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 םיכילהתבו תויגוסב יסיסב עדי הקירפא ידומילב ןושאר ראותל םידמולה םיטנדוטסל תונקהל איה הז סרוק לש ותרטמ

 עשתה האמה לש ןורחאה עברב ינרדומה יפוריאה םזילאינולוקה לש ותליחת דע תשביב ושחרתהש םייזכרמ םיירוטסיה

 הניחב ךות הקירפא לש תילאינולוק-םדקה הירוטסיהה רקחב תומייקה תויעבה תנבה לע שגד םשוי סרוקב .הרשע

 תויגוסה .ימדקאה רקחמב התע דע ונחבנ תשביה ללכל םיפתושמה םיירוטסיה םיכילהת ובש ןפואה לש תיתרוקיב

 לע ןתעפשהו תויתביבסהו תוימילקאה תוכרעמה תריקס תא רתיה ןיב תוללוכ סרוקה ךלהמב ונחבי רשא תויזכרמה

 ;רומיש לש תוקימאניד לומ יוניש לש תוקימאניד לע שגד תמיש ךות תשביב םינוש םירוזאב םיירוטסיה םיכילהת

 ןוויגה ;תשביה לש תיתרבחהו תיטילופה תובכרומה תנבהל תוחתפמה דחאכ םידיחי תוריגהו תויתצובק תוריגה

 הפוקתב הקירפאב תורבח ברקב תוכיישו תורז תרדגה ;תשביב וחתפתהש תויתדהו תויתרבחה ,תויטילופה תוכרעמב

  ;תילאינולוק םדקה הפוקתב יאקירפא םינפה תודבעה דסומ לש םיידוחייה םינייפאמה תניחב ;תילאינולוק םדקה

 םזילאינולוקה לש ותליחת דע םייפוריא םימרוג ןיבו תשביב תונוש תויסולכוא ןיב םישגפמה לש תוכלשהו םייוטיב

 ןוימדה חותינ ךותו תשביב םינוש םירוזאב ןחוב ירקמ תגצה ידי לע השעית וללה תויגוסה תניחב .ינרדומה יפוריאה

 ,םירועישב תוחכונ תוללוכ הז סרוקב םידמולה םיטנדוטסה ןמ תושירדה .וגצוי רשא םירקמהמ דחא לכב ינושהו

 ןויצ תלבקו הפמה תניחבב רבוע ןויצ ,סובליסב םיעיפומה םירמאמב תואיקב תחכוהו האירק ,התיכב הליעפ תופתתשה

 .סרוקה לש תמכסמה הדובע רבוע



 סרוקה תובוח

 90% תמכסמ הדובע -

 10% תופתתשהו תוחכונ -

 םישגפמה ןכותו סרוקה ךלהמ

 

  .הקירפא לש תילאינולוק םדקה הירוטסיהה רקחב תויזכרמ תויעב  :ויתורטמו סרוקה תגצה 

 

 .תשביב םינוש םירוזאב םיירוטסיה םיכילהת לע ןתעפשהו תויתביבסו תוימילקא תוכרעמ

McCann, James C. "Climate and Causation in African History." International Journal of African Historical Studies. 

32.3 (1999): 261-279. 

 .תואיצמ לומ תוירואית  :תויתצובק תוריגה

Oliver, Roland. "The Problem of the Bantu Expansion." Journal of African History. 7.3 (1966): 361-376. 

 

  .הקירפא ברעמב ןחוב ירקמו יטרואית ןויד :'א תילאינולוק םדקה הקירפאב תויזוכיר אל תויטילופ תוכרעמ

Horton , Robin, "Stateless Societies in the History of West Africa," in J.F.A. Ajayi & M. Crowder, (eds.), History of 
West Africa. Essex: Longman. 1985. pp. 78-119 

 

 .הקירפא חרזמ םורדו חרזמ :'ב תילאינולוק םדקה הקירפאב תויזוכיר אל תויטילופ תוכרעמ

The story of Kir and the white spear. ( ןרלייהב ) 

 .יטרואית ןויד :'א תילאינולוק םדקה הקירפאב תויזוכיר תויטילופ תוכרעמ

Vansina, Jan. "A Comparison of African Kingdoms." Africa. 32 (1962): 324-335. 

 

 .הקירפא ברעמ :'ב תילאינולוק םדקה הקירפאב תויזוכיר תויטילופ תוכרעמ

Nehemiah Levtzion, "The Early States of the Western Sudan to 1500," in J.F.A. Ajayi and Michael Crowder, (eds.) 
History of West Africa. vol. I. Harlow, Essex: Longman. 1985, pp. 129-158. 

 .תשביה חרזמ םורדו הקירפא זכרמ :'ג תילאינולוק םדקה הקירפאב תויזוכיר תויטילופ תוכרעמ



Maccgaffey, Wyatt. "Changing Representations in Central African History." The Journal of African History. 46.2 
(2005): 189-207. 

 

 .תילאינולוק םדקה הפוקתב תונוש תוצובק ידי לע םירזו תורז תרדגה לש םינייפאמה תניחב

Skinner, Elliott P. "Strangers in West African Societies."Africa. 33.4 (1963): 307-320. 

 .הפמ תניחב

 .תילאינולוק םדקה הפוקתב יאקירפא םינפה תודבעה דסומ לש םיידוחייה םינייפאמה תניחב

Kopytoff, Igor, and Miers, Suzanne D. Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives. Madison, 

University of Wisconsin Press, 1977. pp.3-40. 
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