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 מכון שלום הרטמן
 

 ההכנה להתנתקות: - תחילת ההתקשרות של מכון הרטמן עם צה"ל

 
 עמית בכיר בהרטמן – פרופ' יצחק בנבג'י

 בדה כרוך הרג. מוסרי הכרח היא תבוסה ולעתים האמצעים את מקדשת אינה "המטרה
 ההורג"  של הומניזציה

 נשיא מכון הרטמן –ד"ר דניאל הרטמן 

"יש לנו בחברה הישראלית בעיה חינוכית ערכית עמוקה... הלוואי שהבעיה שלנו הייתה 
אבל האתגר שלנו הוא חינוכי, לטפל  ,1938ביבי חי בגרמניה של רק נתניהו, אז כן, 

 בשורשים החולים בחברה"  

 עמית בכיר בהרטמן ומרכז התכנית האקדמית במכללה לפיקוד טקטי – פרופ' דני סטטמן

שומה על צה"ל לחנך את מפקדיו ואת חייליו לעשות כל מאמץ כדי שלא לפגוע 
ך חוליה") וגם במחיר ("אז ברחה ל ויתור על משימות מסוימותבאזרחים, גם במחיר של 

 של סיכון מסוים לכוחותינו"

 ממנסחי הקוד האתי החדש של צה"ל – פרופ' משה הלברטל

 בעצמם יסתכנו שהחיילים דורש ,הבינלאומי החוק כמו שלא ,ל"צה של האתי הקוד
 עם אתית התנהגות קוד על ... בדיון לאזרחים מוות גרימת כדי למנוע מסוימת במידה
, לומר רוצה אתה האם: "הבאה התלונה את פוגש אני פעמים הרבה, ישראלים קצינים

 יהיה זה? וחישובים האתיות הדילמות כל את לעבור צריך אני, באש פותח שאני לפני
 "!כאלה משוגעים בכתונות מלחמה להילחם יכול לא אחד אף לחלוטין, משתק

 

 מרכז התכנית לקצינים בכירים במכון הרטמן, יועץ לחיל החינוך – אל"מ (במיל') יעקב קסטל

 איזו טוטלית כמלחמה המלחמה את שמתאר מזמור קורא או תפילה נושא אתה אם"
 פנימית סתירה פה יש? הנשק טוהר ערך פי-על כך-אחר יפעל שהחייל לך יש ציפייה
 ממנה להתעלם אפשר-אי, עמוקה מאוד

 

 

 

פיילוט מוצלח בתקופה אחרי "כך קרה גם בקצונה הבכירה של צה״ל. 
לזהות  שקדמה לתכנית ההינתקות נבחר המכון להוביל את הסדנאות

ישראלית לקצונה הבכירה של צה״ל, ומאז במשך שש שנים -יהודית
 ".הפעילות מתרחבת ליחידות נוספות על פי דרישת צה״ל

 * שנאסף במחלקות המחקר של "אחים לנשק" וארגון "לביא"המסמך מבוסס על מידע * 

 1 ב
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  "ליחידת מחצבי"ם, צה"לצילום: 

 

 

 

 

 
 

 

 וארגוניה במאמר: ד"ר דניאל הרטמן, נשיא מכון הרטמן, יוצא להגנת הקרן החדשה

 מחוץ גודרים הם, לומר מותר ומה אפשרי מה לקבוע בלעדית סמכות לעצמם ליטול "ברצונם
 יי'ג, בצלם, ווטש מחסום, גולדסטון - ל"ובחו כאן היהודית מהקהילה גדולים חלקים לתחום
 כאויבי יחדיו קובצו - תומכיהם על - אחרים רבים ועוד לישראל החדשה הקרן, סטריט
 )YNET(אתר     היהודית" בקהילה הקביל לגבול מחוץ שנמצאים וכמי ישראל

 

 

 :כ', מג"ד (במיל') שהשתתף בסדנת מחצבי"ם
. זה היה כמה ימים לפני היינו בכנס של האוגדה במכון הרטמן, במסגרת סדנת מחצבי"ם

פסח האחרון. כל האוגדה, מרמת מ"פ עד למפקד האוגדה. את הכנס פתח האלוף יאיר 
צה"ל מעדיף גולן, סגן הרמטכ"ל. רוח הדברים הכללית, גם אם אני לא מצטט מילה במילה: 

. הוא הדגיש שהוא מוכן לעמוד שיפגעו חיילים כדי לא לפגוע בפלסטינים חפים מפשע
 לאמא שהבן שלה נפל כדי לא לפגוע בפלסטינים. ולהסביר 

  

סדנה  -קורס "ייעוד וייחוד" 
חינוכית בת שבועיים אותה 
מחויב לעבור קצין כתנאי 

 לקבלת דרגת רס"ן

 

תכנית  -תכנית "לב אהרון" 
ביחידת מחצ"בים שמועברת 
ע"י מכון הרטמן לקצונה 
הבכירה בצה"ל, השתלמויות 
לסא"לים, אל"מים, או לסגלי 

  פיקוד בכיר יחידתיים. 

טביעות האצבעות הישירות 
של מכון הרטמן ניכרות 
במסמכים של חיל חינוך. 
שיטות וכלים נבנו, בחלקם על 

 פי "המודל של הרטמן". 

ככלל, התפיסות של 'תורת 
החינוך' מעוצבות על פי 
התפיסה ה'פלורליסטית' של 

 מושגי הזהות.

 

גיבוש  
"תורת החינוך"

הטמעת רוח במסמך יסוד  
"תורת החינוך"

תכנית 
" לב אהרון"

בים  "השתלמות יחידת מחצ
ל"לקצונה הבכירה בצה

קורס  
"ייעוד וייחוד"

ן"תנאי לקבלת דרגת רס

מכון הרטמן מקבל תמיכה 
 1מהקרן החדשה לישראל
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