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!אנתרופולוגיה של מערכות שארות באפריקה 
!ד״ר ענת רוזנטל 

!מספר קורס: 192-1-18 
!סמסטר ב׳ תשע״ח 

פרטי הקורס: 
!!סמסטר ב׳ יום ג׳ 14:00-16:00 

תיאור הקורס: 
המשפחה, על צורותיה השונות, העסיקה את המחקר האנתרופולוגי מראשית ימיו. מכיוון שחלק גדול מן המחקרים 

האנתרופולוגים הראשונים על משפחות ומערכות שארות נערכו בחברות אפריקאיות, התפתחו מחקרי המשפחה 
ומערכות השארות האפריקאיות במקביל לחקירה האנתרופולוגית של המשפחה כמבנה חברתי. במסגרת הקורס נחקור 
את האופנים בהם עסקו אנתרופולוגים בחקר המשפחה ומערכות השארות באפריקה, ונדון בדרכים בהן תיארו, ניתחו 

והבינו חוקרים שונים את מקומן ומעמדן של משפחות ומערכות שארות באפריקה בהקשרים היסטוריים, פוליטיים 
!וכלכליים משתנים. 

דרישות הקורס והרכב ציון: 
השתתפות - 10% 

מטלה - 20% 
!עבודה מסכמת - 70% 

!!ההשתתפות בקורס כוללת נוכחות בשיעורים וקריאה. 
תוכנית הקורס ורשימת הקריאה 

*יתכנו שינויים בתוכנית הקורס ובחומרי הקריאה  !
!נושאי המפגשים: 

!1. פתיחה 
!2. אנתרופולוגיה ומערכות שארות 

!3. מערכות שארות באפריקה 



!4. אנתרופולוגיה קולוניאלית ומערכות שארות באפריקה 
!5. ילדים, אימוץ ואומנה בחברות אפריקאיות 

!6. משפחה וכלכלה באפריקה 
7. שארות במשבר 

  
!8. עידן חדש, שאלות חדשות 

!9. שארות ושינוי פוליטי 
!!10.סיכום 
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