
  הוגים, מנהיגים פוליטיים וציבוריים, ישיםא
  

  התנועה הציונית
  ותקופת הישוב

תיאודור , הרצל
  )בנימין זאב(

  אחד העם 
  מכס נורדאו

  אהרון דוד, גורדון
  בר בורוכוב

  יוסף טרומפלדור
  חיים, ארלוזורוב
  ברל, כצנלסון

  זאב, בוטינסקי'ז
  הנרייטה סאלד

  יצחק שדה
  יוסף טבנקין
  יצחק טבנקין

   אלוןיגאל
  משה סנה

  ישראל רוקח
  מנחם אוסישקין
  אבא אחימאיר
  אלכסנדר זייד
  מניה שוחט

  שרה אהרונסון
  אהרן אהרונסון

אברהם (יאיר 
  )שטרן

  פנחס רוטנברג
  הרברט סמואל

אמין אל ' חאג
  )המופתי(חוסייני 

עבד אל קאדר אל 
  חוסייני

  

  ראשי ממשלה
  בן גוריון דוד

  משה, שרת
  לוי, אשכול

  מאיר גולדה
  ין יצחקרב

  בגין מנחם
  שמיר יצחק
  פרס שמעון

  נתניהו בנימין
  ברק אהוד

  שרון אריאל
  

אנשי ציבור 
  נוספים

  אבא אבן
  פנחס ספיר
  פנחס לבון
  דוד רמז

  יוחנן באדר
  יצחק מודעי

  שמחה ארליך
  יגאל הורוביץ

  יעקב חזן
  מאיר יערי

  שמואל תמיר
  ישראל קיסר
  תופיק טובי
  מאיר וילנר
  אמיל חביבי
  מאיר כהנא
  אורי אבנרי
  איסר הראל

) לובה(אריה 
  אליאב

  בנימין גיבלי
  
  

  

  נשיאי המדינה
  חיים וייצמן

  צבי-יצחק בן
  ר"זלמן שז

  אפרים קציר
  חיים הרצוג
  יצחק נבון

  עזר וייצמן 
  משה קצב

  
  ם"רמטכלי

  יעקב דורי
  יגאל ידין

  מרדכי מקלף
  משה דיין

  חיים לסקוב
  צבי צור
  לב-חיים בר

  דוד אלעזר
  מרדכי גור

  פאל איתןר
  משה לוי
  דן שומרון

  אמנון ליפקין שחק
  שאול מופז
  משה יעלון

  
נשיאי בית המשפט 

  העליון
  שמעון אגרנט
  מאיר שמגר
  אהרן ברק

  אנשי הגות ורוח
  סופרים ומשוררים

  ברנר. ח.י
  יזהר. ס

  משה שמיר
  י עגנון"ש

  אברהם שלונסקי
  נתן אלתרמן

  אורי צבי גרינברג
  חיים נחמן ביאליק

  אימברנפתלי צבי 
  יונתן רטוש

  ישעיהו לייבוביץ
  מרטין בובר
  ישראל אלדד
  אמיל חביבי
  אנטון שמאס

  
  רבנים

  יעקב ריינס
פישמן -מימון

  יהודה לייב
אברהם יצחק 

  הכהן קוק
  צבי יהודה קוק

  גורן שלמה
  עובדיה יוסף

  שפירא אברהם
  מרדכי אליהו

קרליץ אברהם 
-החזון(ישעיהו 

  )ש"אי
  שך אלעזר מנחם
  אלישיב שלום

  

  
  

  



  התאגדויות, מפלגות, תנועות, מוסדות, רגוניםא
  

 התנועה הציונית
  ותקופת הישוב

ההסתדרות 
  הציונית העולמית

  ועד הצירים
  הקונגרס הציוני 

  ההנהלה הציונית 
  הסוכנות היהודית
  אסיפת הנבחרים
  הועד הלאומי
הנהלת הועד 

  הלאומי
הסתדרות (ח "הצ

  )ציונית חדשה
  
  

