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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

  ניג'ל וורדן, התהוותה של דרום אפריקה המודרנית, עמ' 23-54

הקרנת סרט בערב:  אוכלוסיות מקומיות והמבט הקולוניאלי
“The Life and Times of Sara Baartman”  

30.3  1800-1850:  קולוניאליזם, אלימות והתנגדות:  הבריטים, הבורים, הזולו והקוסה

 Peires, Jeff. "Suicide or Genocide? Xhosa Perceptions of the Nongqawuse Catastrophe." Radical
History Review 46, no. 7 (1990): 46-57.

20.4     גילוי היהלומים ושינויים כלכליים וחברתיים

ניג'ל וורדן, התהוותה של דרום אפריקה המודרנית, עמ' 54-89

T. Dunbar Moodie, “Migrancy and Male Sexuality on the South African Mines,”  Journal of Southern 
African Studies, vol. 14, no. 2, 1988.

27.4  מלחמת הבורים, איחוד דרום אפריקה וסגרגציה



Hermann Giliomee, “The Growth of Afrikaner Identity,” ed. W. Beinart and S. Dubow, Segregation 
and Apartheid in Twentieth-Century South Africa (London: Routledege, 1995).

מסגריגציה לאפרטהייד: חיים מתחת לשלטון האפרטהייד 4.5
ספר לקריאה:    זעקי, ארץ אהובה של אלן פטון

בוחן בכיתה על הספר ודיון

הקרנת סרט ודיון:  “מנדלה”   11.5

 P. Eric Louw, “ The Struggle Against Apartheid: Evolving Visions,“ in The Rise, Fall and Legacy of
Apartheid  (Wewesport: Orager Books, 2004).

ניג'ל וורדן, התהוותה של דרום אפריקה המודרנית, עמ' 90-151

לאומיות שחורה ולאומיות לבנה  18.5

מקורות היסטוריים של המאבק השחור:
The Freedom Charter of 1955

נלסון מנדלה  "אני נכון למות" 

Steve Biko, “White Racism and  Black Consciousness”

25.5  המעבר לדמוקרטיה
ניג'ל וורדן, התהוותה של דרום אפריקה המודרנית, עמ' 153-185

 Stephen Zunes, "The Role of Non-Violent Action in the Downfall of Apartheid," The Journal of
.Modern African Studies, 37, 1 (1999) 137-169

אמת ופיוס  1.6
Long Night's Journey Into Day :הקרנה ודיון 

 Heather Deegan,, “Coming to Terms with the Past: The truth and Reconciliation Commission”
  Politics South Africa (Routledge: New York, 2011)

8.6
    הנס הדרום אפריקאי?  אתגרים כלכליים, חברתיים ופוליטיים אחרי המעבר

נעמי קליין, "דמוקרטיה שנולדה בכבלים: החירות המצומקת של דרום אפריקה," מתוך: דוקטרינת ההלם 
- עלייתו של הקפיטליזם של האסון, תרגמה דבי איילון, תל אביב: הוצאת אנדלוס, 2009

Heather Deegan,, “A time of Change,” Politics South Africa (Routledge: New York, 2011)

  
15.6    20 שנה אחרי המעבר: איפה אנחנו היום?  דיון מסכם

 Aran MacKinnon, “Growing Pains in the Rainbow Nation,” in The Making of South Africa pp.
329-349

Decolonize Everything    22.6?  מחאת הסטודנטים 2015   
“Everything Must Fall”   :הקרנה הסרט
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