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   בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
 ידומיללו רקחמל לייו ןומיס זכרמו לשממו הקיטילופל הקלחמה

   וננמז תב הפוריא
 2021-2022 ב"פשת ל"הנש

  תיפוריא הרבחו הקיטילופ ידומילל ראואנדא תביטח
 

 
 

 תוימואלו תוחרזא ,תויוהז :יפוריאה דוחיאה
 

  )'ב רטסמס( 187-1-0021-02
 

 )214 'סמ רדח 72 'סמ ןיינב / תידירביה הארוה / םוז( 16:15-17:45 ,ינש םוי
 )216 'סמ רדח 72 'סמ ןיינב / תידירביה הארוה / םוז( 12:15-13:45 ,יעיבר םוי

 תוכז תודוקנ 4
 

  ודרפ ןורש 'פורפ :הצרמ
 

  :סרוקה תטלקה/םוליצ
 .הדימלב ם/ןכל עייסל ידכ ושענ ותטלקהו ומוליצ .דבלב ם/ןכרובע אוה םלוצמה /טלקומה סרוקה .1
 .וב ם/ןתפתתשה וב רטסמסל בקועה רטסמסה םות דע ם/ןכתושרל דומעי סרוקה .2
 הרומתב אלש וא הרומתב - הציפהל ןיא םירחאל הנממ קלח לכ וא סרוקה תטלקה תא ריבעהל ןיא .3
 .ימצע דומיל וניאש רחא שומיש לכ הב תושעל וא -
 בשחת תאזכ הלועפו ,ליעל 3 ףיעסב רומאל דוגינב הלועפ לכ הרמוחב הארת הטיסרבינואהש רהבומ. 4
 .םירצוי תוכז תרפהכ ןהו תעמשמ תרפהכ ןה
 סרוקה הצרממ ינטרפו ישיא רושיאל םאתהב ושעיי רועישה ןמזב םירחא הטלקה וא םוליצ לכ .5
 .דבלב

 
 'סמ ןינב ,לשממו הקיטילופל הקלחמה / םוז ,0051:-45:51 יעיבר םוי ,שארמ םואיתב :הלבק תועש
 רודזורפ( 659 רדח ,6 המוק ,)ןרוג-ןייטשדלוג-רקוצ ש"ע הרבחהו חורה יעדמל הטלוקפה ןינב( 72

 )ימינפ
 054-6775504 -דיינ ; 08-6428396 -דרשמ :םינופלט
 pardos@bgu.ac.il :ינורטקלא ראוד
 
 
 סרוקה ידעי
 

 הכלה יפוריאה דוחיאב תורבחה ,הדלפהו םחפה תליהק תא 1951 תנשב הננוכ זירפ תנמאש זאמ
 יפוריאה דוחיאה ברועמ םהב םיאשונה םג .תורבח תונידמ 27-ל תוננוכמ תונידמ ששמ הבחרתהו
 תוישעתל תויסיסבהו תוירוקמה תוגאדה ןתואמ :וז הפוקתב ובחרתהו וכלה דוחיאה לש ויתויוכמסו

 המכ לש םביל בלב אצמנ יפוריאה דוחיאה םויכ .םייתשבי ללכו םיבחר םיאשונל הדלפהו םחפה
 לש היצרגטניאה טקיורפ לש הירוטסיהב םיללוחתמה רתויב םייטמרדה םייונישהו םירבשמהמ
 !הנתשמו תכלוה הפוריא ,תורחא םילימב .תיפוריאה תשביה
 

 תונידמה לע ,היחרזא ,היבשות לע תויתועמשמ תוכלשה שי תיפוריאה תשביה לש התונתשה ךילהתל
 םגש ןבומכו יפוריאה דוחיאהמ השרפש תדחואמה הכלממה לע ,יפוריאה דוחיאל לבקתהל תושקבמה
 לש הפוריא תמרב :תונושה תומרב וללה םיאשונה לע דומעי סרוקה .דוחיאה לש ויתונכש לע
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 דוחיאה תמרבו ,)תימואלה המרה( תויפוריאה תונידמה תמרב ,םייפוריאה םימואלה תמרב ,םירוזאה
 לש םויכ תיזכרמה הגאדה ,הווהתמו תכלוה "הפוריא" דועב .)תימואל-לעה המרה( ומצע יפוריאה
 ,תולשממ םג הבר הדימבו ,תויוהז דציכ הלאשה איה יפוריאה רוביצה לשו םייפוריאה םיאקיטילופה
  ?תונושה תומרב תודקפתמ
 

