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 :הסמינרתיאור 

המגוונות של חברות אפריקאיות לכיבוש ולשלטון הקולוניאלי הסמינר יעסוק בתגובות 

ועד לשנות הששים של המאה העשרים. לאחר הקדמה קצרה על  19 -באפריקה מהמאה ה

הסמינר יתמקד באופן שבו התמודדו החברות  ,אופי המשטרים הקולוניאליים השונים ביבשת

 –ם שונים של תגובות האפריקאיות עם התהפוכות שהביאו משטרים אלה. נעסוק בסוגי

אלימה, ניצול המציאות הקולוניאלית להשגת מטרות שונות, ותגובות -התנגדות אלימה ולא

אינטלקטואליות וספרותיות להנחות היסוד של הקולוניאליזם. במהלך הסמינר נקרא טקסטים 

ים שונים פוליטיים, פילוסופיים וספרותיים וכן נדון באופן שבו ניתן לחשוף קולות אפריקא

 בכתיבת ההיסטוריה הקולוניאלית של היבשת. 

 

 

 :הסמינרדרישות 

מטרת הסמינר היא כתיבת עבודה סמינריונית. במהלכו יהיו מטלות שונות שמטרתן היא 

קידום כתיבת העבודה במהלך שנת הלימודים כך שבחופשת הקיץ יהיה צורך רק בליטושים 

פי להגשת עבודת הסמינר בהתאם אחרונים. יש להגיש את המטלות במועד. התאריך הסו

בהחלט אפשרי . לא יהיו הארכות מעבר למועד זהבספטמבר.  30 -לתנאי הפקולטה הוא ה

 ואף מומלץ לסיים את כתיבת העבודה כבר במהלך שנת הלימודים.

 חלוקת הציון:

 10% –תרומה לדיון בשיעורים 

 1 –תאריך הגשה  - 20% –הצגת נושא העבודה, הצעה לראשי פרקים וסקירת ספרות 

 2020במרץ 

 26 -. יש לבחור את המקור עד הבמהלך סמסטר א - 10% –בחירת מקור ראשוני והצגתו 

. רשימת אתרים וספרי מקורות תתפרסם באתר הקורס. ניתן לבחור גם 2019בנובמבר, 

 מקור שאינו מופיע במאגרים אלה. 

תאריך הגשה  - 20% –עבודת הסמינר( ניתוח המקור הראשוני בכתב )ניתוח זה יהיה חלק מ

 2020באפריל  21 –



 2020בספטמבר  30 –תאריך הגשה  - 40% –עבודת סמינר 

במהלך סמסטר ב נקיים דיונים מתודולוגיים באופן כתיבת העבודה כאשר בכל שיעור 

. תכנית הסמסטר תתפרסם לקראת יציג/תציג כל סטודנט/ית דוגמאות מתוך העבודה שלו/ה

 פתיחתו. 

 

 

 מבנה הסמינר בסמסטר א:

 מתודולוגיה ומושגי יסוד –חלק ראשון 

 תגובות ראשוניות לכיבוש הקולוניאלי –חלק שני 

 תגובות בתוך המסגרת הקולוניאלית –חלק שלישי 

 ערעור על הנחות היסוד של הקולוניאליזם –חלק רביעי 

 תרבותיות וספרותיות ,תגובות פוליטיות –קולוניזציה -דה –חלק חמישי 

 

 תכנית הסמינר בסמסטר א )ייתכנו שינויים(

תותאם במהלך הסמסטר  אינה מלאה בשלב זה משום שהיא רשימת הקריאה -שימו לב 

לנושאים שייבחרו על ידי הסטודנטים/ות. כעיקרון, חומר הקריאה לכל שיעור יהיה מאמר 

לך השנה נקרא גם שני ספרי אקדמי או מקור ראשוני )לעתים שילוב של השניים( במה

 קריאה. 

29.10.19 

 שיעור מבוא 

 

5.11.19 

 הגדרת המונח "התנגדות"

Nuno Domingos, Miguel Bandeira Jerómino and Ricardo Roque, "Rethinking 

Resistance and Colonialism", in their (eds.), Resistance and Colonialism: 

Insurgent Peoples in World History (London: Palgrave Macmillan, 2019) 

 

12.11.19 

 קולות אפריקאיים: איזה קולות אנחנו מחפשים ואיך אנחנו מוצאים אותם?

קולוניזציה ולאומיות כלכלית -לין שלר, "עבודה בזמן ניגרי: נקודות ראות מעמדיות על דה

 2019, היסטוריהבניגריה", 

19.11.19 

עד למועד השיעור הבא יש לאתר מקור ראשוני שישמש אתכם כבסיס לכתיבת  – אין שיעור

 העבודה



 

26.11.19 

 המשך - תגובות אפריקאיות לקולוניאליזם ובעיית המקורות

 דיון במקורות הראשוניים ובתהליך בחירת הנושא

Chima J. Korieh, "May It Please Your Honor: Letters of Petition as Historical 

Evidence in an African Colonial Context", History in Africa, 37, (2010), 83-106 

 

31.11.19 

 התנגדות צבאית ודיפלומטיה –תגובות לכיבוש הקולוניאלי 

 

3.12.19 

 

 התנגדות צבאית ודיפלומטיה –תגובות לכיבוש הקולוניאלי 

 

10.12.10 

 קולוניאלייםבמוסדות השימוש  –תגובות לכיבוש הקולוניאלי 

17.12.19 

 במוסדות קולוניאלייםהשימוש  –תגובות לכיבוש הקולוניאלי 

24.12.19 

 ערעור על הנחות היסוד של הקולוניאליזם

31.12.19 

 ערעור על הנחות היסוד של הקולוניאליזם

7.1.20 

  תרבותיות וספרותיות ,תגובות פוליטיות –קולוניזציה -דה

14.1.20 

 תרבותיות וספרותיות ,תגובות פוליטיות –קולוניזציה -דה

21.1.20 

 כיצד כותבים סקירת ספרות?


