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 vim paהתלוצי  -ההנהגה העליונה
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ראטי פרעים להכניתם

ne

 22213עצמי

(לשליחים  ,מדריכים  ,פעילים)

פפקןכופיה= (יפודות כלליים)
di

1

מושגים וזרמים עיקריים כפילופופיה
החפרובלמטיקח של הפילוסופיח,

2

אידיאליזם

5

הפילוסופיה החסטוריה.

44

המשריאליזף

 5חדת

-

ומטריאליזם.

ההסטורי.

מקורות  ,חולדות ,מהות  ,הדתות  ,הכנסיה  ,חדת כגורם מוציאלי,

הסוציאפליזם

6
.7

החפילוסופיד והמדעים האתחרים.

חלוקת המדעים.

ו הדת.

תולדות ומגמות התפתהותה.
-
חטכניקה
ההתפתהות הטכפנית כגורם בחיים ובהתפתחות הסוציאלית.
המדע  -מדע
ביבליוגרפיה

הטבע
+:

,
,4

מדע החברה,
כתבים

= מרכפם'= אנלגס

2

כתבים

כבתהרים

-

לנין

5
4
5
6

טבע האדם
המטרצאליזם ההסטורי 
מאוטופיה 6למדע
הפילוסופיח

=
aa

קאוטסקי
פלבנוב
:שג ם
ויל דה רכס

mapa
1
2
5
«é
5
6
?,
.8
ל.

תורות התפתתות ההברה
DDT: PAIPA
המשפתהה
mom
והסוציעליות חלפכי הקפיטליזם
המסגרות הכלכליות
תולדות המעמדות
התפתחות צורות המדיכח
רים והכיגוד בין העיר והכפר
התהוות החע
התפתחות הישוכים הגדולים
יטליזם וחמחפכות הכלכליותוהפוליטיות של הכורגכות
תולדות הקפ

RA DA PANA

יסודות הסוציולוגיה
טבע האדם
 MDדרך כבתורת המדינח
סוציולוגיה פוליטית
החכרח
כלכלה מדינית

דייר חדי

קאוטסקי
דר הוה
איזכסטרט
הנרי מס
בהגדכוף
ד"ר אורמיאן
ד"ר פפוריש
א .דח קסטרו

הוכלדות הרעיון המדיכי
גיצגרפיח כלכלית

גיאופוליטיקה של הרעב

יפודות כלכליים

החערך -
תורות הכסף
תורות המשברים
תורות האימפחיאליזם
חלוקת חעולם  -הכלכלית והמדינית
שאלות המטבע והאשטראי
משבר המשק העולמי
יסודות הסטטיסטיקה  -אינדכסים ,הותת הקיכיקטורהח
שאלות ההתישבות העולם
ביבפליוגרפיחי:

ופוציליים

ארמים חדשים במחשבה הללכלית
הכללכלה בימינו
כלכלה מדינית
יסודות הכלכלה חמדינית

 ¿9גלפט
חיקס
בוגדנוב
ד"ר מ<צינציגה

תולדות ההתישסבות בעולם

III TIRAR

ז'ידן ריסט

תולדות הפשנות הכלכליות

כן ציאל יזם
רעיונות סוציאליפטיים במחשבה האנושית (עד האוטופיסטים\
האוסופיסטים וחאוטופיזם
המתשבה הציבורית של תקופת המהפכות החבורגכיות,
הכלכלה המדינית הקלסית .הפילוסופיה הגרמנכית ,המחשבה הסוציולוגית-
הסטוריה בצרפת  -רציונכליזם והשכלה.

המרכסיזם  -תולדות  ,מקורות ,ערך

התפיסה ההסטורית
מלחמת המעמדות
התורה הכלכלית ומגמות הקפיטליזם
הסוציאלית
הדיקטטורה הפרולטרית והמחשכהח 
ביקורת המרכסיזם

חאינטרנציונל הראשון
האנכרכיזם

הרפורמיזם (כאידיאולוגיה ובהופעה הסטורית)

הכולסיביזם
האינטרנציונל חשכי
התאבקויות אידיאיות כפוציאליזם -
פרלמנטריזם,

השתתפות

בסלטון

ימין ,מרכז,

וקורליציה,

שמאל  -רפורמה ומחפכה,

שביתות,

מיליטחיזם,

הקולוניאלית ,מפלגח ,מכגנון ,ביורוקרטיה ,דמוקרטיה פכימית,
הסוציאליזם כתקופת המלחמות  -הפילוגים באינטרנציונלים

הפוליטיקח

זרמים

צבוריים

לא

פוצויאסיסטיים.