 המרב ןה ,תאצמנ איה הב תירוטסיהה הדוקנב הפוריא לע םיללוחתמה םייונישה תא ןחבי סרוקה
 ,תיפוריאה םואלה תנידמ :בחרומה דוחיאב תיפוריאה תוהזה לש החותיפ תייגוסב ןהו תידסומה
 ,יפוריאה דוחיאה תבחרה ,היצזילבולג ,תוחרזא ,םדא תויוכז ,הריגה ,תונוביר ,תוהז ,היצרגטניא
 יפוריאה דוחיאב םייוניש ןחבנש הזכ אוה סרוקה הנבמ .דועו יפוריאה דוחיאהמ השירפו טיזקרב
 תומרב םייוושכע םייוניש ןחבנ ,הווהה תא םיריבסמ רשא רבעה ייוניש םע ליחתנ .תונוש תומרב
 יחרזא ,םיחרזא-םילאודיבידניא לע וללה םייונישה לש תוכלשהל הנפנו ,תוימואל-תתהו תוימואלה
 לש ודמעמ ייוניש תא ןחבנ דוע .םינכשו ינידמ טלקמ ישקבמ ,םירגהמ ,דוחיאהמ תושרופ תונידמ
  .תימואלניבה הריזב יפוריאה דוחיאה
 
 
 סרוקה ןויצ בכרהו תושירד
 
 .םיסרוק תפיפח רשפאתת אל – תוחכונ

 הבוח – 45% – )םיישיא םישגפמ / םוז( םיישיא תונויאר ינש לש הכירעו הביתכ ,םוכיס ,םויק
  הבוח – 5% – םיישיאה תונויארה דחא תגצה
  הבוח – 50% – תמכסמ תיב תדובע
  .תושר – Ment.io תמרופטלפב םינוידב תופתתשה
 
 היושע סרוקב תמכסמה הלטמה ךא ,רמשיי סרוקב יפוסה ןויצה בכרה ,הנורוקה תפיגמ רואל***
 ***.רטסמסה ףוסב םיאנתל םאתהב תונתשהל
 
 

 םילארשי םיחרזא תובקעבו הפוריאב תילארשיה הצופתה תובקעב עסמ :םיישיא תונויאר ינש םויק
 לארשיב םיררוגתמהו תיפוריא תוחרזאב םיקיזחמה
 

 םילארשי םע דחאה ,םיישיא תונויאר ינש םייקל ושרדי סרוקה י.תופתתשמ סרוקה ךלהמב
 םיררוגתמהו תיפוריא תוחרזאב םיקיזחמה םילארשי םיחרזא םע ינשהו הפוריא תשביב םיררוגתמה
 תייגוס לע דומעל הסננ וז הלטמ תרגסמב .)םי.תונייוארמב ורחביש ם.ןה סרוקה י.תופתתשמ( לארשיב
 םיקיזחמה םילארשיה ברקבו הפוריאב תילארשיה הצופתה ברקב תיפוריאה תוהזה לש החותיפ
  .לארשיב םיררוגתמהו תיפוריא תוחרזאב
 

 םיסחיהו םייפוריאה םידומיל םוחתב ימדקא רקחמב וסנתי סרוקה י.תופתתשמ הז ןפואב
 תא ומייקי ,םיישיא קמוע תונויאר םויקל םיירקחמ םילכ ושכרי ם.ןה סרוקה ךלהמב .םיימואלניבה
 רפס/רקחמ םוסרפ תארקל םתוא וניכיו םתוא וגיצי ,תוניארה תא וכרעי ,םי.תונייאורמה םע תוניארה
  .סרוקה הצרמ תכירעב יפוריאה דוחיאהו לארשי יסחי אשונב
 
 

  םיישיאה תונויארה דחא תגצה
 

 י.תופתתשמ .םיישיאה תוניארה תגצהל ושדקוי )29.6.22-ו 27.6.22( סרוקב םינורחאה םישגפמה ינש
  .)תוקד 15( סרוקה ךלהמב ומייק םה ותוא םיישיאה תונויארה דחא תא גיצהל םי.תושרדנ סרוקה
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  תמכסמ תיב תדובע
 

