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  תוהזו הקיטילופ ,תורפס :"יטילופ טסקט ינא"

  סייו םייחו תרופ-ןב איג

 16-18 יעיבר ימי

 דעוימ ,לשממו הקיטילופל הקלחמלו תירבע תורפסל הקלחמל ףתושמה ,סרוקה :סרוקה רואית

 טסקט ןיב בלשל םיצורו תילארשיה הרבחב םיניינעתמ ,אורקל םיבהואה םיטנדוטסו תויטנדוטסל

 ןוידל עקרה היהת תיגולויצוס-תיטילופה האירקה .תיגולויצוסו תיטילופ האירקל יתורפס

 תד ,רדגמ ,תוינתא ,תימואל תוהז לש תויגוס לע שדחמ בושחנ םכרדו ,םייתורפסה םיטסקטב

 .הזה רגתאל םינכומו תונכומש ימל דעוימו הבורמ האירק בייחמ ,סרוקה .תורפסה לש הדיקפתו

 תולאשל ושדקוי םישגפמהמ קלח רשאכ ,םייעובש םישגפמ לש תיתנש תנוכתמב ךרעיי סרוקה

 םע תובתכתמה תויתורפס תוריציל םירחאהו )םוחתב םייזכרמ םירמאמו( תויגולויצוס-תויטילופ

 .האירקה ירמוחבו םיאשונב וכלהמב םייוניש ונכתיי סרוקה לש ויפוא ללגב .הלאה תולאשה

 

 :סרוקה תושירד

  םירועישב תוחכונ .א

 רועישה תארקל תוריציה תאירק .ב

 30% – תוריציהמ קלחל תובוגת תביתכ .ג

 70% -  סרוקה ףוסב הניחב .ד

 

 ?תורפס וז המ ?הקיטילופ וז המ :החיתפ שגפמ

 סרוקה תגצה

 

 םואל תניימדמ תורפס :2 שגפמ

  דנליונטלא - לצרה באז ןימינב

 

 תורפסו תוימואל לע :3 שגפמ

 תוניימודמ תוליהק :ןוסרדנא טקידנב

 



 םואלו הנידמ 1948 :4 שגפמ

 ןורכיזו הקיטילופ" קרפה )1997 (דבוע םע תאצוה  ,םינשי םידוהי םישדח םידוהי ,אריפש הטינא

  .45–19 'מע ,"'םישדחה םינוירוטסיהה' תודוא לע חוכיווה - יביטקלוק

 

 ילארשיה םזירטילימה – רזעילא-ןב ירוא

 

 48 רוד תילארשיה תורפסה :5 שגפמ

  תודשב ךלה אוה – רימש השמ

  ח"שת - קוינק םרוי

  רחשה תולע דע – ירוג םייח

 

 הבכנהו תילארשי-תיניטסלפה תורפסה :6 שגפמ

  סמש לא באב – ירוח סאילא

 

 תוינתא :7 שגפמ

 סרמ( 3-2 ,ח"כ תומגמ ."לארשיב תודע יסחי לש היגולויצוסב תושיג שולש" .1984 .ימס ,החומס

1984(: 206-169 

 חותינ ,לארשיב םיזנכשאו םיחרזמ :םילשחונמ אלא םילשחנ אל" .1981 .המלש ,יקסריבס

 .1981 ,תרוקבלו רקחמל תורבחמ" תוליעפו םיליעפ םע תוחישו יגולויצוס

 

 תילארשיה תורפסב תוינתא :8 שגפמ

  רתוי םיוושו םיווש – לאכימ ימס

   הרבעמ – סלב ןועמש

 

 תוהזכ תויזנכשא :9 שגפמ

-ןיב םילדבה :"הלאככ םמצע תא םיאור אל ילש םירוהה ,יזנכשא ינא" .2013 .הנרוא ,יול-ןושש

 .)םיכרוע( תרופ-ןב איגו הנרוא יול-ןושש ,באז ,טיבש :ךותב ."תויזנכשא לש תוסיפתב םיירוד

 :ביבא לתו ריל-ןו ןוכמ :םילשורי .לארשיב םייתרבח םימוקימו תונתשמ תויוהז :םוקמ יארמ

 .179-149 םידומע .דחואמה ץוביקה

 



 II תילארשיה תורפסב תוינתא :10 שגפמ

  הרוחש הספוק ,ןתה תוצרא ,ילש לאכימ – זוע סומע

 םידיחי תובנגתה – זנק עשוהי

 

 תדו תוימואל :11 שגפמ

  ןיקצוקרק זר ןונמא

Nations and  Brubaker, R., 2012. Religion and nationalism: four approaches.

20.-(1), pp.2 18 ,nationalism 

 

 תורפסב תיתדה תונויצה :12 שגפמ

 תיתליהק תוהז ןיב :הירצוי תא תננוכמ תימואל תיתד הליהק :'םירצוי ונל ןיא' ' ,רקנש לעי

 283 'מע ,2004 םילשורי ,תורומתה ןדיע :תיתדה תונויצה ,'םינומשה תונש תישארב תיתד תורפסל

– 322.  

 רימזה תע – ראב םייח

 רנרב רנבא – ןייטשרוב רורד

 וניניב בטימ ,ץיברוה לאירא

 

 תושדח תוטילא ,תונשי תוטילא :13 שגפמ

 התיבה – ירבנע ףסא

 דיתעה ונייה – ןמאנ לעי

 

 ב רטסמס

 רדגמ :14 שגפמ

 םסרופי

 

 תירבעה תורפסב רדגמ :15 שגפמ

  יטיס ילוד – םולב לטסק ילרוא

  לע לכתסמ התא המ – ןירמ רמת

 

 ?תיב"טהל תורפס -:16 שגפמ



 םסרופי

 

 תונמאהו הנידמה :17 שגפמ

 םסרופי - יוטיבה שפוח

 

 דסממה תא תשגופ תורפסה :18 שגפמ

  היטבמא תכלמ – ןיול ךונח

 יעיבשה רוטה – ןמרתלא ןתנ

  היח רדג – ןאיניבר תירוד

 

 הלופכ תוהז/ףוקז רוד – םיברע םיחרזא :19 שגפמ

 םסרופי

 

 תירבע םיבתוכה וננמז ינב םיברע :20 שגפמ

  םידקור םיברע – עושק דיעס

 ןירשת - קסכיס ןמייא

 

 האושהו ירוטסיהה ןורכיזה :21 שגפמ

 האושהו תוינרדומ – ןמואב טנומגיז

 

 האושה תורפסו ירוטסיהה ןורכיזה :22 שגפמ

  םייח רופיס ,הקורי ץרא ןילופ – דלפלפא ןורהא

  ןומראה תלעב - גרבדלוג האל

 

 םיביטארנ – יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה :23 שגפמ

 לט-רב לאינד

 

 תורפסב יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה :24 שגפמ

 ןועותעת רנ-ןב קחצי

 



   ילארשיה םזיריטלימהו ןונבל תמחלמ :25 שגפמ

 רישאב םע סלאוב הייפצ

 

 תיטילופה הכינחהו םידליה תורפס :26 שגפמ

  המידק םיללוצ – רמוע הרובד

  ה"במסח ,ןוזניסומ לאגי

 )םינושה ויתומשב( ינפג אגרש

 

 היפוטסיד :27 שגפמ

 דורח ןיעל ךרדה ,ןניק סומע

 

 