הליברליזם ,הקונספבטיזם ,חרדיקליזם הכורגני ,מפלגות פוליטיות של
הקטוליציזה ,תורת הגזע ולאומיות חיאקציוכית,

הפסיזם  -מקורזת ,גורמים ,רקע ,תולדות,איי אלוגיה ,מדיניות.
משבר הקפיטליזם  -תמורות והשפעות מעמדיות ,רפורמיסטים ומהפכניים.

תנועת הפועלים לאתר המלתמה (ה2)4-

ההגשמה והסוציאליזם  -דימוקרטיה ,דיקטטורה ,קואליציה ,מלחמת מעמחת
דרכי
ומחפכה מוציאלית,

תפיסת חסלטון אלמות

ופפיה,

הסוציאליסטסית והשאלות ההכרתיות  -מוסריות.,

ההגשמח

היכוף במסונכנים,

שאלות הארגוך -צורות הארגון המקצועי ,הפוליטי,
אבכגרד והמוכים ,המפלגה והמעמד ,הכהגה ,הארגון

התרכותי והמשקי.
החפנימי ,דימוקרטיה

הפרקטיקה והסקטיקה הארגוכית ,אחודים ופירודים ,האינטרכציוכל -
ומנכגנון,

הכח השלישי.
הגדרת המטרה הסוציאקיסטית.
הסוציאכיזם והמדינה.

ציאליזם והשאלה חלאומית  -לאומיות ,קוסמופוליטיזם ,איכטרכמיוכליזם.
הסו
הקולוניקאפיזם +

שאלת ההגשמה העצמאית

כפוציאליזם,

הפועלים,

התנכועה המקצועית וחמלחמות הכלכליות של
מפלגות סוציאליסטיות בעולם.
החקומוניחם  -בקורת על חקומוניפם  .הלניכזם ,הסטלינזם,

ביבליוגרפיה .1 :הסוציאליזם והמאבקים הסוציאליים
הסטוריה כללית של הסוצליזם
2
תנכנועוה קומוניסטיות ביּמי ביכים
5
מושבות סוציאליסטיות
4
אוטופיח למדע
5.

המנכמפסט הקומוכיסט

6.
7.
8.
כתבים נבחרים
9.
 01.כתבים כבחרים
כתבים הפטוריים
 .12הםלכלח המדינית
 .15הפלכלה המדוכית
 «14יסודות חפילוסופיח של מרכם
 eloכתבים נבחרים
 e 16כתברם,נכבחרים
 17בין שתי מלחמות העולם
 .18כתכים כבחרים
 «19כתכים כבחרים
 .20חטרגדיה סל תכועת הפועלים באירופח
 .21סוציאליזם דימוקרטי
 82732 .22העמים
 .23זכרוכות של מחפכן
 .24סטפין
 2ºסטלין
 .26חפשיזם
 28ערכים גנוזים
 28בית ספר לדיקטטורים
 .29כתבים
 .30הרגודות המקצועיות בכרית המועצות
 31במשבר העולם
 «32ישראל והקומוכיזם
 58האימפריאליזם מעולם המחר
כלכלהד שיתופית
הסוציאליזס בעבר וכשווח

el

משק המדיכה.

מפובר
מא כר
קאוטסקי
פוגן-ברנובפקי
אנכגלם
מרכם
4º

גלפט

 %4ברנשסטיין
פלבנוב
מרכסם  -אנגלם
מרכס  -אבגלם
בוגדנוב
גלפט
רוטנכשרייך

זיז הרס

רוזה לוכסנבוגּג
אוטו באואר

597
7º2b0D
א.

שטורמטס

ו.,

פרויסםס

י .גוטהלף
קרופושקין
דויטסר
טרוצקי
סירני

ברל כצנלסון
סילוכח
בת כורוכוב
דויטשסר

מ ,בילינסון
Pg

החלפרין

.D

.4129900

- 4
4.
. 53
.00

mm a ODE
1

הדמוקרטיה והסוציאליזם
תנועת הפועלים והמלתמה
חפשיאזם

”e

א .רוזנכברג
י .חזן
ב .גרשון

MID

וזרמים בהיסטוריוגרפיה חיהודית  -חוקים סוציולוגיים
תפיסות
בתולדות ישראל ,הפרובלמטיקה היפודית של  DNITסוריה היחודית,.

