
 
 

 " הניצחון והרוח"   יום עיון 

  מרכז יצחק רביןשם המכון:

  . סרן ומעלה דרג:

 05-15 מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

  " הניצחון והרוח" נושא יום העיון:_

 

 רציונאל:

ומשימתיות יהיו ערכינו המרכזיים, ונמצא כל משימה שניזום או שתוטל עלינו בדייקנות ובנחישות עם האמצעים "ניצחון 

 (2019שבידינו". בנאומו הראשון של הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי ) ינואר 

"ל וגיבוש סוגיית הניצחון נמצאת על שולחן פורום המטה הכללי ונעשתה בה העמקה רבה לאחרונה לאור דגשי הרמטכ

 תפיסת ההפעלה לניצחון. יום העיון יתחבר לנושא זה ויפתח זוויות ונקודות מבט נוספות, בדגש השדה החברתי ערכי. 

 

 מטרות  העל : 

  במלחמות ישראל. לידי ביטוי  שבא הניצחוןערך חיזוק  .1

 מלחמות ישראל., דרך ניצחוןחיזוק תחושת השייכות, המחויבות, גאוות היחידה וערך ה .2

 .למלחמה המדוקדקת ובהכנתו ל"צה של הכוח בבנייןהניצחון,יחודו  ל"רמטכיצחק רבין  .3

 

פירוט יחידת  יחידת תוכן משך

 *תוכן

גורם מעביר )שמות 

מרצים בהלימה 

 לתחום התוכן(

מידע אודות 

 **המרצה

הנושא והקשרו  פתיחה  רבע שעה 

 ליחידה 

  מפקד

בתצוגת סיור  וחצישעה 

מלחמת ששת 

  הימים.

רבין רמטכ"ל יצחק 

במלחמת ששת  הניצחון

 .הימים

מלחמת ששת הימים 

נחרטה בתודעה 

הציבורית בארץ ובעולם 

כאירוע מכונן ששינה את 

פניה של הארץ, את 

המציאות הפוליטית 

בארץ ואת מקומה של 

 ישראל בעולם כולו. 

הרמטכ"ל יצחק רבין החל 

שנים  4-את כהונתו כ

מדריכים בעלי תואר  מדריכי המרכז

ראשון ושני במדעי 

המדינה החברה 

 והרוח . 

בוגרי הכשרת מרכז 

 יצחק רבין.



 
לפני המלחמה. הוא היה 

שהכין את צה"ל האיש 

לקראת המלחמה והאיש 

שהוביל את צה"ל 

 לניצחון .

יום העיון במרכז יצחק 

 -רבין " שישה ימים 

חמישים שנה " יספר 

 ניצחון,יש של סיפור

 כל כנגד שיאמרו

 של סיפור זהו . הסיכויים

 מהמערכות  ,תעוזה

 ביותר בתולדות הגדולות

  .המודרנית הלחימה

 ששת למלחמת שנה  53

 והציבוריות הימים,

שקועה  הישראלית 

בתוצאות המלחמה. 

 סביב נדמה שהקיטוב

 השטחים

 המשוחררים/הכבושים

 מסוימת במידה האפיל

 המלחמה זיכרון על

 בסיפור נעסוק .עצמה

 שלם עם של ההתגייסות

 .אחד קיומי מאבק סביב
 

 

 מהו   -סדנה  שעה 

 ?ניצחון 
  

מפי בסדנה נכיר טקסטים 

מנהיגים שונים בנושא 

טקסטים של  .של ניצחון

אברהם לינקולן ,  -

שארל דה גול, נפוליאון, 

צ'רציל משה דיין, 

 -גורודיש, יצחק רבין,

 .נאום הר הצופים.

ונדון מהו ניצחון צה"לי 

 ? 2020בשנת 

+ מנחי מרכז מפקדים

יצחק רבין . הנחייה 

 coב 

 

 ליחידה   תרגום ודגשים סיכום מפקד רבע שעה 

 
  מפקד המסגרת . 

 

 
 
 


