
 
 

 "שנה למיסוד כוח המגן  העברי בארץ ישראל   100"  פעילות 

  מרכז יצחק רביןשם המכון:

  דרג סרן ומעלה  דרג:

 025-15מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

 בארץ ישראל " העברי שנה למיסוד כוח המגן  100" נושא יום העיון:_

 

 רציונאל:

 המשתנים.  םשנה למיסוד כוח המגן העברי , שקם אל מול האיומים הביטחוניי 100השנה מציינים 

 כוח המגן העברי הינו הבסיס להקמתו של צה"ל . 

 שנה למיסוד כוח המגן העברי.  100, הוחלט בצה"ל לציין 1936וכוח המגן נוסד ב  1920נוסדה ב  "ההגנה"בהסתמך ש

)המרד  1936ח המגן העברי הוא שם כולל לארגונים ולמסגרות הצבאיות של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל בין השנים וכ

 )הקמת המדינה(. 1948 –הערבי הגדול( 

 .מהבולטים ביותר(  ) כלל את ההגנה , האצ"ל, הלח"י והפלמ"ח  העברי  כוח המגן

ים הינם : הנוטרים, פלוגות הלילה המיוחדות , הנודדת,הפו"ש ) פלוגות השדה (  , חי"ש )חיל השדה( , וחיל כוחות נוספ 

 המשמר.

  וני"לי. גיורא השומרלמיסוד כוח המגן העברי: בר  בארץ ישראל שקדמו   המתחרות העבריותאת  גםציין נ

 

 מטרות  העל : 

  . החייל יכיר את התפתחות כוח המגן העברי .1

 נבחן את ערכי היסוד של צה"ל : הגנה על המדינה, אהבת המולדת ונאמנות למדינה, וכבוד האדם.   .2

 החייל ילמד על חלקו של יצחק רבין ז"ל  בארגון ומיסוד כוח המגן העברי.  .3

פירוט יחידת  יחידת תוכן משך

 *תוכן

גורם מעביר )שמות 

מרצים בהלימה 

 לתחום התוכן(

מידע אודות 

 **המרצה

הנושא והקשרו  פתיחה  רבע שעה 

 ליחידה 

  מפקד

מכוח המגן  וחצישעה 

העברי לצבא 

  .ההגנה

הרקע להקמת כוח המגן 

הגדודים העבריים  –

)נחמיה רבין(, בר גיורא, 

 השומר.

)רוזה רבין  הקמת ההגנה

  בחיפה וירושלים(

 הקמת האצ"ל 

מדריכים בעלי תואר  מדריכי המרכז

ראשון ושני במדעי 

המדינה החברה 

 והרוח . 

בוגרי הכשרת מרכז 

 יצחק רבין.



 
 הקמת הלח"י 

)יגאל הקמת הפלמ"ח 

 . אלון, יצחק רבין(

כוח המגן ויחסו למרד 

-)מאורעות תרצ"והערבי 

 והמנדט הבריטי.תרצ"ט( 

אירועים חשובים 

בתולדות כוח המגן: 

תנועת מאורעות תרפ"ט, 

-1945המרי העברי )

השבת השחורה, (, 1946

אלטלנה, מלחמת 

העצמאות , פירוק 

 המחתרות .

ארגון ומיסוד צה"ל, רבין 

כרמטכ"ל ובניית הכח 

לפני מלחמת ששת 

 ם.הימי

יצחק  –סרט  רבע שעה 

האיש רבין 

במיסוד  ופועלו

  כוח המגן.
  

נכיר את המפקד יצחק 

 תובנותיוופועלו  רבין 

מלחמת העצמאות דרך מ

הרמטכ"לות ועד שר 

 ביטחון וראש ממשלה . 

 בבניין הטמעת הישגיו

 ובהכנתו ל"צה של הכוח

 למלחמה  המדוקדקת

 

  סרט 

 מפגש תיעוד שעה 

 

מפגשים בין חיילים 

ללוחמים... במטרה לתעד 

את האירועים 

 .  םהיסטוריי

  

  מפקדים 

המפקד ידגיש את ערכי  סיכום מפקד רבע שעה 

היסוד של צבא הגנה 

 לישראל.

המפקד ידגיש את מיסוד 

החיל / הזרוע המערך/ 

 עליו הוא מופקד בצבא.

  מפקד המסגרת . 

 
 
 