 , Times New Romanןפוג( םילימ 2,000-כ לש ףקיהב תיב תדובע שיגהל םישרדנ סרוקה יפתתשמ
   .סרוקה לש ןורחאה עובשב סרוקה הצרמ ידי-לע רסמיתש הייגוסב ,)יצחו הרוש חוור ,12 לדוג
 

 לש ואתל חישק קתועו )סרוקה רתא תועצמאב ינורטקלא קתוע( םיקתוע ינשב הנשגות תודובעה
 טסוגואב 31 ,יעיבר םויל דע ,6 המוק ,72 'סמ ןיינב ,לשממו הקיטילופל הקלחמב סרוקה הצרמ
 קתועב סרוקה רתא תועצמאב הנשגות תודובעה הנורוק ףיגנ תולבגמ םייקתהב .12:00 העשב ,2202
  .רומאה דעומל דע דבלב דחא ילטיגיד
 
 

 Ment.io תמרופטלפב םינויד
 

Ment.io ם.ןכלש ןויסינהו תונבותה תא קולחל ם.ןכל תרשפאמה תמדקתמ םינויד תמרופטלפ איה 
 רשפאת איהש ךכב לודגה הנורתי .סרוקב םינוידל ונתוא שמשת תכרעמה .קימעמ עדי תריצי תבוטל
 ם.ןכבצמ המ תוארל ולכותו ,)רידגאש ןמזה תרגסמב( ם.ןכל םיחונש םידעומב ןוידב תופתתשה ם.ןכל
 חיש לוגרת ,םייתועמשמ םינועיט תאלעה םידדועמ םינוידה .ןותנ עגר לכב המרופטלפב ללכבו ןוידב
 .ול רבעמ ןהו סרוקב ןה ם.ןכתא שמשתש תיטילנא תלוכיו
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  לשממו הקיטילופל הקלחמב תוימדקא תודובע תכרעהל םידדמ
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 ןווקמה רועישל םיפיט

  ןווקמה רועישה תלחתה םרט

 תימצע הנכה .1
 םישרדנה סרוקה ירמוחו שרדנה עדימה לכ ם.ןכתושרב היהיש ודיפקה :ימצע דומיל .א

 ,סרוקה תא הוולמה םיפקשה תגצמ ,דומיל ירפס ,סובליס :ןווקמה רועישה ךלהמב
  .ןווקמה רועישה ךלהמל תישיא המורת ,המידקמ האירק

 הלגתתש ם.ןכלש תידיימה הביבסה תא )וקנ/ונגרא/ורדס( וניכה :תידיימה הביבסה .ב
 .ילאוטריו עקרב ושמתשה ,תאז תושעל ןתינ אל םא .ןווקמה רועישה תו.יפתתשמל
  .עקר ישערמ יקנ טקש רוזאמ ןווקמה שגפמל סנכיהל ודיפקה ,ףסונב

 רועישה תליחת םרט ם.ןכלש תשרה דויצ תא וקדיב :תשרה דויצ לש המידקמ הקידב .ג
 םוז תמרופטלפ תא לעפתל םי.תועדוי ם.ןתאש ואדוו )המלצמ/ןופורקימ( ןווקמה
 בשחמ ,דיינ בשחמ ,טלבאט רישכמ ,דיינ ןופלט :םי.תושמתשמ ם.ןתא וב רישכמהמ
  .ינחלוש

  .ךרוצה תעשב ם.ןכתושרל דומעתש הייתשל וגאד :הייתש .ד
 
 םי.תוסנכנ ם.ןתא וב עגרהמ לחה ןווקמה רועישל 100%-ב םי.תונכומ ם.ןתאש ואדו
  .תנווקמה התיכל
 

 ןמזב ןווקמה רועישל וסנכיהו םינמזה תוחולב ודמיע .2
 ,םינפ לא םינפ תושיגפ/ליגר רועישמ םיימשר תוחפכ םיספתנ םוז ירועישש הדבועה ףא לע
 רחאל םי.תודמוע ם.ןתא םא .ןמזב ןווקמה רועישל וסנכיהו םינמזה תוחול לע ודיפקה
    .סרוקה הצרמ תא ונכדע שגפמ/ןווקמה רועישל
 

