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 .בזמביה 6-15.3.22הסיור יתקיים בין התאריכים 
 

 מטרת הקורס: 
התהליך של דה קולוניזציה בזמביה. ננסה להבין כיצד זמביה במהלך הסיור יבחנו הסטודנטים מקרוב את 

תהליכים פוליטיים, כלכליים, תרבותיים ואפיסטמולוגיים בניסיון להשתחרר מהמורשת מתמודדת עם 
 תמות ונושאים שיעלו במהלך הסיור:   קדם זהות לאומית זמבית.להקולוניאלית ו

 
 וזיכרון ,שימור ,מורשת של שאלות :וניזציהקול ודה קולוניאליזם של והיסטוריזציה היסטוריה •

 .קולקטיבי
 .מהמודרניזם וצפיות בזמביה האומה בניית :עצמאות של פוליטיקה •
 .עכשוויות גישות של  ובחינה וכישלונות הישגים של היסטוריה :בזמביה פיתוח •
  Decline של השיח – הארוך לטווח והשלכות הנפילה :-70ה משנות ומשברים אתגרים •
-ואפרו אפריקניזם, פאן ,מקומיות תרבויות, ,קולוניאליות-פוסט ,אנתרופולוגיה :ידע הבניית •

 .פוטוריזם
  ופועלים: כיצד זמביים מתמודדים עם משברים וכיצד מדמיינים את העתיד? איכריםנוער, נשים,  •
 ,סביבה ,כלכלה ,תרבות סוכני ,קהילה פעילי ,עמותות ,מגדר ,תרבות ,דת ,אקדמיה :מהשטח קולות •

 .ועוד ,פוליטיים פעילים
 

 דרישות הקורס: 
 מפגשי הכנה לסיור, בתאריכים: 3-. השתתפות ב1
 22.2  .28.2  .2.3 
 כחלק מן ההכנה לסיור. ן. קריאת חומרי הקריאה, שנית2
 . השתתפות פעילה במהלך כל הסיור, במפגשים ובדיונים השונים.3
המידע שניתנו במפגשי ההכנה לסיור, וכן לפי הכללים . התנהגות בהתאם לכללים המפורטים בדפי 4

פה במסגרתם. סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישה זו יוטסו לישראל מידית ולא יורשו -שניתנו בעל
 לקבל נקודות זכות על הקורס.

 . השתתפות בשני מפגשי סיכום לאחר החזרה לארץ.5
מרי הקריאה הכתובים מטה וכן על עמודים, המבוססת על חו 8-10. הגשת עבודה מסכמת באורך 6

חומרים שכתבו לעצמם הסטודנטים לאורך הסיור )רשמים, הערות וציטוטים ממפגשים, מסרטים 
בתיאום עם  ומדיונים לאורך הסיור(. נושא העבודה ייקבע עם הסטודנטים לאחר החזרה מהסיור

 . המרצים
 

 ציון בקורס:
ממנו  50%-יון יינתן על השתתפות פעילה במפגשים, ומהצ 50%הציון בקורס ייקבע לפי החלוקה הבאה: 

 יינתן על העבודה המסכמת. 
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