והסטוריים
מקורות.

חורכן בית שכי.
מרכזים של ההסטוריה היחודית.
תקופת האמנציפציה.
זרמים חברתיים בישראל כדורות האחרונים ,תכו עות משסיהיות ,החסידות ,ההשכלה.
מלחמות פנכימיות בתולדות ישראל ,רכנות וחופש המהשכח ,כיתות כפרדות.
יחודים כתכועות שחרור ומהפכה.
שכרש מקה
צר ר, ,קרוק
 ₪הרכפוב

ביבליוגרפיה 14 :הכר רמ *.השר אא .בי
2

sc35

המציאוה 
1

2.

מהפכה וטהוּר
דבב ימה ,ישראל

היהודית

דמוגרפיח יחודית  -גידול וחלוקת העם לתפוצו תיו.
יסודות הכלכח והמבנה הםסוציאלי של היחודים ,החסטוריה הכלכלית של היהחודים

ומגמותיה.
ודית  -תולדות ,מניעים ,מקום וטר  qכחיים היהודיים,
ההגירה היה
יסשובי ההגירח ,הפוליטיקח של ההגירה,
מקורות ,תולדות ,גלויים ,חשפע  ,7המלחמה באנטישמיות.
האנטישמיות
לדמותם ושאלותיהם :ארצות הברית ,ברית המועצות,
השרבים יהודדיים עקריים
מזרח אירופה ,אירופח ,דרום אמריקח ,צפון אפ ריקח,
ר חגומלין בי ן מצב חיהודים וַההופעות המדיניות
המסבר הנוכתחי בתיי היהודים -קש
כמלחמת העולם השניה ולאחריה ,המגמות הכלכליות
וחכלכליות בעולם .העם היהודי
ופה האהרוכה ושאלות הכלכל ה והחיים של העם היהודי.
והחפוליטיות של התק

ארצות ההגירח,

כיבליוגרפיה:

 .1סוציאולגיה של היהחודים
 2נכדודי חיחודים בעולם
 5האדם הכודר
 4תפוצוףא ישראל לאחר הממממה
5

היהודיטםסייברוסיח

6
?,
8
9

ההגירח
דברי ימי ישראל א'
הבעטיה הל%ומית
הברי ימי עם עולם

." 0סראל בק רב

הירא רופיך
 Em Visטרסקובר
"

),

“u

לסציכססי
"

סוביסית

ב

$

 1לדמותה של היהודות בארה"ב
 21רהודים ויחרות באמרוקה
 .%5ההדות PANOR DIET
 4הכלכלה היחדית

0

ל מהקה

 )%לוינסוּן

ש ,דוכנוב
הירשברג ח.ז,
בתיה הלמך
11900 pon

ביסטרצקי כתן
ד"ר

יצחק שיפר

Apm

DRA DADO

1,

תולדות חישוכ

2

הישרב

חיחודי

.4

התהוות ותולדות הישוב חיהודיא בערים.

7
8

הפעןלה ההתישבותית הקרנות.
צצאצת>אאאק;%
צורות המשק ,התפתחות של התקלאות העברית.
וד ול .הישדב יהעפכברי בארץי -עליות.
הישוב חיחודי כיום :מחרכב ,העדות ,העליה,

sd

היחודי
בארץ

כארץ.

לאחר

התורבן.

היסשוב ה ישן מהעליח הִדתיִת והספרדית.

 .5תקופת פעוכלת הברון וחבת ציון.
 6ההתישבות הציוכית בארץ :תולדות ,המופדות המישבים וממימון ההתישבות ,דרכי

 MINAחסוציאלי ,חעיר והכפר וכוי.
 70922904 94הערים ,מושבים ,רשויות וכו'.
0

ארגון

הישוב:

תולדות  -הסוככות,

 1מפלגות פוליטיות,
 ,2אפשרויות ההתיסבות והקליטה בארץ.
ביבליוגרפיח:

ההתעסקות,

הועד הלאומי.

מקורת מהיה,

הפנסת -

הממשלה.