  תומלצמ תחיתפ .3
 תא תוארל לכונש ידכב ,תוחותפ תומלצמ םע םייקתהל ודעונ םוז תושיגפו םינווקמ םירועיש
 ישיאה ןפואב שגפמה תא םייקל תוסנלו םי.תורבדמ ונחנא ם.ןהילא םי.תופתתשמה
 תומד לא וא רוחש ןולח לא רבדל המיענ אל דואמו הרזומ השוחת יהוז .רתויב יעוצקמהו

 תומלצמ תא וחתפו ם.ןכמצע תאו השיגפה/רועישה י.תופתתשמ תא ודבכ ,ןכ לע .ראטווא
 שמתשהל ןתינ דימת ם.ןכלש הדובעה תביבס םע הייעב תמייקו הדימבש וחכשת לא .תשרה
  .סרוקה הצרמ תא ונכדע ,המלצמה תא חותפל םי.תולוכי ם.ןכניאש הדימב .ילאוטריו עקרב
 

 ןווקמה רועישה ךלהמב

 תורכיה .4
 .הרצק תורכיהב חותפל יאדכ ינשה תא דחאה םי.תוריכמ ם.ןניא רועישה י.תופתתשמ םאב
 תליחת םרט תוקד רפסמ ןווקמה תושיגפה רדחל סנכיהל ץלמומ תמדקומ תורכיה לש הרקמב
  .תויווח תפלחהלו תורצק תויתרבח תוחישל רועישה
 

  םי.תורבדמ ם.ןתא רשאכ המלצמל תורישי וטיבה .5
 טבמ .םוזה תונולחל וא בשחמה ךסמל אלו המלצמל תורישי וטיבה םי.תורבדמ ם.ןתא רשאכ
 םרט .סרוקה י.תופתתשמ ראשל םייניעל הרישי תולכתסה לש השוחתל םורגי המלצמל רישי

  .ם.ןכלש םייניעה הבוגב איה ם.ןכלש המלצמהש ודיפקה שגפמה תליחת
 

 ןווקמה רועישב םידקפנ םיחכונ אלו םימייק םיחכונ ויה .6
 רועישב ם.ןתא רשאכ ,תאז םע דחי .םוזה ירועיש ךלהמב אלמ זוכיר לע רומשל השק ונלוכל
 ןופלטב השילג ,ינורטקלא ראוד תקידבמ וענמיה .רועישב האלמ תוחכונ לע ודיפקה ןווקמ
  .ןווקמה רועישל םייטנבלר םניאש םיאשונב קוסעל וא טסקט תועדוה חולשמ ,דיינה
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 ןווקמה רועישה ךלהמב הליכאמ וענמה .7
 .ןווקמה רועישה ךלהמב הליכאמ וענמיתש ךכ ,ןתינה לככ ,ם.ןכלש םינמזה תוחול תא וננכת 

  .םאתהב סרוקה הצרמ תא ונכדעו המלצמה תא ובכ ,תאז תושעל ןתינ אלש הדימב
 

  תוערפהמ וענמה .8
 ראוד תוארתה( םינושה םירישכמב תוילוקה תוארתהה תא וקיתשה :תוילוק תוארתה .א

  .)'וכו תויתושדח שופ תועדוה ,תויתרבח תותשר תועדוה ,טסקט תועדוה ,ינורטקלא
  .תרדוסמ אהת המלצמה תשדעב תטלקנש הדובעה תביבסש ודיפקה :הדובע תביבס .ב
 .הטקש ם.ןכתביבס רשאכ םינווקמה םירועישב ףתתשהל ולדתשה :הטקש הביבס .ג

 לע השקמ בכרב ,סובוטואב ,הפק תיב ,בוחרב ם.ןתאשכ םינווקמ םישגפמב תופתתשה
 תמגודכ "םינבל" עקר ישערש ורכז ,ףסונב םי.תופתתשמה ראשל העירפמו עמשה תוכיא
 םיעירפמו םיבשחמה דויצ ינופורקימב הבר המצועב םיטלקנ 'וכו םשג ,םימרוז םימ ,חור
  .ןווקמה רועישל דואמ

 שגפמה ךלהמב תוישיא תוערפהמ ,ןתינה לככ ,ענמיהל ולדתשה :תוישיא תוערפה .ד
  .ןווקמה
 

  MUTE – קתשהה רותפכב בחרנ שומיש ושע .9
 ךרדה יהוז !בחרנ שומיש וב ושע .אוה ךופהנ – קתשהה רותפכב שמתשהלמ וענמית לא
 ם.ןתא וב עגרב .םיטקש םוז ישגפמ רשפאלו עקרה ישער תא תיחפהל רתויב הבוטה
  .קתשהה רותפכ לש תידיימה ותלעפה לע ודיפקה ,רבדל םי.תומייסמ
 

