
 
 

 " יצחק רבין , מנהיגותו ופועלו"יום עיון 

  מרכז יצחק רביןשם המכון:

  . ומעלהסרן  דרג:

 200 -25מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

  " ופועלויצחק רבין , מנהיגותו " נושא יום העיון:_

 

 רציונאל:

, י"ב בחשון תשנ"ו, נרצח יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון בידי מתנקש יהודי בסיומה של עצרת 1995.11.4ביום 

יצחק רבין היה מדור המייסדים של מדינת ישראל, מפקד גדוד  ."תמיכה , שנשאה את הכותרת "כן לשלום לא לאלימות

העצמאות, הרמטכ"ל השביעי של צה"ל בעת מלחמת ששת הימים, שגריר ישראל בפלמ"ח, מפקד חטיבת הראל במלחמת 

בארצות הברית, ראש ממשלה ושר ביטחון. כולנו מוקירים את תרומתו החשובה לחיזוק עוצמתה הביטחונית והחברתית של 

מוקרטי במדינת רצח ראש הממשלה היה אירוע טראומתי וגרם למשבר חברתי קשה וסכנה אמיתית למשטר הד .מדינת ישראל

 הרצח הנתעב מטיל עלינו חובה מוסרית כחברה וכאנשי חינוך להנציח את זכרו של יצחק רבין כמנהיג.  .ישראל

נולדו שנים רבות אחרי הרצח. לכן עלינו מוטלת  שהחיילים המתגייסים השנהלרצח רבין עלינו לזכור  25-ביום הזיכרון ה

מיקה על מנת להפנים את הלקח ולבסס את העקרונות של ישוב מחלוקות השליחות לעשות פעולה חינוכית מתמשכת ומע

בחברה דמוקרטית בדרכי שלום, לחנך לערכים של קדושת החיים, כבוד האדם וחופש הביטוי ולבסס את תפיסת הערבות 

 .ההדדית בין כל חלקי החברה הישראלית גם במצבי מתח ומשבר

נספר את סיפור חייו של בסיור יצחק רבין, סיפורו הוא גם סיפורה של מדינת ישראל, הנשענת על כוחה ומכירה במגבלותיו. 

דילמות ב ונעסוקנתחקה אחר מקורות מנהיגותו הירצחו ונדגיש אירועים מרכזיים שהשפיעו על חייו; מילדותו ועד יצחק רבין 

 .השפעת מנהיגותו על החברה הישראליתבעמן התמודד לאורך השנים ו המנהיגותיות
 

  :מטרות

 נכיר את סיפור חייו של יצחק רבין  ✓

: מימיו בפלמ"ח דרך היותו מפקד חטיבת הראל בפריצה לירושלים, בהיבט הצבאי נתחקה אחר מקורות מנהיגותו ✓

  רמטכ"ל הניצחון בששת הימים ועד היותו  שר ביטחון .

 עמן התמודד לאורך השנים המנהיגויותדילמות ב נעסוק ✓

 .לבסס את העקרונות של ישוב מחלוקות בחברה דמוקרטית בדרכי שלום-הלקח נפנים את  ✓

 

 

 



 
פירוט יחידת  יחידת תוכן משך

 *תוכן

גורם מעביר )שמות 

מרצים בהלימה 

 לתחום התוכן(

 **מידע אודות המרצה

הנושא והקשרו  פתיחה  רבע שעה 

 ליחידה 

  מפקד

נספר את סיפור בסיור  במוזיאון סיור שעה וחצי 

חייו של יצחק רבין 

הירצחו מילדותו ועד 

ונדגיש אירועים 

מרכזיים שהשפיעו על 

נתחקה אחר חייו; 

מקורות מנהיגותו 

דילמות ב ונעסוק

עמן  המנהיגותיות

התמודד לאורך השנים 

השפעת מנהיגותו על בו

 .החברה הישראלית
 

מדריכים בעלי תואר ראשון  מדריכי המרכז

ושני במדעי המדינה החברה 

 והרוח . 

 בוגרי הכשרת מרכז יצחק רבין.

  -הרצאה שעה וחצי 

מנהיגותו של 

יצחק רבין על 

 ציר הזמן

 

 

דילמות ב נעסוק

 עמן המנהיגותיות

 התמודד לאורך השנים

 

  אמנון ברזילי

 אלוף במיל. צביקה זמיר

 מר עמוס ערן 

 יןיאמנון רובינשט פרופ

 

לשעבר עיתונאי בכיר  מנון ברזילי,א

 "ב"הארץ

 אלוף במיל.  מדור תש"חצביקה זמיר , 

  

שימש מנכ"ל ראש  מר עמוס ערן

הממשלה בזמן מבצע אנטבה ויועץ 

 מדיני לרה"מ יצחק רבין ז"ל . 

. 
בתפקידו זה היה מעורב במשא ומתן 

בין ישראל  הסכם הביניים על

   .ירדן ובמשא ומתן חשאי עם למצרים

במבצע אנטבה,ריכז את עבודת ועדת 
השרים לנושא זה ותאם בין כל 

הגורמים הקשורים למבצע,כולל 
 משפחות

 בני הערובה.

היה נספח ויועץ מדיני 

. ארצות הבריתישראל ב שגרירותב

ונציג  אוניברסיטת חיפהכנשיא שימש 

 .בארצות הברית  ההסתדרות

, משפטןהוא פרופ' אמנון רובינשטיין 

. בעבר ישראלי סופרו פובליציסט

בממשלת  שר החינוך, פוליטיקאי

שמעון השנייה ובממשלת  יצחק רבין

למשפטים  פרס ישראל. חתן פרס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D_1975
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D_1975
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


 
 (.2006) תשס"ולשנת 

כתב את הספר מהרצל עד רבין 

 .והלאה

 

בהקשר  דגשי מפקד  סיכום מפקד רבע שעה 

של רבין כרמטכ"ל 

הניצחון, וההקשר 

פיקוד  לנושא של 

 או  ואחריות 

ניתן לשלב סדנה 
בהובלת מפקד, 
הקשורה לנושא 

 .  המנהיגות

 

 

  מפקד המסגרת . 

 

 -מבנה שלדי, סיור -שורות ומסרים מרכזיים, סדנה 2-3תקציר  -על כל יחידת תוכן יש לפרט מטרות היחידה+ הרצאה*

 תחנות ומסרים מרכזיים.

 שורות. 5-**מידע על מרצה יכלול רקע השכלתי, נסיון מקצועי וקשר לתחום ההרצאה כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A1%22%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/2006

