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 תונש ךרואל יאקירפאה בחרמב תיטסינינל-תיטסיסקרמה היגולואידיאה לש המושייו התצפהב קסוע סרוקה

 יאקירפאה םזילאיצוסה לבס הנממש הצמחהה תשוחתמ האצותכ .תמדוקה האמה לש םינומשהו םיעבשה

 תויהל ךפה םזינינל-םזיסקרמה ,תומיוסמ תוינכפהמ תועונת וגישהש החלצהל הבוגתכו ,םישישה תונשב

 ,קיבמזומ ,הלוגנא לש םירקמב רקיעב דקמתמ סרוקה .הקירפא תונידממ המכב תיטננימודה היגולואידיאה

 וללה תונידמהמ דחא לכ לש תיטילופה היצטניירואה לע ועיפשה רשא םימרוגה תא ןחובו ,היפויתאו הילמוס

 הירוטסיההמ םיעבונה םיטבמ םע דחי תילאוטקלטניא הירוטסיה לש םיטבמ בלשמ סרוקה .הפוקת התואב

 .ונתוא םיקיסעמש םינשב ולא תונידמ ורבעש םיכילהתה תא ןיבהל ידכ תיטילופה
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 .תיב תדובע 80%
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The course deals with the spreading and implementation of the Marxist-Leninist ideology 
in African space throughout the 1970s and 1980s. As a result of the sense of missed 
opportunity suffered by African socialism in the 1960s, and in response to the success 
achieved by certain revolutionary movements, Marxism-Leninism became the dominant 
ideology in some African countries. The course focuses mainly on the cases of Angola, 
Mozambique, Somalia and Ethiopia, and examines the factors that influenced the political 
orientation of each of these countries at the time. The course combines views of 
intellectual history with insights from political history to understand the processes that 
these countries have undergone in the years that occupy us 
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