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ועד  16-קורס זה מתמקד באחת הטרגדיות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית: סחר העבדים הטרנס אטלנטי. מהמאה ה

, לפחות כשניים עשר מיליון בני אדם הופרדו בכוח מבתיהם, משפחותיהם וקהילותיהם במערב ומרכז 19-סוף המאה ה

הסופי של מרבית מאוניות אלה היו הנמלים הפזורים אטלנטי על גבי אוניות משא. היעד -אפריקה ונשלחו למסע טרנס

שכלכלותיה שיוועו לכוח  -בעיקר זו דוברת הפורטוגלית וספרדית, אך גם זו דוברת האנגלית -לאורכה של יבשת אמריקה

עבודה זול. מן הרגע שהורדו מן הספינות השבויים הפכו לסחורה לכל דבר ועניין ונמכרו בשווקים לכל המרבה המחיר. 

אף התנאים הקשיים תחתם הגיעו אנשים ממערב ומרכז אפריקה לאמריקות, ולמרות הדיכוי והשעבוד שהיו מנת  על

חלקם היומיומי, הם בכל זאת הצליחו לבנות קהילות ולעצב הוויה תרבותית, דתית ופוליטית שבלעדיהן לא ניתן להבין 

 את החברות במדינות השונות של אמריקות בנות זמנינו. 

תבססות חברות העבדים את הקורס זה נדון במבנה ובדינמיקות של סחר העבדים הטרנס אטלנטי עצמו ובמסגרת 

כמו כן, לצד מחקרים אודות מקרי בוחן שונים, באמריקות בשלושה מוקדים מרכזיים: ברזיל, האיים הקריביים וארה"ב. 

דומה( ונלמד להכיר את מגוון מאגרי המידע נעשה שימוש במקורות ראשוניים מסוגים שונים )עדויות, מפות, תמונות וכ

 שעוסקים בנושא. 

 

 מטלות הקורס

. בשיעורים שמתקיימים בזום משמעות נוכחות בשיעורים, קריאה שוטפת, השתתפות בדיונים כיתה  השתתפות פעילה:

המחלקה )במקרים חריגים ניתן לפנות לוועדה ההוראה של  התחברות לשיעור והפעלת מצלמהדרישה זו היא 

 10% -להיסטוריה כללית לבקשת פטור ממצלמה(, השתתפות פעילה מחויבת עם או בלי מצלמה
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כל חומרי הקריאה נגישים בצורה מקוונת וניתן למצוא אותם במודל, דרך גוגל סקולר או בקריאה מקוונת דרך אתר 

 הספרייה

כל תלמיד מוזמן לבחור מאמר באחד מנושאי המאמר שיש לכתוב עליו את הדוח הוא זה שמסומן בכוכבית.  דוח קריאה:

הקורס שמעניינים אותו ולהירשם מראש דרך הלינק לגוגל דוקס. הדו"ח צריך לכלול ניתוח של טענתו המרכזית של 

 15% -זמין באתר הקורס , כמו גם דוגמא לדוח שכזה,הנחיות מסמך,הכותב ואת חוות דעתכם ביחס לטענה זו. 

 

 תלמידים פר נושא, דהיינו, כל הקודם זוכה.מוגבל של  למספר, יש הקצאה לתשומת ליבכם

אחד המקורות  של הציג ניתוחלבמסגרתה תתבקשו ו (תאו בקבוצות קטנו)מטלה זו תעשה בזוגות  מטלת מקור ראשוני:

הראשונים שמופיעים בסילבוס בכיתה. לדוגמא, איזה סוג מקור זה? מי כתב אותו ולאיזה מטרה הוא נכתב? מהם הרעיונות 

)ב( -)א( להציג בכיתה בעל פה ו :את מסקנותיכם המשותפות תתבקשוהמרכזיים העולים ממנו? מה מגבלותיו וכדומה. 

 15%מסמך הנחיות מלא נמצא באתר הקורס. וג הקורס. ( בכתב ועלות לבלמילה 500לסכם בקצרה )

 60%-בית תבחינ

 

ולכן אתם מתבקשים שימו לב: במהלך הקורס נעשה שימוש במאגרי מידע אינטרנטיים שעוסקים בסחר עבדים ועבדות 

כדי שנוכל למצוא פתרון  . מי שלא יכול להביא מחשב מתבקש ליצור עמי קשר מראשלהביא מחשב נייד לשיעורים

  חלופי. 

 

 תוצאות למידה

-ועד המאה ה 16-התלמידים יכירו את התהליכים המרכזים שהובילו להתהוות סחר העבדים הטרנס אטלנטי מהמאה ה 

דו על התבססותן של חברות עבדים באזורים השונים של יבשת אמריקה הדוברת ספרדית, פורטוגלית . כמו כן הם ילמ19

תלמידים יתנסו בעבודה עם מאגרי מידע היסטוריים שונים שעוסקים בנושא וישתמשו במגוון רחב של מקורות ואנגלית. ה

 היסטוריים וילמדו על היתרונות והמגבלות על המתודולוגיות של חומרים שונים. 
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