
 
 

 " מלחמת ששת הימים"יום עיון 

  מרכז יצחק רביןשם המכון:

  . סרן ומעלה  דרג:

 012 -02מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

  "מלחמת ששת הימים " נושא יום העיון:_

 

 רציונאל:

 שנה למלחמת ששת הימים הוקם במרכז יצחק רבין מיצג ייחודי לציון אירוע זה.  Xבמלאת 

ששינה את פניה של הארץ, את המציאות הפוליטית ואת  ,ה בתודעה הציבורית בארץ ובעולם כאירוע מכונןתמלחמת ששת הימים נחר

 מקומה של ישראל בעולם כולו. 

פני המלחמה. הוא היה האיש שהכין את צה"ל לקראת המלחמה והאיש שהוביל שנים ל ארבעהרמטכ"ל יצחק רבין החל את כהונתו כ

 .הגדול את צה"ל לניצחון

 

 מטרות  : 

, דרך הדגשת ההישג חסר התקדים של מלחמת חיזוק תחושת השייכות, המחויבות, גאוות היחידה וערך השליחות •

  ששת הימים במיוחד עבור הדור שלא חווה אותה . 

 .מפקדי צה"ל וחייליו על המלחמה, מהלכיה העיקריים ותוצאותיההעמקת הידע של  •

 . חיזוק ערכי "רוח צה"ל" בולטים שבאו לידי ביטוי בקרבות השונים •

  למלחמה המדוקדקת ובהכנתו ל"צה של הכוח בבניין ל"הרמטכ של הטמעת הישגיו •

 

גורם מעביר  *פירוט יחידת תוכן יחידת תוכן משך

)שמות מרצים 

בהלימה 

 התוכן( לתחום

 **מידע אודות המרצה

מלחמת ששת הימים  פתיחה  רבע שעה 

לצה"ל /  וחשיבותה

  יחידה

  מפקד

 תצוגהסיור ב שעה 

 ששת הימים

 התצוגה בנויה מארבעה חלקים:

סרטון המספר את סיפור  •

מלחמת ששת הימים 

באמצעים ויזואליים 

  ודיגיטליים חדשניים.

מוצגים אישיים אותנטיים  •

מדריכי 

 המרכז

מדריכים בעלי תואר ראשון 

ושני במדעי המדינה החברה 

 והרוח . 

 בוגרי הכשרת מרכז יצחק רבין.



 
הממשלה דאז לוי של ראש 

אשכול, של הרמטכ"ל יצחק 

מפקד חיל האוויר  רבין, של

מוטי הוד ושל המשוררת נעמי 

 שמר.

עמדות אינטראקטיביות  •

משירי התקופה, תמונות 

מהמלחמה, מסמכים חשובים  

 וחידונים. 

קריקטורות מתקופת ימי  •

ההמתנה אל תוך המלחמה 

 ועד הניצחון. 

 

  תעוזה, של סיפור התצוגה מספרת

ביותר  הגדולות מהמערכות

 .המודרנית הלחימה בתולדות

 

 

 מפקד דנתס  שעה 

-או איש עדות 

לוחם עבר 

 מהיחידה. 

 ,מפקדה בהובלת סדנ

לנושא ערך  הקשורה

 השליחות

 

מפקד 

 המסגרת . 

או מפקד 

במיל. 

 מהמלחמה

רשימה ארוכה של 

מפקדים ממלחמת ששת 

 הימים .

    סיכום מפקד רבע שעה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