 ןווקמה רועישה י.תופתתשמ לכ תא ודבכ .10
 ראש לש ם.ןהירבדל וסנכית לאו רבדל ם.ןכנוצרב םאב תילאוטריו די םירהל ודיפקה
 לש הנותחתה תודוקפה תרושב participants רותפכ לע הציחל( ןווקמה רועישה י.תופתתשמ
 לש הטמל לאמש דצמו סרוקה י.תופתתשמ תמישר תא ןימי דצמ ןולחב חתפת םוז תמרופטלפ
 תא םירהל אלש ולדתשה .)תילאוטריוה דיה תמרה רותפכ תא ואצמת םיפתתשמה ןולח
  .טא'צה תמרופטלפב שומיש םג ושע ,ךרוצה תדימב .ןווקמה רועישה ךלהמב ם.ןכלוק
 

 !הרופו הנהמ ןווקמ רועיש
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  םייביטנט םידעומ יפ-לע  םידומיל תוישרפ
 

  .תיפרגוילביב המישרו םידומילה תוישרפ ןלהל

 סרוקה רתאל הלעוה/קרסנ קרפ/רמאמ/רפסה קתעה  – ס
 
 

  2202 סראמב 23 ,21
 

 הנתשמה הפוריא
 

 האירק
 

 :Nugent, N. The Government and Politics of the European Union (8th edn Houndmills ס
Palgrave Macmillan, 2017), Part 3.  
 

 ןויע
 

 .א לש ורפסב 'תינובירה הנידמהו תונובירה ,הנידמה לע – הקיטילופל הרזח' )2009( .א איבנ-רבס
 רזש ןמלז זכרמ :םילשורי( תונובירו תוימואל ,תינרדומה הנידמה .הקיטילופל הרזח )ךרוע( םוחר
  .21-30 'מע ,)לארשי תודלותל
 
 

   2022 סראמב 30 ,28
 

 םילארשי םיחרזא תובקעבו הפוריאב תילארשיה הצופתה תובקעב עסמ רקחמב ילככ ןויאירה
  לארשיב םיררוגתמהו תיפוריא תוחרזאב םיקיזחמה
 

 האירק
 

 רקחמ ,.'ג ,לקסאגו .ו .מ ,ראואב ךותב ',יביטרנה ןואירה' )2011( .ו .מ ,ראואבו .ס ,ץיבולי'צבוי ס
  .69-88 'מע ,)החותפה הטיסרבינואה :הננער( לילצו הנומת ,טסקט חותינל תוטיש :ינתוכיא
 

 תילארשיה הצופתה תובקעב עסמ .ךתדלומו ךצרא ,.ד ,ורבטס ךותב ',החיתפ' )2019( .ד ,ורבטס ס
  .9-13 'מע ,)סדרפ :הפיח( הפוריאב
 
 ןויע
 

 :ינתוכיא רקחמ ,.'ג ,לקסאגו .ו .מ ,ראואב ךותב ',םייתצובקו םיישיא תונויאר' )2011( .'ג ,לקסאג ס
  .49-68 'מע ,)החותפה הטיסרבינואה :הננער( לילצו הנומת ,טסקט חותינל תוטיש
 

 תוטיש :ינתוכיא רקחמ ,.'ג ,לקסאגו .ו .מ ,ראואב ךותב ',ידוזיפאה ןויאירה' )2011( .א ,קילפ ס
 .89-108 'מע ,)החותפה הטיסרבינואה :הננער( לילצו הנומת ,טסקט חותינל
 

    .)2019 ,סדרפ :הפיח( הפוריאב תילארשיה הצופתה תובקעב עסמ .ךתדלומו ךצרא ,.ד ,ורבטס ס
 

 .Richards, D. (1996) ‘Elite Interviewing: Approaches and Pitfalls,’ Politics Vol. 16, No ס
3, pp. 199–204.  
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 2202 לירפאב 11 ,6 ,4
 
 

    תיפוריאה תוהזהו "הפוריא"
 
 האירק
 

 Smith, A.D. "National Identity and the Idea of European Unity" International Affairs ס
Vol. 68, No. 1. (January 1992), pp. 55-76. 

