
 
 

 " ההתשהמלחמת "יום עיון 

  מרכז יצחק רביןשם המכון:

  . סרן ומעלה  דרג:

 012 -02מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

  " ההתשהמלחמת " נושא יום העיון:_

 

 רציונאל:

 . 1970באוגוסט  7ונמשכה עד  1969בין ישראל ומצרים החלה במארס  מלחמת ההתשה

(. זוהי מלחמה בין שתי מלחמות גדולות 1967מונים את תחילתה מיד עם סיומה של מלחמת ששת הימים ביוני )יש ה

ונתפסו כמלחמות  ,' הסתיימו בניצחון ישראלי73' ושל 67המלחמות של מלחמת ששת הימים ומלחמת יוה"כ.  –

בהסרת האיום. מלחמת ההתשה לא הסתיימה בניצחון מובהק של אחד  וסופןשראשיתן באיום קיומי של ממש 

 הקולקטיבי הישראלי.  ן, וגם משום כך נדחקה מהזיכרוהצדדים

ספר את הסיפור הישראלי בחר להעלות את סיפורה של המלחמה לתודעה ולהבליט את מרכז יצחק רבין, המ

 שנה לסיומה . 50מציינים  - 2020השנה  .הייחודיות
 

 מטרות היום : 

  .  מפקדיםבהיסטוריה של צה"ל ומדינת ישראל במטרה לחזק את גאוותם כאזרחים וכמפקדים הרחבת הידע של ה ✓

הרעות, דבקות במשימה וחתירה לניצחון , ערכי צה"ל שבאו לידי ביטוי במלחמת ההתשה : המנהיגות ו הכרה וחיזוק  ✓

 ."אחרי" , דוגמה אישית ועוד... דרך הדגשת סיפורי גבורה במלחמה

 ."הרוח" שבאו לידי ביטוי במלחמהעל מלחמת ההתשה הן בהיבטי "חומר" והן בהיבטי התבוננות  ✓

 היוםולאחר מכן יבחנו את הרלוונטיות ל במלחמת ההתשהערכי מנהיגותי  שרבהק מפקדיםבמהלך יום העיון יתבוננו ה

גורם מעביר  *פירוט יחידת תוכן יחידת תוכן משך

)שמות מרצים 

בהלימה 

 לתחום התוכן(

 **מידע אודות המרצה

 ההתשהמלחמת  פתיחה  רבע שעה 

לצה"ל /  וחשיבותה

  יחידה

  מפקד

 תתצוגסיור ב שעה 

 ההתשה 

 

שנה  50 -סרט התשה •

 למלחמה.

מדריכי 

 המרכז

מדריכים בעלי תואר ראשון 

ינה החברה ושני במדעי המד

 והרוח . 
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עמדות אינטראקטיביות  •

:עמדת שאל את הרמטכ"ל , 

בחן את עצמך, המבצעים 

 ועוד. 

ניתן  –בעמדת הרמטכ"ל 

לבחור את אחד מארבעת 

הרמטכ"לים לשעבר שאלות 

הנוגעות לתפקידם 

במלחמת ההתשה בלבד : 

אהוד ברק, שאול מופז, בוגי 

 יעלון, דן חלוץ . 

מה תפקידך  –הם נשאלים 

ה , כיצד חווית את במלחמ

המלחמה .. ודעתם על צה"ל 

במלחמת ההתשה: עורף 

 מול חזית , מיגון ועוד.. 

עמדות מוצגים : מחברות  •

השבויים במצריים, אות 

 3המלחמה וסיפורם של 

 ממקבלי הצל"שים ועוד.

עמדת קריקטורות של דוש  •

 מתקופת ההתשה

 בוגרי הכשרת מרכז יצחק רבין.

-איש עדות   שעה 

  .לוחם עבר

סיפורי מורשת קרב של 

 היחידה או בצה"ל 

 

מפקד במיל. 

 מהמלחמה

רשימה ארוכה של 

מפקדים ממלחמת 

מדור מורשת ) ההתשה

 (של חיל חינוך

לסא"לים ומעלה , נביא 

 :רמטכ"לים מהעבר

יעלון,  שאול מופז, בוגי

 אהוד ברק..

הדגשת תובנות / ערכים  סיכום מפקד רבע שעה

מהמלחמה למציאות 

 העכשווית .

  מפקד היחידה 

 

 
 
 


