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הצבאיהממשלשלעמדתוצבאי?ממשלמדועליישוב:ויחסוהבריטיהצבאיהמשטר

תוצאותפייסל,וייצמןהסכםוהערכתו,הציריםועדפעולותהישוב,כלפיהבריטי

 12פייסלוייצמןהסכם

התיכון,במזרחהמנדטיםשיטתומדיניותם:הנציביםמדיניותהבריטיהמנדטאישור

הובוטהראשוןהבריטיהנציבישראל,באוץהבריטיהנציבתפקידיהמנדט,כתב

 17הבריטיםהנציביםתרומתפלומו,לורדפילדמושלהשניהבריטיהנציבסמואל,

 ,) 1927 (ישראלבכנסתושמיתהכרההלאומיים,המוסדותומוסדותיו:היישובארגון

מעוךבהקמתהצורךההגנה:ארגוןהקמתהעובדים,הסתדרותהראשית,הרבנות

 22הלאומייםהמוסדותחשיבותהיהודית,הסוכנותאוצי,הגנה

האזרחי,הגושהפועלי,הגושביישוב,המפלגותביישוב:הפוליטייםהגושים

הגושהציוני,הדתיהגוש ,)ח"צה(החדשההציוניתההסתדרותוהקמתז'בוטינסקי

 29העדתיהגושציוני,הלאהדתי

הרביזיוניסטיהמחנהלביןהפועליםמחנהביןהוויכוחושורשיו:הוויכוחמוקזי

 34הבריטיהשלטוןעמדתלגביהיישובבתוךהוויכוחיםוכלכלה,חברהבשאלות

 41נוסףלעיוןמומלציםמקורותדנו,אחרית

יהודיעלייתהעלייה,וגורמיהעוליםשלהמוצאארצות :-20הבשנותהיהודיתהעלייה

העוליםהכשותהעולים,שלחבותי-כלכלימעמדהמזרח,

העבודה,וגדודהכבישיםתקופתותרומתה:השלישיתהעלייהשלהחלוציאופיה

 45השלישיתהעלייהחלוצותהקיבוצית,התנועה

ותרבותחינוך ,-20הבשנותהתעשייההתפתחותהכלכלי,המשברהרביעית:העלייה

 48הנוערתנועותהרביעית,העלייהבימי

העולים,שלכלכליחבותימעמדהעולים,ומוצאהעלייהגליהחמישית:העלייה

תרומתהעירונית,להתיישבותהעלייהתרומתהעובדת,להתיישבותהעלייהתרומת

 51ולתרבותלחינוךהחמישיתהעלייהתרומתהיישוב,לכלכלתהעלייה

ההתיישבותעובדים,מושבתאוצה,תופסהקיבוץהשונות:צורותיהעלההתיישבות

 ,-20הבשנותהכפריתהפרטיתההתיישבותהרביעית,העלייהבתקופתהעובדת

 54אביבתלשלשגשוגההעירונית,ההתיישבות

פילוגלהתבססות:המאבקלהקמתה,והוקעהמזרחיהפועלהדתי:המחנההתיישבות

עקרוןהדתי,והקיבוץהדתיהמושבהחקלאית:ההתיישבותהקדוש,המרדואחדות,

והאדמו"ולבואו),חיים(שמואלשח"להמזרחי:הפועלמנהיגיבגושים,ההתיישבות

הרבהחלוץהאדמו"ומשנתו,לבואו,חייםשמואלשח"לשפיוא):ישעיהו(וביהחלוץ

 59משנתושפיוא,ישעיהו

כפוברק,בניישראל:אגודתפועליהתיישבותברק:ובבניחסידיםבכפוההתיישבות

 72ישראלבאוץוהתיישבותהישראל,אגודת"פועליתנועתחסידים,

 75נוסףלעיוןמומלציםמקורות

--~,--·---------------------------l . 