 
 .Nederveen Pieterse, J. (1994) ‘Unpacking the West: How European is Europe?’ in A ס
Rattansi and S. Westwood (eds.) Racism, Modernity, Identity: On the Western Front 
(Cambridge: Polity Press), pp. 129-149.  
 

 ןויע
 

 .Thatcher, M. (1988) Speech to the College of Europe (“The Bruges Speech”) ס
 
  .Leo Tindemans Report 1975 ס
 
  .Adonnino Reports 1985, Report from the ad hoc Committee on a People's Europe ס

 
 

 2202 לירפאב 27 ,25 ,13
 

 םאתהבו דבלב םינווקמ םידומיל ומייקתי 13-14.4.2022 םימיב הטיסרבינואה תויחנהל םאתהב**
 **םוז תמרופטלפב םייקתי 13.4.2022 יעיבר םויב ונשגפמ

 
  הפוריאב םואלה תנידמ
 

 האירק
 

 :ביבא תמר( התוטשפתה לעו תוימואלה תורוקמ לע םיגיגה .תוניימודמ תוליהק )1991( .ב ,ןוסרדנא ס
  .31-38 מ"ע ,)2000 ,החותפה הטיסרבינואה
 

 Calleo, D. (1995) ‘Reflections on the Idea of the Nation-State’ in C.A. Kupchan (ed.) ס
Nationalism and Nationalities in the New Europe (Ithaca, NY: Cornell University Press), 
pp. 15-36.  
 
 .Judt, T. (1999) ‘Is there a Belgium’ New York Review of Books 46 (19) ס

 
 ןויע

 
 Habermas, J. (1998) ‘The European Nation-State: On the Past and Future of ס
Sovereignty and Citizenship’ in C. Cronin and P. De Greiff (eds.) The Inclusion of the 
Other: Studies in Political Theory (Boston: MIT Press).  
 
 Miliward, A.S. The European Rescue of the Nation-State (Ewing: University of ס
California Press, 1992), pp. 1-20, 21-45.  
 



 9 

 Péteri, G. (2000) ‘Between Empire and Nation-State: Comments on the Pathology ס
of State Formation in Eastern Europe during the 'Short Twentieth Century'’, 
Contemporary European History, 9 (3), pp. 367-384.  
 
 ’Peeters, P. (2007) ‘Multinational Federations: Reflections on the Belgian Federal State ס
in M. Burgess and J. Pinder (eds.) Multinational Federations (London: Routledge 2007), 
pp. 31-49.  
 
 Jáuregui, P. (1999) ‘National Pride and the Meaning of Europe: A Comparative Study ס
of Britain and Spain’ in D. Smith and S. Wright (eds.) Whose Europe?  The Turn 
Towards Democracy (Oxford: Blackwell), pp. 256-287.  

 
 
 

  2022 יאמב 16 ,11 ,9 ,2
 

  הפוריאב תונמואל
 

 האירק
 

 Mudde, C. Populist Radical Right Parties in Europe (Cambridge: Cambridge ס
University Press 2007), pp. 158-183; 277-292.  
 
 Seton-Watson, H. Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the ס
Politics of Nationalism. (London: Methuen, 1977), pp. 1-12; 463-483.  
 

 רלדנס .ש לש ורפסב '... אוה ,תינתא הצובק אוה ,הנידמ אוה ,םואל אוה םואל' )1999( .ק ,רקוו ס 
 .127-151 מ"ע ,)החותפה הטיסרבינואה :ביבא לת( םואלה-תנידמ .םיימואל-ןיב םיסחיב דוסי יגשומ
 
 ןויע

 
 Smith, A.D. Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of ס
Nations and Nationalism (London: Routledge 1998), pp. 188 – ךליאו .  
 
 Brubaker, R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New ס
Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).  
 
 :Touval, S. Mediation in the Yugoslav Wars. The Critical Years 1990-95 (Houndmills ס
Palgrave Macmillan, 2002), pp 1-13; 39-47. 
 

