
 
 

 " על רוח האדם המפקד והניצחון  -שנה לפלמ"ח 80" -יום עיון 

  מרכז יצחק רביןשם המכון:

  דרג סרן ומעלה  דרג:

 100-15מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

 " על רוח האדם המפקד והניצחון -לפלמ"חשנה  08" נושא יום העיון:_

 

 רציונאל:

 אשר, ח"הפלמ מדור רבות הושפעו, בראשיתה הישראלית החברה רבה ובמידה ל"צה משנה לפלמ"ח. 80השנה אנו מציינים 

 .המדינה של והחינוכית החברתית, הכלכלית, המדינית דמותה ולעיצוב ישראל לביטחון משמעותית תרומה תרם

 חשוב במרכיב נתבונן. המדינה לכינון בתרומתו, הצבאית בחשיבתו, ח"הפלמ של הייחודית ברוחו נעסוק זה ביום

 .והלחימה המעשה, האדם את רבה במידה ועיצבה והמפקד הלוחם את שהקיפה זו. הרוח בניין -הכוח בבניין

 אירועים בחינת דרך ערכיות-פיקודיות בהכרעות נעסוק. ח"הפלמ ארגון של להתפתחותו בקווים נעסוק זה בפורום

 .היום עד אותנו מלווים שחלקם ערכיים אתוסים וגיבשו, ההיא בתקופה הלחימה רוח את שעיצבו

 

 

 מטרות  העל : 

  . תרומתו ופועלו ארגון הפלמ"חהחייל יכיר את התפתחות  .1

 של צה"ל: הגנה על המדינה, אהבת המולדת ונאמנות למדינה, וכבוד האדם.   / ערכים האתוסיםנבחן את  .2

  בפלמ"ח.החייל ילמד על חלקו של יצחק רבין ז"ל   .3

גורם מעביר  *פירוט יחידת תוכן יחידת תוכן משך

)שמות מרצים 

בהלימה לתחום 

 התוכן(

מידע אודות 

 **המרצה

  מפקד הנושא והקשרו ליחידה  פתיחה  רבע שעה 

תרומתו של  וחצישעה 

הפלמ"ח 

  לבניין הארץ

  -חלופה

)יגאל אלון, יצחק הקמת הפלמ"ח 

 . רבין(

אירועים חשובים בתולדות 

תנועת המרי העברי  הפלמ"ח.

השבת השחורה, (, 1945-1946)

אלטלנה, מלחמת העצמאות , פירוק 

 המחתרות .

 מרצה: 

 פרופ' מוטי גולני 

 פרופ' יואב גלבר. 

 

 



 
ביקור 

במוזיאון 

  הפלמ"ח

ארגון ומיסוד צה"ל, רבין כרמטכ"ל 

ובניית הכח לפני מלחמת ששת 

 הימים.

יצחק רבין  שעה 

מפקד 

 בפלמ"ח,
סיור במוזיאון 

 הישראלי
  

 פועלו  נכיר את המפקד יצחק רבין 

מלחמת מ תובנותיו. בפלמ"ח 

העצמאות דרך הרמטכ"לות ועד שר 

 ביטחון וראש ממשלה . 

 של הכוח בבניין הישגיו נפרט את

 המדוקדקת ובהכנתו ל"צה

 .למלחמה 

 

נדגיש אתוסים/ ערכים שצמחו מימי 

הפלמ"ח  והתפתחותם במרוצת 

 השנים.

 

מדריכים בעלי תואר  מדריכי המרכז

ראשון ושני במדעי 

המדינה החברה 

 והרוח . 

בוגרי הכשרת מרכז 

 יצחק רבין.

 סדנא: שעה 

מה כוחו של 

אתוס בזיכרון 

 ? הקולקטיבי

 

 

מה ו זיכרון קולקטיבי ? מה נכנס 

  ההסכמה לגבי העובדות,לשם ? 

הפרשנות לעובדות והקונצנזוס 

, שונה אתוסים שוניםהכללי סביב 

בין ציבורים שונים. מה  אואף ה

ראוי שנזכור ? וכיצד ראוי שנציין 

 זאת. 

ריגשי הביטוי מהו  היחס וה

 ?לאתוסים שונים

בים יהאתגר החינוכי פיקודי שמצ

 כיום ? האתוסים למפקדים

עורכת ד"ר ורד ויניצקי סרוסי 

בין יום הזיכרון ליצחק  השוואה 

רבין לימי זיכרון אחרים. ההשוואה 

ייחודיות יום הזיכרון ממחישה את 

והבעתיות הכרוכה   ליצחק רבין

בהנצחתו. ברבדים שונים כגון 

תפיסת "האויב" )חיצוני או פנימי 

 לקולקטיב(, תפיסת הקורבן, 

קיומם או העדרם של מוטיבים 

הרואיים, מסר לעתיד והיבטים של 

הנצחה כגון צפירה, קיימים הבדלים 

בין שלושת ימי הזיכרון  מהותיים

תיים, ובעיקר בהשוואה הממלכ

ליום הזיכרון ליצחק רבין. זאת 

 ועוד, 

 מנחים בכירים  מנחה בכיר

בעלי תואר ראשון 

ושני במדעי המדינה 

 החברה והרוח . 

בוגרי הכשרת מרכז 

 יצחק רבין.

המפקד ידגיש את ערכי היסוד של  סיכום מפקד רבע שעה 

 צבא הגנה לישראל.

המפקד ידגיש את מיסוד המערך/ 

החיל / הזרוע עליו הוא מופקד 

 בצבא.

  מפקד המסגרת. 

 


