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  פוליטיקה אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה
Politics, Climate and Football in the Middle East and Northern Africa 

 

 שיעור ועבודה מעשיתאופן לימוד: 

 

  חי איתן כהן ינרוג'קד''ר 

 

 ש"ס 4 היקף שעות:   שנתי  :סמסטר       תשע"ח :שנת לימודים      0622230701:  מס' קורס

 ראשון לתואר:

 

  456 גילמן :חדר – 10:00-12:00שעה:  - גימי ב השיעורים יתקיימו
 ד 451גילמן  :חדר – מיילבבתיאום מראש  שעת קבלה:

       03-6405296 :טלפון
 hayeytan@tauex.tau.ac.il דוא"ל:

 
  ין באתרמצו חומר קריאה:

 
 

 תיאור הקורס

מספר מקרי אמצעות בספירות הלא רשמיות ב המזרח התיכונית הקורס מציג ומנתח את הפעילות הפוליטית
. ויישומיהיבט תיאורטי . ייחודו של הקורס שהוא משלב סביבה, שוק ההון, ספורט, רשתות חברתיות –בוחן 

בחלקו האחד ילמדו הסטודנטים מקרי בוחן במזרח התיכון דובר הערבית, תורכית ופרסית ובחלקו השני 
של בארגונים רלוונטיים אליהם ישובצו בידי תוכנית המתמחים שעות  100בסך יתבקשו לבצע עבודה מעשית 

הסטודנטים שילוו את הסטודנטים ויתנו להם כלים של רכישת קריירה. כך  דקנאטבהמרכז לפיתוח קריירה 
של האופן שבו פוליטיקה בלתי רשמית מתנהלת במזרח התיכון עם עשיה  ופרקטיקהישלבו הסטודנטים הבנה 

 חברתית והתנסות בשוק העבודה.  
 

 דרישות הקורס
 

 חובה :נוכחות
 ועבודה מעשית בכיתה, בסדנאות השתתפות פעילה במפגשים  :השנהמטלות במהלך 

 מבחן :בסוף סמסטר א'מטלה 
 ייקבע בהמשךמבחן: תאריך ה

 
 מעשית עבודה 40%מבחן בתום סמסטר א',  40%השתתפות בכיתה,  20% :הקורסמרכיבי ציון 
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 :תכנית  השיעורים 
 

  רשתות החברתיות -1

  טורקיה: 1מפגש מס'  .א

 "מלחמות מקוונות בטורקיה המודרנית" חילוניים נגד השמרניים" 

 איראן : 2מפגש מס'  .ב

 רשת החברתית והאייתולות

 עולם הערבי : 3מפגש מס'  .ג

 האביב הערבי ושימוש ברשתות החברתיות

   

 איכות הסביבה -2

 טורקיה : 4מפגש מס'  .א

 "מחאות ברגמה, גזי פרק, ג'ראטטפה, ופרוייקט תעלת איסטנבול" 

  איראן  :5מפגש מס'  .ב

 משבר המים של איראן 

 עולם הערבי : 6מפגש מס'  .ג

 נפט, מים ואיים מלאכותיים 

   

  , כלכלה יחסי הון שלטון -3

    טורקיה: 7מפגש מס'  .א

 נמרי האנאטוליה מול האליטה החילונית הוותיקה. 

  איראן: 8מפגש מס'  .ב

 הבנקים ואנשי עסקים איראניים מול הסנקציות המערביות

  עולם הערבי: 9מפגש מס'  .ג

 החאג' והכלכלה  

   

 כדורגל ופוליטיקה  -4

 טורקיה : 10מפגש מס'  .א

 בשיקטאש, גאלאטאסאראיי, פנרבחצ'ה ופוליטיקה הטורקית 

  איראן: 11מפגש מס'  .ב

 כדורגל באיראן: שאה, מהפכה, מחאה ומגדר

 עולם הערבי : 12מפגש מס'  .ג

 קטר, איחוד האמירויות וכדורגל

 : באתר הקורס ביבליוגרפיה