ובוסוק ןיינעב ימואלניבה ןידה תיב לש תעדה תווחס  
  

 :ביבא תמר( התוטשפתה לעו תוימואלה תורוקמ לע םיגיגה .תוניימודמ תוליהק )1991( ב ןוסרדנא ס
  .174-190 ;69-79 מ"ע ,)2000 ,החותפה הטיסרבינואה
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 2022 יאמב 18
 
  Golden Dawn Girls(, 2017( "בוהזה רחשה תורענ" טרסב היפצ
 

 – תינוויה תיצאנ-ואינה הגלפמה דואמ המצעתה ןהב קזב תוריחב ןוויב ומייקתה 2015 תנש ףוסב
 טנמלרפב הלדוגב תישילשה הגלפמל הגלפמה הכפה ,ישימחה םוקמהמ ."בוהזה רחשה" תגלפמ
 יריכב ורסאנ וינפלש ינפמ ןפוד אצויו הנוש .הזה הנושה תוריחבה עסמ ירחא בקוע טרסה .ינוויה
 רחא ריכב לש ותשא ,העונתה גיהנמ לש ותב – םישנהו ויה ןהידיל תוכשומה תא ולטנש ימו הגלפמה
 םיאנתהו וזה הגלפמה לש התיילע תראותמ "בוהזה רחשה תורענ" לש ןהיניע ךרד .ףסונ ריכב לש ומאו

  .םיטילפה רבשמו ילכלכה רבשמה עקר לע ,םצעתהל הל ורשפאש
  סנטוב דראוואה :יאמב
 
  12.2.2017 ,סרדליו טריח םע ישיא ןויאירב תימצע הייפצ
   .תידנלוהה תוריחה תגלפמ גיהנמ ,סרדליו טריח םע "הפוריא ןיזגמ" םייקש תילגנאה הפשב ןויאיר
 
 Geert( "?הפוריאב רתויב ןכוסמה שיאה :סרדליו טריח" טרסב תימצע הייפצ :סונוב טרס

Wilders: Europe’s Most Dangerous Man?(, 2017  
 לכ ץרענל סרדליו טריח ידנלוהה יאקיטילופה ךפה דציכ .ותוא םיצירעמ םירחא ,ןעזג ול םיארוק קלח
  .עיגמ אוה וילא םוקמ לכב הצרעהו םעז ,חוכיו ,ןויד רציימ סרדליו ?ךכ
 ןאבאג סגאמ ףקלאו רד ןאו טסוי :םיאמב
  ןאבאג סגאמ ,קלאו רד ןאו טסוי :םינקחש
 
 

 2202 יאמב 30 ,25 ,23
 
  תיפוריאה תוחרזאה
 

 האירק
 

 Marshall, T.H. (1992) ‘Citizenship and social class’ in T.H. Marshall and T. Bottomore ס
Citizenship and Social Class (London: Pluto Press), pp. 3-51.   

 
 Habermas, J. ‘Citizenship and National Identity’ in B. van Steenbergen (ed.) The ס
Condition of Citizenship (London: Sage, 1994), pp. 20-35.  
 
,’Kochenov, D ‘EU Citizenship without Duties ס  20 (4) European Law Journal (2014), 
482-498.  
 
  .Charter of Fundamental Rights of the European Union, Articles 39-46 ס
 

 ןויע
 

 Strumia, F. (2009) ‘European Citizenship: Mobile Nationals, Immobile Aliens, and ס
Random Europeans’ in M.S. Greve and M Zöller Citizenship in America and Europe. 
Beyond the Nation-State? (Washington: The AEI Press), pp. 45-70.  
 
 Goudappel, F. The Effects of EU Citizenship. Economic, Social and Political Rights in ס
a Time of Constitutional Change (TMC Asser Press: The Hague, 2010), pp 19-34.  
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 Shore, C ‘Whither European Citizenship? Eros and Civilizations Revisited’, 7 (1) ס
European Journal of Social Theory (2004), 27-44.  
  
  .Barbalet, J.M. Citizenship (Buckingham: Open University Press, 1988) ס
 
 La Torre, M. (2010) ‘Citizenship and European Democracy: European Constitution and ס
the Treaty of Lisbon’ in P. Birkinshaw and M. Varney (eds.) The European Union Legal 
Order after Lisbon (Alpena an den Rijn: Wolters Kluwer), pp. 197-212. (  דקמתהל שי

209-201 םידומעב ). 
 
 

 0222 ינויב 8 ,6 ,1
  

   הפוריאב ינידמ טלקמו הריגה
 
 האירק
 

 Hansen, R ‘Migration to Europe since 1945: Its History and Its Lessons’, 74 (s1) The ס
Political Quarterly (2004), 25-38.  
 