ש .קפיין
מכ בוכר
 2וכה
מרחכיה
ד .,קלעי או
יהודה ארז

 .,1תולדות החיסוב היהודי בארץ.
 8לדמותו התברתית של הכפר העברי
 5נתיבות אוטופיות
 .4עם ומולדת
העליהח שכיח
העכליח חשלישית

המקצועות,

ברכהח חָבם

 %8כויך

תולדות ההתישבות

בנימין

אקצין
שרף
א .שרון

המנכנחל 7821792

עקרי
הככסת
ישסובים ותושבים VINI

וחומר אקטואלי

שכתון

הממשכלח

דברי הככסת

Mapa
מחותה של שאכלת היהודים
אידאולגיה של התבוללות,
לאומפות רוחכית ותרכותית,
' פתרונות גלותיים  -אוטוכומיזם הגירה.
נסיונות ההתיטבות יהודית וגורלם  -טריטוריאליזם,

האידיאח בציוכות  -הם ,פיכסקר ,הרצל ,אֶחַדְהעם,

8
9

ויצמן ,הציוכות הפוליטית.

המדיכיות בציוכות -האורייכטציה החמדינית של הציונות ,שאלת היסוד של
המלחמה ואתריה ,מלחמת השתרור ,שאלות אקטואליות
המדיכויות חציונית  -ב.מן
של המדיניות הציונית.
התנועה הפיוכית וארגונח  -בארץ ובְגולה.
עליה

 0ההחון הלאומי וההון הפרטי.
,1

שאלות אקטואליות ומעשיות של הציונכות.

ביבליוגרפיה :

%4 -

השאלה הלאומית

סויכסון

= 4-גר+כבוים

תולדות הציונות
דברי ימי הציוכות
ספר הקונגרם

=

=

RT o eds
חזך ,-פלר
יפה

היפוד למדיכת ישראל  -פרפ ,י .קלוזכר
מניחי

¿Li

= 6

-

פרקים בתולדות הציונות
תולדות הציונות

הנדש הפן עפ ים .הידוד יח
60

כדגודים מעמדיים

ומלחמות פוציאליות בישראל לפני

היות תנועת הפועלים.

 .2המלאכח והעבודח בין היהודים,

.5
.4

חפרולטריו
ן חיהררי .תוקדות* ,ופר,יחרבב.
הסףצי
אליזם בשנות  - 80-nקוסמופוליטידם,
¿DR IDAS

"כרודיח-ווליה" ,

לאומיות ,התבוללותה,

פ .המ
וציאליזם בטנות ה - 609תכועת המוכי
ם או תנועת  09200 >y nid1הלשון,
 .6חבונכד -בקורת ,תפקיד הכונד,

? eתנועת הפועלים  MIAMIעצמית,
 .8הציוכות הסוציאליםטית  -מתורות,
 .9כחמן סירקין.
 Oבורוכוב,

ארגון,

מאבקים,

חבוכד

התפתחות.

 .2בפכלפסרך.

era

בעיות

הציונות

הסוציאליסטית -

המציאות היהודית,
( סוציאליזם),

ביבליוגרפיח :

דרכי

הציונות

והסוציאליזם,

הבסים הסוציאלי והכושא ,ארץ ישראל,
ההגשמה של הציוכות הסוציאליסטית,

 .1תכועת הפועלים היהודית
 8כתבים נבחרים
Pan QUINA
 4כתכים כבחרים
וב
כתבי ברל כצנלנסון
ממעמד לעם
כתבי ארלזרוב
בבניהח

חלאומית

PRADA

שאלת הלשון

ד

כן

ER

לוינכסון

גוריון

 esרןפין

מלחמת חיהחודים לקיומם

חאוטונומיזם

גולה ,מלתמח פוליטית

ש .ארזכשסט
בר<בורופוב
כ .סירסין
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מקורות תנועת הפועלים בא"י.

פועלים עבריים כארץ וארגוכנם לפכי העליח
העליה השכיח  -דמותה ומפעלה.
כיפוש העבודה ,התישבות ,הגדוד העברי.
אחדות עבודח ,הפועל הצעיר,
ההחסתרדרות

? +חברת העובדים,

8

ההתישבות העוכדת.

