	  
Unequal	  Sisters:	  A	  Multi-‐Cultural	  Reader	  in	  U.S.	  Women's	  History,	  eds.	  V.	  Ruiz	  and	  E.	  
DuBois	  (New	  York:	  Routledge)	  1994:	  330-‐342.

4.12–	  		בספריה  	הדרכה    -‐	'א  	חלק  

11.12	  -‐		תרבותית  	והתנגדות  	אפריקניזם  	פן    -‐	רנסנס  	ההארלם  
Jim	  Haskins,	  ed.,	  Black	  Stars	  of	  the	  Harlem	  Renaissance,	  (New	  York:	  Wiley	  and	  Sons,	  
2002).	  	  

	הסקינס  	של  	ספרו  	על  	אחד  	עמוד  	של  	ביקורת  	כתבו:  	לספר  	ביקורת  	:הבאות  	השאלות  	על  	תענו.  
	הספר  	מה  	על  		מיועד  	הוא  	למי?    		תרומתו  	מה?    		חסרונותיו?    		את  	להדגים  	כדי  	מהספר  	תצטטו?    

	טענותכם  	.מדויקים  	מקום  	מראי  	לרשום  	תדאגו.  

18.12	  	  	  	  	אפריקניזם‐-ופן  	התנגדות,  	באפריקה  	קולוניאליזם  
"פאנוןפרנץ :אביבתל(אדמהעלימקולליםמתוך"הלאומיתתודעהשלתלאותיה,
	בבל  ,2006.(

25.12	  	  –	20‐-ה  	במאה  	גזענות  
Film:	  	  "Racism:	  A	  History",	  Part	  3	  of	  BBC	  series
J. WIlliam Harris, "Etiquette, Lynching, and Racial Boundaries in Southern History: A 
Mississippi Example", American Historical Review, vol. 100 no. 2 (1995) 387-410

1.1	  -‐		שחורה  	ופמיניזם  	גזע,  	נשים  	מאבקי    
	ואחרות  	באום  	דלית:  	ערכו"  	מקראה:  	פמיניזם  	ללמוד"מ  	קטעים  

	קומבהי  	נהר  	קולקטיב  ,2006]	  1977"	"שחור  	פמיניזם  	של  	הצהרה].  
	האדון  	של  	ביתו  	את  	יפרקו  	לא  	האדון  	כלי,  	"לורד  	אודרי  ,"1979

	קולוניאלים  	ושיחים  	פמיניסטית  	הגות:  	מערביות  	עיננים  	תחת,  	"מוהנטי  	טלפדה  	נדרה'צ  ,"
1988

Elsa Barkley Brown, "Womanist Consciousness: Maggie Lena Walker and the Independent 
Order of Saint Luke," Signs, Vol. 14, No. 3 (Spring, 1989), pp. 610-633.
 



8.1	  	  	  	  -‐		לשוויון  	המאבק    	  1940-‐1970	  
:נבחרים  	קטעים

	  	  "Takin'	  it	  to	  the	  Streets:"	  A	  Sixties	  Reader,	  eds.	  A.	  Bloom	  and	  W.	  Breines	  (New	  York:	  
Oxford	  University	  Press,	  2003).

15.1	  	  	  	  –		לשוויון  	המאבק    	  1940-‐1970	  	המשך  

Angela	  Nelson,	  "African	  American	  Stereotypes	  in	  Prime-‐Time	  Television:	  An	  Overview,	  
1948-‐2007,"	  in	  African	  Americans	  and	  Popular	  Culture,	  vol.	  1,	  ed.	  Todd	  Boyt,	  (London:	  
Praeger,	  2008).	  

Brandon	  E.	  Martin	  and	  Dennis	  A.	  Kramer	  II,	  "Pavement,	  Prejudice	  and	  Perseverance:	  The
Integration	  of	  African	  Americans	  in	  College	  Basketball,"	  in	  African	  Americans	  and	  
Popular	  Culture,	  vol.	  2,	  ed.	  Todd	  Boyt,	  (London:	  Praeger,	  2008).	  

Maureen	  Mahon,	  "African	  Americans	  and	  Rock	  'n'	  Roll,"	  in	  African	  Americans	  and	  
Popular	  Culture,	  vol.	  3,	  ed.	  Todd	  Boyt,	  (London:	  Praeger,	  2008).	  

	א  	סמסטר  	סוף  -‐	מחקר  	שאלת  	הגשת'  

סמסטר  	חופשת

	ב  	סמסטר  '	  	  

	(המחקר  	לשאלת  	ביבליוגרפית  	רשימה  	הגשת':  	ב  	סמסטר  	תחילת  2‐-1	)עמודים  

5.3	  	20‐-המאה  	בסוף  	בגלות  	שחורים  	אצל  	היברידיות  	זהויות  
	ומורשת  	גזע  	של  	סיפור:  	מאבי  	חלומות  	,אובמה  	ברק  )		המאוחד  	הקיבוץ:  	אביב  	תל,    ,2008.(

12.3	  	  –	  	וזהות  	שייכות  	של  	ושאלות  	האתיופית  	הקהילה:  	בישראל  	השחורה  	הגלות  
Steven	  Kaplan,	  "Can	  the	  Ethiopian	  Change	  his	  Skin?	  	  The	  Beta	  Israel	  (Ethiopian	  Jews)	  and	  
Racial	  Discourse,	  African	  Affairs,	  98:	  535-‐550
Please	  look	  at	  the	  blog:	  	  h.p://youngethiopianstudents.wordpress.com/

19.3	  	  -‐	סמינריונית  	עבודה  	כתיבת  	על  

2.4	  	  	אישיים  	ומפגשים  	בספריה  	הדרכה.  

9.4	  –	אישיים  	ומפגשים  	בספריה  	הדרכה  



23.4	  –	  	סטודנטים  	של  	מצגות  

30.4	  	  –	סטודנטים  	של  	מצגות  

7.5	  -‐	  	סטודנטים  	של  	מצגות  

21.5	  -‐	סטודנטים  	של  	מצגות  

28.5	  –	סטודנטים  	של  	מצגות  

4.6	  –	  	סטודנטים  	של  	מצגות  

11.6–	סטודנטים  	של  	מצגות  

18.6	  –	סטודנטים  	של  	מצגות  