 .Goodhart, D. (2004) “Too Diverse?” Prospect, 95 (20 February) ס
 
 Düvell, F. (2009) ‘Migration, Minorities and Marginality: New Directions in Europe ס
Migration Research’ in C. Rumford (ed.) The SAGE Handbook of European Studies 
(London: SAGE Publications Ltd), pp. 328-346. 

 
 ןויע
 

 .Hansen, R. (2007) ‘Public Policies of Europe: Migration Policy’ in C. Hay and A ס
Menon (eds.) European Politics (Oxford: Oxford University Press), pp. 329-345. 
 
 Buruma, I. Murder in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh and the Limits of ס
Tolerance (London: Penguin Press 2006).  

 
 

 2022 ינויב 13
 

  The Invasion of Lampedusa(, BBC 2011( "הזודפמלל השילפה" טרסב הייפצ טרסב הייפצ
 

 .הפוריאל הריגהה לש הינפ תא הנשמ ןוכיתה םיה לש וזכרמב ןטק יאב רבשמ דציכ ןחוב טרסה
 דבלב םיליימ 70 אצמנה ,הזודפמל יקלטיאה יאה דדומתה ,"יברעה ביבאה" לש וכלהמב ,2011 ביבאב
  .בולמו היסינותמ םירגהמ 40,000-מ הלעמלכ םע ,הקירפא ןופצ יפוחמ
  טרבמל ילוא :יאמב
 http://www.ollylambert.com/lampedusa :הז רושיקב הייפצל ןימז טרסה
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 2220 ינויב 15
 

 היצרגטניאו תודסומ :תויפוריאה םואלה תונידמ
 
 האירק
 

 :Nugent, N. The Government and Politics of the European Union (8th edn Houndmills ס
Palgrave Macmillan, 2017), Part 3.  

 
 ןויע

 
 דוחיאב םואלה תנידמו תונובירה לע - יתוברת ברה ןדסל ילבולגה שיטפה ןיב' )2009( .ד ,טיברש ס
 תונובירו תוימואל ,תינרדומה הנידמה .הקיטילופל הרזח )ךרוע( םוחר .א לש ורפסב 'יפוריאה
  .153-176 'מע ,)לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ :םילשורי(
 

 .Verhofstadt, G. The United States of Europe (London: The Federal Trust, 2006) ס
 
 

 2202 ינויב 20
 
  היצזילבולגהו תויפוריאה םואלה תונידמ
 
 ןויע
 

Wallerstien, I. The Capitalist World Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 
1979).  
 
 :Ohmae, K. The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies (London ס
Harper Collins Publishers, 1996).  
 
 

 2202 ינויב 22
 
     ויתורוקמו טיזקרבה
 
  האירק
 

 Hobolt, S.B., ‘The Brexit Vote: A Divided Nation, a Divided Continent,’ 23 (9) ס
Journal of European Public Policy (2016), 1259-1277. Arno Van Der Zwet, Murray  
 
 Leith, S. Sim, D. and Boyle, E., ‘Brexit, Europe and Othering,’ 15 (5) Contemporary ס
Social Science (2020), 517-532.  
 

 ןויע
 

 Leith, S., M., Sim, D., van der Zwet, A. and Boyle, E., ‘What does Brexit Tell Us about ס
Our Understanding of European Identity?’ 90 (3) The Political Quarterly (2019), 559-
564.  
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 Vasilopoulou, S. ‘UK Euroscepticism and the Brexit Referendum,’ 87 (2) The Political ס
Quarterly (2016), 219-227.  
 
 

  2022 ינויב 29 ,72
 

 תוחרזאב םיקיזחמה םילארשי םיחרזא תובקעבו הפוריאב תילארשיה הצופתה תובקעב עסמ
  תונויארה תגצה "לארשיב םיררוגתמהו תיפוריא
 

 םי.תושרדנ סרוקה י.תופתתשמ .םיישיאה תוניארה תגצהל ושדקוי סרוקב םינורחאה םישגפמה ינש
  .)תוקד 15( סרוקה ךלהמב ומייק םה ותוא םיישיאה תונויארה דחא תא גיצהל
 

 ןויע
 

    .)2019 ,סדרפ :הפיח( הפוריאב תילארשיה הצופתה תובקעב עסמ .ךתדלומו ךצרא ,.ד ,ורבטס ס
 