 , 20ה·בשנותפלשתיןערבייוגורמיה:ישראלבאוץהערביםשלהלאומיתההתעוורות

התגבשותהדרומית","סוריהרעיוןשלהמהירהשקיעתוהדרומית","סוריהחלום

השונותהעמדותחוסייני,אלאמיןשלמנהיגותוהיחודית,הפלשתינאיתהתפיסה

 77דבראחריתוהציונות,הבריטיםכלפי

ביישובהוויכוחלפרשה,הרקעחיתלפרשתתו"פ·תופ"א:מאורעותחי,תלפושת

מאורעותחי,תלמפרשתללמודניתןמהחי,תלנפילתבצפון,ליישוביםהעזרהלגבי

הגורמיםצ'רצ'יל:שלהלבןהספרהיקרפט,ועדת ,) 1921 • 1920 (תר"פ•תרפ"א

המאורעות,לפרוץהגורמיםתרפ"א,מאורעותהמאורעות,פרוץלמאורעות,

 83ובריטיםערביםיהודים,ביןהיחסיםעלהמאורעותהשפעות

וינסטוןביקודהייקדפאט,ועדתמהתחייבויותיה:בריטניהשלהדגוגתיתנסיגה

'l!;/_....J =89צ'רצ'ילשלהלבןהספרישראל,בארץהבריטיהמושבותשרצ'רצ'יל י=יי-י'==י====;;ן;ן:;;;==ייי=י 

החקירהועדתתרפ"ט,מאורעותפרוץהמאורעות,לפרוץהגודמיםתרפ"ט:מאורעות

 91 ) 1931 (מקדונלדאיגרתפספיל,דשלהלבןהספרסימפסון,הופודו"חשאו

המהומות,פרוץהמאורעות,לפרוץהגורמים :) 1939.1936 (תוצ"ו·תוצ"טמאורעות

מעורבותהגדולה,השביתהכישלוןהערביות,הכנופיותוהעליוןהערביהוועדכינון

המר,דחידושגורמיתרצ"ו·תרצ"טמאורעותשלהשניהשלבהערביות,המדינות

 98המרדתוצאותוכישלונו,המרדדעיכת

הערבים,תגובתהחלוקה,הצעתעלביישובהוויכוחהוועדה,המלצותפיל,ועדת

האהודווקופהנציבשלהחזרתוהנסיגה,ביטוייהחלוקה,מתוכניתנסוגהבריטניה

תגובתמקדונל,דשלהלבןהספרוודה,דרעדתבעלייה,נוקשהמאבקלבריטניה,

 105היישוב

היערכותהתקפה,הבלגה,תגובה:מולהבלגההוויכוחלמאורעות:היהודיםתגובות

היערכותכלכלית,היערכותהבטחון,בתחוםההיערכותביטוייהביטחון,בתחום

 111ההעפלהראשיתהתיישבותית,

 121נוסףלעיוןמומלציםמקורותדנו,אחרית
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 4~פרק

המשטרים '·

הטוטליטריים

האכזבה ?דמוקרטיהדווקאמדוע :עולםמלחמותשתיביןבאירופההמשטריםדפוסי

הוותיקותהדמוקרטיותקשיי ?החדשותבמדינותהדמוקרטיהנכשלהמדועהגדולה,

 123עולםמלחמרתשתיבין

 124הטוטליטריהמשטרמאפייניהטוטליטרי,המשטרצמיחת

הטוטליטריהקרמרניסטיהמשטרעליית :בריה"מ
המהפכה,לקראתהבולשביקיםהתארגנותהזמנית,הממשלהוכינוןהצארנפילת

לשלטוןהבולשביקיםעליית

המשטרשלהראשוניםצעדיוהתמודדות,ודרכיהבינלאומיבמישוררוסיהשלקשייה

הכלכליהקומוניזםהאזרחים,מלחמתמשמעותבולשביקית,רודנותהקומוניסטי,

 126בבריה"מהמשטרהתבססותהנא"פ,המלחמתי,

 136הירושהמאבקלנין,מותלאחרהירושהעלהקרב
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ארצות

