התמחות עומק במדינות אפריקה
היבשת השחורה היא בעצם יבשת צבעונית ביותר
רכז הקורס -ארקדי מסנגי
אפריקה היא היבשת השנייה בגודלה בעולם ,בת  54מדינות עם אוכלוסייה של  3.1מיליארד איש .מדינות
רבות באפריקה נשענות על שני ענפים מרכזיים :חקלאות ותיירות .מדינות אפריקה מציעות מגוון רב של
סוגי תיירות כמו :תיירות משפחות ,תיירות אקסטרים" ,בטן גב" ,טיולים לאחר הצבא ,תיירות עסקית
ועוד .בשנים האחרונות ,יבשת אפריקה מדברת יותר ויותר לתייר הישראלי ,בעיקר טנזניה וזנזיבר ,דרום
אפריקה ,אתיופיה ומרוקו .במסגרת ההתמחות נדבר על יבשת אפריקה בנושאים שונים כמו :תרבויות,
שפות ,דתות ,גאולוגיה ,פוליטיקה ,היסטוריה ועוד .המדינות בהן תתמקד ההתמחות הן:
טנזניה :על פי מדד התיירות הבינלאומי ,לפני הקורונה נכנסו לטנזניה כ  5.1מיליון תיירים בשנה .טנזניה
ממוקמת במזרח אפריקה .מאופיינת בתיירות שטח ,ספארי -טיול רכוב בג'יפים בין שמורות טבע ,התבוננות
בחיות טרף מקרוב תוך כדי התרשמות מנופי הפרא האפריקאי .בנוסף ,ניתן לבקר בשבטים עתיקים
שמשמרים את המסורת השבטית שלהם עד היום ,בלבוש ,במחייה ובכלכלה .בטנזניה ישנם לא מעט הרים
שניתן לטפס עליהם והמיוחד מכל הוא ההר הגבוה ביותר באפריקה -הקילימנג'רו .קיימות טיסות ישירות
לטנזניה ,בעיקר בחגים ,מה שהפך את היעד לנגיש יותר ופופולארי.
זנזיבר :ארכיפלג טרופי במזרח אפריקה הממוקם באוקיאנוס ההודי מול חופי טנזניה .זנזיבר הינה חלק
ממדינת טנזניה .מקובל מאוד שלאחר כמה ימים עד שבוע טיול ספארי בטנזניה ממשיכים לזנזיבר לנופש,
או רק זנזיבר .קיימות טיסות ישירות מספר פעמים בשבוע מישראל לזנזיבר ,מה שהביא גל תיירות
ישראלית לאי ששינה את מפת התיירות באי .בשנים לפני הקורונה נכנסו לזנזיבר כ 40 -אלף תיירים
ישראלים בשנה.
דרום אפריקה :ממוקמת בדרום היבשת ,כינוייה "האירופה של אפריקה" מסיבות רבות .הטיול בה פשוט,
נגיש ומפנק .מדינה גדולה בין שני אוקיינוסים ,עם אלגנטיות אירופאית לצד פראות אפריקאית .קיימות
טיסות ישירות מספר פעמים בשבוע לדרום אפריקה .בשנים לפני הקורונה נכנסו לדרום אפריקה כ10-
מיליון תיירים -נחשבת לאחת המדינות האפריקאיות המתויירות ביותר ביבשת.
אתיופיה :ממוקמת ב"-קרן אפריקה" ,מדינה פחות תיירותית ,עם היסטוריה ענפה ועושר תיירותי .מדינה
שמשמרת מאוד את נושא השבטיות והמסורת ,מה שעושה אותה מצד אחד פחות מפותחת מחוץ לעיר
הבירה ,אך מצד שני מדינה עם תנופה כלכלית בין הגדולות ביבשת .אתיופיה בקשרים עסקיים אדוקים עם
ישראל .המדינה גדולה מאוד והתיירות מתחלקת בה לתיירות שבטית ולתיירות היסטורית ודת עם אתרי

אונסק"ו רבים .בנוסף ישנה קהילה יהודית באתיופיה "ביתא ישראל" שמביאה איתה תיירות שורשים.
בשנים שלפני הקורונה נכנסו למדינה כ 81 -אלף תיירים בשנה.
מטרת הקורס הינה להנגיש מספר מדינות באפריקה למדריכי טיולים לחו"ל ולקהל הרחב.
למי מיועד הקורס :למדריכי טיולים לחו"ל ,מדריכי מסעות לפולין ,מורים בבתי הספר ,וכל המעוניין
להעשיר עצמו בנושא זה.
תאריכי המפגשים -16.6.22 ,14.6.22 ,8.6.2022 ,7.6.22 ,31.5.22 ,24.5.22 :סיור בת"א.
ההרצאות יתקיימו בזום בין השעות  ,19:00-21:00הסיור .09:00-16:00
מסגרת הקורס :סה"כ  25שעות הוראה 5 ,מפגשים בזום  +סיור אחד בדרום תל אביב עם דגש על
האוכלוסייה האפריקאית .נסייר בשכונת נווה שאנן ,שוק לוינסקי ,התחנה המרכזית החדשה וביה"ס
לפליטים "ביאליק -רוגוזין".
עלות הקורס ₪ 800 :שכר לימוד  ₪ 150 +דמי רישום
בסיום הקורס ,בוגרי הקורס יוכלו להצטרף לנסיעה לימודית באפריקה.
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