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קורס זה יבחן את ההיסטוריה של דרום אפריקה מההתיישבות הלבנה ועד פירוק האפרטהייד.  נעקוב 
אחרי הרקע ההיסטורי להקמת השלטון הקולוניאלי בדרום אפריקה והפיכתו לרפובליקה המבוססת על 

הירארכיות בין גזעים ומעמדות.  נבחן כמו כן  את התגובות המקומיות לאפרטהייד והשפעתם של 
תהליכים פוליטיים, כלכליים וחברתיים על חברות מקומיות.  נבדוק את  השינויים הפנימיים שהתרחשו 

במבנים חברתיים או כנגד ההמשכיות של מוסדות תרבותיים לאורך זמן. לבסוף נבחן את המעבר 
לדמוקרטיה והניסיונות להגיע לפיוס בתקופה הנוכחית.

דרישות הקורס:

בוחן בכיתה על הספר "זעקי, ארץ אהובה"  13.12.16  

מבחן בסוף הסמסטר

ציונים לקורס ייקבעו על בסיס הבא:
בוחן     25% 

מבחן                  75%

שימו לב: ייתכנו שינויים!!!

מבוא  16.3

חברה ופוליטיקה בקייפ מתחילת ההתישבות הלבנה,  1652-1800 23.3
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