האיסלאם

בהןהיהודים

שתרבין

עולםמלחמרת

נוראים,לממדיםוהכפייההטרורהעמקתהתיעוש:מחיריכול:הכולהשליטסטאלין

האישיותפולחןהסובייטית,בתרבותורוחחברהשיתופית),(חקלאותקולקטיביזציה

 139הגדוליםהטיהוריםסטאלין,של

 146נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית

באיטליההפאשרזם
הדרךהפאשיסטי:המשטרעלייתואכזבות,מצוקותהפאשיזם:עלייתערבאיטליה

 147המצעד?משמעותמהירומא,עלהמצעדמוסוליני,בניטושללשלטון

לקיסרותהשאיפהה"דוצ'ה",ופולחןחברתיתהיררכיההפאשיסטית:התווה

החינוךהפאשיסטית,הכלכלההאפיפיור,עםהארוכההמחלוקתסיוםפאשיסטית,

 154החוץבמדיניותמהפניםהפאשיסטית,במדינה

 160נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית

מדמוקרטיהגרמניהשלוהמעברלשלטוןהנאציםלעלייתוהנסיבותהגורמים

 161הדמוקרטיתגרמניהלנאציזם:

 :הקומוניסטיתהמועצותבבררתהיהודיםגורל
שהביאההשינויהמשפטי-פוליטי,במעמדהמהפכהשהביאההשינויזהות,תעודת

הייבסקציה,שלפעילותהלהערכתהיהודים,שלהלאומיבמעמדםהמהפכה

בריה"מ,יהודישלהכלכליבמצבתמורותבבירובידז'אן,החקלאיתההתיישבות

 30-163הבשנותהיהודיבלאוםהמאבקהחרפת

 171נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית

בפרליןהיהודיםמעמד
בגיבושההקשייםלדיקטטורה,מדמוקרטיהעולם:מלחמותשתיביןהעצמאיתפולין

המיעוטיםפעילותהמיעוטים,שאלתהשונות,המסורותשאלתהעצמאית,פוליןשל

פילסודסקי,מהפכת ,) 1926 (והתמוטטותההפרלמנטריתהדמוקרטיהדעיכתבפולין,

 172העצמאיתפוליןשלסופה

יהודישלחוקימשפטימעמדעולם:מלחמותשתיביןהעצמאיתבפוליןהיהודים

שמירההיהודי,המיעוטשלהפרטזכויותכלפיהממשלתיתהאפליהמדיניותפולין,

פולין,יהדותשלהפוליטיתהפעילותתרבותית,אוטונומיהמתןהקבוצה:זכויותעל

שללעלייתועדהפולניבסייםהיהודיםמאבקבפולין,היהודיותהנוערתנועות

מותלאחרוהיהודיםפוליןפילסודסקי,בתקופתוהיהודיםפוליןלשלטון,פילסודסקי

 179נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחריתפילסודסקי,

ותמורותנתוניםהאיסלאם:ארצותיהודישליטתן,ושטחיהקולוניאליותהמעצמות

היהודיתהקהילהובהנהגתבמעמדהשינוייםהמשפטי:במעמדתמורותדמוגרפיות,

בחייכלכליותתמורותוהתרבות,החינוךבתחוםתמורותהאיסלאם,בארצות

 191אפריקהצפוןארצותובכלכלה,בממשלמפתחבעמדותיהודיםהיהודים,

דרכיאפריקה,צפוןבארצותהציוניתהתפיסההאיסלאם:בארצותהציונות

היהודיתהקהילהשליחסהיסו,דבעיותהציונית,הפעילותמקורותההתארגנות,

 204לציונות

 30-211הבשנותויהודיםמוסלמיםביןהיחסיםהחרפת
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 7פרק

המדיניות '

הנאצית

בגרמניה

מורקד :מדגימהארץ

 212הפווטקטווטודמוגרפיים,גיאוגופייםנתוניםמרוקו:

