
  

  דמוקרטיה הסנגלית: שורשים, הצלחות ואתגריםדמוקרטיה הסנגלית: שורשים, הצלחות ואתגרים

  סיור לימודי לסנגלסיור לימודי לסנגל
 סמסטר ב'- סמסטר ב'- 44 נק"ז נק"ז

הקורס יבחן את המקרה המיוחד של הדמוקרטיה בסנגל. במהלך הסיור נתמקד בגורמים  מטרת הקורסמטרת הקורס::  

 שונים ובאופן השפעתם על התהליכים הדמוקרטיים בסנגל: השורשים ההיסטוריים של הפוליטיקה הסנגלית,
 מערכת החינוך הגבוה, הצבא, מערכת המשפט, המדיה, רעיון החילוניות והאסלאם הסופי. בין היתר, תבקר
 הקבוצה באתרים היסטוריים, באוניברסיטת שיח' אנטה דיופ בדקאר, במוזיאון הצבאי, באנדרטה הענקית

 שהקים הנשיא הקודם (הרנסנס האפריקאי) ושעוררה חילוקי דעות קשים, ובטובה, עירו של מייסד מסדר
 המורידיה. במהלך הסיור יתקיימו גם מפגשים עם סטודנטים ומרצים סנגלים, וגורמים ממערכת המשפט

 ומהמדיה. מטרת הסיור תהיה לעמוד על ההצלחות של הדמוקרטיה הסנגלית אך גם על האתגרים הקשים
 העומדים בפניה כיום ועל האופן שבו מתמודדת עמם החברה האזרחית במדינה. מספר ימים לאחר תום הסיור

 ייערכו בסנגל הבחירות לנשיאות כך שהסיור יתנהל בזמן של מערכת בחירות ערה שנוכל לעמוד מקרוב על
 מאפייניה.

 דרישות הקורס

 השתתפות חובה בארבעה מפגשים לפני הסיור (לא ניתן יהיה לצאת לסיור ללא השתתפות בכלבכל המפגשים) – מועדי1.
 המפגשים

  קריאת חומר הקריאה וצפייה בשני סרטים שניתנו כחומר הכנה לסיור.2.

 כתיבת תגובות על הסרטים ועבודה קצרה (כארבעה עד חמישה עמודים, פונט 12 רווח כפול) שתתבסס על חומר3.
  הקריאה. יש להגיש את העבודות עד למועד היציאה לסיור.

  השתתפות פעילה במהלך כל הסיור במפגשים ובדיונים השונים (תתכנה מטלות נוספות במהלך הסיור)4.

 התנהגות בהתאם לכללים המפורטים בדפי המידע שיינתנו במפגשי ההכנה לסיור, וכן לפי הכללים שיינתנו בעל-פה5.
 במסגרתם. סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישה זו יוטסו לישראל מידית ולא יורשו לקבל נקודות זכות על הקורס.

 השתתפות במפגש מסכם לאחר החזרה לארץ (יתקיים בתחילת סמסטר ב. מועד מדויק יימסר בהמשך)6.

 עבודה מסכמת בהיקף של שמונה עד עשרה עמודים. העבודה תסתמך על חומר הקריאה של הקורס וכן על רשמים7.
  מהמפגשים והביקורים שנקיים במהלך הסיור.

 

  נושאי המפגשיםנושאי המפגשים

 מפגש ראשוןמפגש ראשון: רקע כללי על סנגל, ההיסטוריה הקדם-קולוניאלית של האזור בו היא נמצאת, הגעת הצרפתים
  לחופי סנגל ותקופת הקולוניאליזם המוקדמת בארבע ערים לאורך החוף. - המפגש יתקיים ביום ג'  המפגש יתקיים ביום ג'  11.12.1811.12.18

  בשעה בשעה 16:1516:15

  מפגש שנימפגש שני: הפוליטיקה הסנגלית מראשית המאה העשרים ועד לשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה- המפגשהמפגש
  יתקיים ביום ג' יתקיים ביום ג' 18.12.1818.12.18 בשעה  בשעה 16:1516:15

 מפגש שלישימפגש שלישי: המעבר מקולוניאליזם לעצמאות, תבוסתה של הדמוקרטיה בראשית שנות השישים ומחאת
 הסטודנטים של מאי 1968 שהביאה לתהליך דמוקרטיזציה הדרגתי. מעברי השלטון הדמוקרטיים בסנגל מאז
  פרישתו מרצון של סנגור ב-1980 ועד לבחירות האחרונות ב- 2012- המפגש יתקיים ביום ג' המפגש יתקיים ביום ג' 25.12.1825.12.18 בשעה בשעה

16:1516:15  

  מפגש רביעי: מפגש רביעי: עניינים לוגיסטיים לקראת הסיור, כללי התנהגות במהלכו ותדרוך ביטחוני- המפגש יתקיים ב- המפגש יתקיים ב- 1010
  בינואר בשעה בינואר בשעה 12:0012:00



 הרכב הציון

 20% - העבודה הקצרה על חומר הקריאה

 10% - התגובות על הסרטים

 30% - השתתפות פעילה במפגשים

 40% - עבודה מסכמת
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