יחידות , מחתרות
  ים צבאייםוארגונ

  תקופת הישוב
  י"ניל

  השומר
  גיורא-בר

  הגדודים העבריים
  גדוד נהגי הפרדות

  ההגנה
  ח"הפלמ
  ל"האצ
  י"הלח

תנועת המרי 
  העברי

  
  תקופת המדינה

למי 'מחתרת ג
  )ברית הקנאים(

מחתרת מלכות 
  ישראל

 המחתרת היהודית

ציונות 
  /סוציאליסטית

  /ציוני שמאל
  שמאל
  הבונד

הסתדרות 
  העובדים הכללית
איחוד הקבוצות 

  והקיבוצים
  הקיבוץ המאוחד

  פועלי ציון
  הפועל הצעיר

אחדות העבודה 
  ההיסטורית

  י"מפא
-אחדות העבודה

  פועלי ציון שמאל
  השומר הצעיר

  ם"מפ
  המערך

  י"רפ
  העבודה

  ץ"ר
  ץ"מר

  העולם הזה
  מצפן/ /ח "שי

  שלום עכשיו
  

  תנועות נוער כללי
הנוער העובד 

  והלומד
  השומר הצעיר

  ר"בית
   עקיבאבני

  הצופים

  דתיות לאומיות
  הקיבוץ הדתי

  המזרחי
  הפועל המזרחי

  ל"המפד
  ד"מימ

  חרדיות
  אגודת ישראל

 פועלי אגודת ישראל
  ס"ש

  דגל התורה
  יהדות התורה
  אל המעיין

  ד"חב
  מועצת גדולי תורה

  עדתיות
  התאחדות הספרדים
  הפנתרים השחורים
הקשת הדמוקרטית 

  המזרחית
  י"תמ
  ס"ש

  ישראל בעלייה
ות ותנועות מפלג

ערביות ומשותפות 
  ליהודים וערבים

  בני הכפר
  אל ארד

  י"מק
  ח"רק
  ש"חד

הרשימה המתקדמת 
  לשלום

  ם"רע
  ד"בל

  התנועה האיסלאמית
פלג /פלג צפוני(

  )דרומי
ועדת המעקב 

  העליונה
ועד ראשי הרשויות 

  הערביות
  עדאלה

  מרכז
  'ציונים כלליים א
  'ציונים כלליים ב
  הפרוגרסיבים
  ייםליברלים עצמא

המפלגה 
  הליברלית

  ש"ד
  שינוי

  הדרך השלישית
  המרכז

  
  ימין

  הרביזיוניסטים
ר "ברית הצה

הציונות (
  )הרביזיוניסטית
  ברית הבריונים

  חרות
-גוש חרות(ל "גח

  )ליברלים
  הליכוד
  התחייה
  צומת
  מולדת

  כך
  גוש אמונים
  זו ארצנו

  מנהיגות יהודית
  
  
  

  כללי
התנועה / הכנענים 
  הכנענית

שורת המתנדבים 
  ועדת העורכים

התנועה לאיכות 
  השלטון

  

  
  
  
  



  תוכניות, רעיונות, ידיאולוגיותא
  

  תקופת הישוב
  תוכנית אוגנדה

  תוכנית אל עריש
  הצהרת בלפור
  הספר הלבן
  ועדת פיל

  תוכנית באזל
  תוכנית בילטמור

) ופולמוס(תוכנית 
  1937החלוקה 

  ...הציונות ה
  מדינית
  סינתטית

  סוציאליסטית
  ליתכל

  בורגנית
  רביזיוניסטית

  דתית
  

  העליות לישראל
  הראשונה
  השנייה

  השלישית
  הרביעית 
  החמישית
  'עלייה ב

  עליית גרבסקי
  מרבד הקסמים

  אבקואציה
  

  רעיונות
  קיבוץ גלויות
  עבודה עברית

  נס-חד
  ממלכתיות

  מלחמת מעמדות
  ממעמד לעם

חדש אסור מן 
  התורה

  יוזמה חופשית
  אחוות עמים
  מדינת רווחה

  

  לליכ
  שיקום שכונות
  תעלת הימים

  האופציה הירדנית

  
  