כינוןמאזמדוקויהודישלהמשפטימעמדםדמוגרפית,מצבתמונתמרוקו:יהדות

התמורותהקולוניאלית,והחברההקולוניאליהשלטוןשלאופיוהפווטקטווט,

 213במלאתהצפיפותהפווטקטווט,כינוןמאזמדוקויהודיבקובהכלכליות

 219הציוניתהפעילותהקהילה,בחייהתמורותהחינו,ןבתחוםהתמורות

 225מדוקוליהודיהמוסלמיתהחברהיחס

 227נוסףלעיוןמומלציםמקורותדבר,אחרית

 229 ) 1923 (וכשלובוהפיכה)(ניסיוןהנידהמרתףפוטשהמפלגה,מצערקע,-היטלו

היהודידימויהנאצית,הגזענותקאמפף","מייןהספדהנאצית:האיזיאולוגיה

עקרון(לבנסואום),מחייהמרחבהנאצית,באידיאולוגיההיהודיתהשאלהומרכזיות

 231פוליטיתודתטוטאליתמהפכההפולקיסטית,המדינה(פיהוופוינציפ),המנהיג

לנאציזם:מדמוקרטיהגרמניהשלוהמעברלשלטוןהנאציםלעלייתוהנסיבותהגורמים

ויימאו,רפובליקתחולשותלשלטון,הנאציםלעלייתהגודמיםהדמוקרטית,גרמניה

הנאצית,המפלגהשהציגהכלכליותתוכניות ,-20הבשנותהנאציתהמפלגהפעולות

 238גרמניהלקנצלרהיטלומינויהתעמולה,

המשטרלבכייתהנאציםשכקטןוהפעולותהצעדים-לנאציזםמדמוקרטיההמעבר

שויפתההסמכה,חוקהאחדה,תהליךהנאצי,השלטוןגיבוש : 1933.1935בשנים

 244והנשיאהקנצלרמשותאיחודהארוכות,הסכיניםלילהפומבית,הספרים

החוםיהודית,האנטיהמדיניותיעדי : 1935.1933היהודיםכלפיהנאציתהמדיניות

האנטיהחקיקהההגירה,מדיניותהקהילתית,האוטונומיהאשלייתומשמעותו,

 247היטלולפיהחקיקהמטרות ,) 1935 (נירנבוגחוקי , 1933בשנתיהודית

היטלושלטבהןהזוכיםן: 939 • 1936בשניםהמשטרלבכייתהנאציםשנקטוהצעדים

המשחקיםהגרמני,העםעללשליטהעיקריכמכשירהתעמולההנאצית,במדינה

האומנות,שלנאציפיקציההחינו,ןמערכתמגויסת,כלכלה ' 1936בברליןהאולימפיים

 254מסכםתרשיםטרוד,מנגנוניהנאצי,למשטוהכנסייההכפפת

האנטיבמדיניותהעקביותאי : 1939.1936השכיםביןהיהודיםכגזשננקטוהצעדים

הבדולחלילוהשלכותיו,זבונשיןגירושמפנה,כשנת 1938שנתיהודית,

 261הגרמניםהאזרחיםתגובתגוינג,שלכמשודוהישיבה("קויסטלנאכט"),

מדיניותבהתפתחותראשוניםשלבים : 1939ן· 933בשניםהיטלושלהחוץמדיניות

תוקפנותוגילוייה,יעדיהמניעיה,-רצופתבריטניהשלהפיוסמדיניותהנאצית,החוץ

שלכשיאהמינכןועידת , 1939 " 1937להתפשטותהדחףהנאציתהחוץבמדיניות

 266 ) 1938(ספטמברהפיוסמדיניות

יהודימיהםיהודית:האנטיהמדיניותעםגרמניהיהודיהנהגתשלההתמודדותזוכי

היהודית,הקהילהארגוניהדמוקרטית,הגרמניתבחברההשתלבות ?גרמניה

 281היהודיתההגירההשונים,הארגוניםתגובתתרבותית,יהודיתאוטונומיה

 288השלישיכרייךהיהודיםגורלכלפיהמזינותעמדת

 291הנאציתלמדיניותהעולםיהודיותגובתהיהודיהיישובתגובת

 295נוסףלעירןמומלציםמקוררתדבר,אחריתהיטלר,עלמבט-על