 .9הפועל וחמושבח  -כיבוס העבודה.
ב .01.פוליטיקה מקצועית והארגון המקצועי.
 1ההסתדרות בעיר ושאלותיה.
 2הקכלוכות ההפתדרותית,
,5

התעשיה ההסתדרותית.,

 4הקואופרטיה היצרכית וחצרכנית,
 8הפוליטקח והפעולהח הכספית של ההפתדרות,
 6חנוך ונפוער  -עתנות וספרות.
 ,7הפועל חערבי.
 8מפלגת פוקלי א"י  -דרכפה ,עקרונות.
 9הדרך להגשת הסוציאסיזם  -כבוש החלטון,

ביבללוגרפיה ;:

 .1תולדות תנכועת הפועלים (י"א)
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תולדות תנועת הפועלים

 8אחדות העובדה (א'0
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 -ברסלבסקי

 4כלקראת הימים הבאים ב'
לעשר שסכות אחדות עבורה ד'-
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 6קוכץ ההפתדרות
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קובץ הגדוה
תולדות תנועת הפועלים
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בישראל
מקורות הקכוצה  -במציאות הא"י ,מקומה של הקבוצה פארץ,
הציונות והסוציאליזם.

:
במלחמת המעמדות,

בהגשה

ראסית ח של הקבוצח  -נסיונות ,אופי ,היקף ,השאלות הפנימיות.

=) הארגונים הארציים של התכועה הקכוצית  -איחוד חקכוצות והקבוצים ,הקבוץ
הארצי ,הקכוץ המאוחד.
חקכבוץ

מכנההקבו+ץ -

כתנועה

וכארגון

ארצי,

הקבוץ במשס ובחתישבות  -מגמת המשק הגדול ,הקלאות ,מלאכה וחרושת,
ועכודח שכירהח ,הפעולה המשקית וההתיסכבותית של הקיבוץ ,הישגים.

משק עצמי

המשק חקבוצי.

מטרת הקבוץ  4צורת חיים וחכרח ,תא פוליטי ,מלחמת המעמדות,
של האדם ,הקבוץ בהמתדרות ובמפלגה.

הפעולות הפוליטיות

שיתןף אזורי.
איחוד התכועה הקכוצית.
בעולם

 .1הקומונה במחשבה האכושית והפוציאליסטית.
9
יצירח משקיתח

ומחלמת המעמדות.

פעולה משקית עשמית בפרקטיקח של תכועת הפועלים
נסיונות של

יסובים

קומוניסטיים.

 Zanשיתוף בברית המועצות,

6.

חרח"ב,

A

והרותכית במתשכח הסוציאליסטית,

העבודחה חגופנית

ם ותנועת האכרים ,המשכר האגררי ,שאלת המתירים
חיחסים האגררי
כלכלה הקפאות
?,
ות ב קרקע  -הלאמה ,מוציאליזציח ,קרקע פרטית ,גורמי הרנטבליות שק
 Eוחסווסק , ,בעי

ב בחקלאות  -תיאוריהופרקטיקה של המשק התככיתי .תאוריחופרקטיה של
כלי ,שאלת פריון
ו

1

רציונליזציה

רות פוצי*ליסטיות סל ארגון
צו
e

בודה ,טיב התוצרת ,צוותות.
הע

Da

עכודה רציונ

ג ,לקראת"העתיך
 1תכנית ישובי התעתיד של הסוציאליזם.
 .2החברה הסוציאליפטית המחודשת.
 .5הישוב והאדם העתיד,

ביבליוגרפיה :
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 .1הקוץ והקבוצח
2

האדם

כהתישבות

"
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הכפר העברי

O

יסודות המשק הקבוצי-

4

הקכוצח

 .6חמשק הקכבותי

"

אוניכרסטה

ר .כחן

י .שתיל

 7קובץ הקכוץ המאוחד
 8הקבוץ (תכנית למודים)
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יסודות
הקבוצח
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 טבנקיך פ .לבון -מנךדל

ערב
תולדות הערבים

עד האיסלם

.

האיסלם  -תוסדות , ¿RAINכיתות.

הערבים  -אתכוגרפיח  -חלוקה דתית.

עבר הירדן.
סוריה.

הכפר הערבי — החבדואיים.

כלבנון.

מצרים.
עירק.
סעודיה.
תימן
חודו ,אירןך ,אפגכיסטן.
צפון אפריקח.

0

₪

 5בבוש הארץ  -הבעיה הערבית.
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 5המזרח התיכון
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תהברי

רמו

הערברם

 5דבר*" ימר והקרכים
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