  
  ירועיםא
  

 תקופת הישוב
  ומלחמת העצמאות

  האן-רצח יעקב דה
  רצח ארלוזורוב

  אלטלנה
פיצוץ מלון המלך 

  דוד
  הסזון

  רצח הלורד מוין
  השבת השחורה

  חומה ומגדל
  יאסין-דיר

  רצח הרוזן ברנדוט
  מאורעות

  מאורעות הכותל
  ט "מאורעות תרפ

)1929(  
-ו"מאורעות תרצ

-1936(ט "תרצ
1939(  

  מלחמות
  מלחמת העצמאות

מבצע /מלחמת סיני
  קדש

מלחמת ששת 
  הימים

  מלחמת ההתשה
  מלחמת יום כיפור

/ ג "מבצע של
  מלחמת לבנון

  מבצעים
  פעולות התגמול
  מבצע כראמה
מבצע אביב 

  נעורים
/ מבצע יונתן 

  אנטבה
  מבצע ליטני

  מבצע ענבי זעם
  מבצע חומת מגן

  

 שלום תוכניות
  והסכמים

-הסכמי וייצמן
  פייסל

  הסכמי רודוס
  רס'תוכנית רוג
  תוכנית אלון
  דיויד-הסכם קמפ

השלום עם (
  )מצרים

   הסכמי אוסלו

 תקופת המדינה
  שביתת הימאים

) כיכר(מהומות 
  השבת

פרשת השילומים 
  מגרמניה

  משפט קסטנר
  משפט אייכמן
  תקופת הצנע
  ואדי סאליב
  ילדי תימן

  ה שוחמכר'יוסל
 הפרשה/הבישעסק 

  )פרשת לבון(
  מרד הגנרלים

  איקרית ובירעם
  הטבח בכפר קאסם

  יום האדמה
  
  
  

  

תקופת המדינה 
  )המשך(

  סברה ושתילה
  ליל הגלשונים

  300קו 
רצח אמיל 
  גרינצוויג

הטבח במערת 
  המכפלה
  רצח רבין

  ם בולטים"בגצי
  קול העם

  האח דניאל 
  ילדי שליט

  
  



  
  
  מושגים כלליים, אתרים, מירותא
  
  ופת הישובתק

דבר המלך 
  במועצתו

  סרטיפיקטים
  עולי הגרדום
  דרך בורמה

  
  אנטישמיות ושואה

  משפט דרייפוס
הפרוטוקולים של 

  זקני ציון
  ליל הבדולח
  חוקי נירנברג
  ועידת ואנזה

  הפיתרון הסופי
  מרד הגטאות

  מרד גטו ורשה
  חנה סנש

  מרדכי אנילביץ
  משפט אייכמן
  משפט קסטנר

  

 ביטחון לאומי
  וץונושאי ח

  
  

  כללי
  מעבר המיתלה

  גבעת התחמושת
  הקו הירוק
  הקו הסגול

  הגדר הטובה
  ל"צד

  101יחידה 
האמנה 

  הפלשתינית
  גדר ההפרדה

רצח הספורטאים 
  במינכן

  
/ ם"החלטות או

  מועצת הביטחון
  181החלטה 
  242החלטה 
  338החלטה 

  
  ועדות חקירה

  ועדת כהן
  ועדת אגרנט
  ועדת שמגר

  

  אמירות וביטויים
  ושהתותח הקד

  י"בלי חרות ומק
האיש שיושב ליד 

  באדר
  ם שמום"או

אנשי שלומנו 
  )ש"אנ(

אברשה חזור 
  הביתה

יהיו הרבה אלוני 
  מורה

ימי ארידור 
  העליזים

העגלה הריקה 
  והעגלה המלאה

, כן(ברעכן , יא
  )לשבור

  כלנתריזם
  גיס חמישי

  סכין בגב האומה
  הם לא נחמדים

  אין עם פלשתיני 
מי בעד חיסול 

  ?הטרור

  כלהכל
  אבטלה

  אבטלה סמויה
  אינפלציה
  דפלציה

  סטגפלציה
  הון שחור
  הלבנת הון

  הכנסה לאומית
  חוב לאומי
  הלאמה

  מאזן התשלומים
מדד המחירים 

  לצרכן
  מיתון כלכלי
  פיחות המטבע

  קו העוני
  מדינת רווחה
  ועדת בייסקי

  
  ממשל ומשטר
  ממשלת בובות
  ממשלת צללים
  מדינת משטרה
  ממשלת אחדות
  ממשלת מעבר

  קיקה ראשיתח
/ חקיקת משנה 
  חקיקה מנהלית

  

  

  
  
  
 


