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 רציונאל:

" בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית הדתית והמדינית בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי 

 תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי" ) מגילת העצמאות( 

 

שנה. הקמתו של הבית הלאומי לעם  3000בני  הכיסופים לריבונות יהודית היו נחלתם של אבות הציונות ונטועים בשורשים

היהודי הינו הגשת חזון נכסף הטומן בחובו אחריות לכינונה, שימורה וטיפוחה של מדינת ישראל. עיצוב פני החברה הוא אחד 

ונות האתגרים המרכזיים במימוש אחריות זו והינו מתבסס על רבדים חוקתיים תרבותיים ולאומיים. ביום זה נעסוק באתגר הריב

היהודית דרך התבוננות בשני מרכיבים מרכזיים אשר משפיעים על פני החברה עד היום וימשיכו לעצבה בעתיד: המרכיב 

הכלכלי חברתי והסטטוס קוו. במהלך היום ננסה לעמוד על תפיסת הממלכתיות של בן גוריון במרחבים אלו ,נעמיק בשני 

 . על החברה הישראלית אתגרים אלו הנמצאים בלב השיח ונחתום בהתבוננות

 

 העל מטרת .1

 חיזוק תפיסת התודעה הממלכתית בקרב מפקדי צה"ל הבכירים. ✓

 ת המשנה :מטרו .2

 חשיפת המפקד למגוון עמדות ודרכי התמודדות עם סוגיות ודילמות בנושא הממלכתיות ✓

 העמקת ההבנה לגבי תפקידו של הצבא כגוף ממלכתי במדינה יהודית ודמוקרטית. ✓

 מפקד למימוש עקרונות הממלכתיות הגברת מחויבות ה ✓

 

  

גורם מעביר )שמות  *פירוט יחידת תוכן יחידת תוכן משך

מרצים בהלימה 

 לתחום התוכן(

מידע אודות 

 **המרצה

הנושא והקשרו  פתיחה  רבע שעה 

 ליחידה 

  מפקד

 הרצאה: וחצישעה 
ממלכתיות 

 מהי ? 

התפיסה  ,ממלכתיות

אזרחית של דוד בן 
 פרופ' ניר קידר

 פרופ' דן אבנון 

 ,  פרופ' אבי בראלי

הוא מרצה ועורך במכון 
גוריון לחקר ישראל -בן



 
סות פיות גוריון 

 שונות דהיום

גוריון -אוניברסיטת בןשב פרופ' אבי בראלי
חבר  בראלי הוא  .בנגב
תכנית  ת המחקרי שלבצוו

ישראל כמדינת המחקר 
וחוקר את  ,לאום

הממלכתיות  הנושא:
כביטוי של תפיסה 

רפובליקנית של מדינת 
 .הלאום

 פרופ' ניר קידר , 
ראש החוג למשפטים 

 במכללת ספיר 
כותב הספר ממלכתיות , 

התפיסה האזרחית של בן 
 .גוריון

 
 דן אבנוןפרופ' 

פרופ' דן אבנון מרצה 
במחלקה למדע המדינה 
ובעבר ראש מרכז גילה 

לחינוך אזרחי ודמוקרטיה 
באוניברסיטה העברית 

 .בירושלים

לימד באוניברסיטאות 
סטנפורד ברקלי, 

 וטורונטו. מחבר הספר
Martin Buber: The 

Hidden Dialogue  ערך
ספרים ופרסם מאמרים 

בתחומי הפילוסופיה 
המדינית, פוליטיקה 
השוואתית וסוגיות 

 .במשטר וחוקה בישראל

שימש יועץ לוועדת 
החוקה, חוק ומשפט של 

הכנסת, וכיהן כחבר 
וועדת מקצוע אזרחות 

במשרד החינו. כיהן 
קצרה כראש בית תקופה 

 הספר למדיניות ציבורית

 
סיור במוזיאון  וחצישעה 

 הישראלי
סיור במוזיאון 

אירועים   -הישראלי
היסטוריים בהם באו 

לידי ביטוי 
המחלוקות 
והפתרונות 

הממלכתיים 
בעיצובו של המפעל 

 הלאומי ציוני .
לדוג' : פינוי ימית, 

 השילומים וכד'
 

מדריכים בעלי תואר  

ראשון ושני במדעי 

המדינה החברה 

 והרוח . 

בוגרי הכשרת מרכז 

 יצחק רבין.

 סדנה   דקות  45

 עיבוד למוזיאון
  

 

 עיבוד לסיור

מדריכים בעלי תואר  בכירים מנחים

ראשון ושני במדעי 

המדינה החברה 

 והרוח . 

http://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%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
http://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%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
http://www.idi.org.il/ResearchAndPrograms/Research_and_Programs_Israel_Nation_Main/Pages/Israel_Nation_Main.aspx
http://www.idi.org.il/ResearchAndPrograms/Research_and_Programs_Israel_Nation_Main/Pages/Israel_Nation_Main.aspx


 
בוגרי הכשרת מרכז 

 יצחק רבין.
תפיסה גיבוש  יםמפקד סדנת שעה 

ועקרונות  פיקודיים 

בניהול המתחים 

וקביעת עקרונות 

 ממלכתיים

+ תוהמסגר ימפקד

 .  מנחים בכירים

 מפקדים

) אקלים יחידתי מכבד,  מפקד רבע שעה 

אמון הציבור, ממלכתיות 

 בצה"ל (

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


