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 לכבוד,

 עו"ד שמואל שניידר

 ארגון לביא

 

 שלום רב, 

 

 בצה"למרצים הוגדן א הנדון: בקשת חופש מידע בנושא

פנייתך בנושא שבנדון התקבלה בלשכתנו והועברה להתייחסות הגורמים המקצועיים. להלן  .4

 התייחסות צה"ל לבקשתך, לפי סעיפיה:

 

: אוגדן המרצים המורשים להעביר פעילויות חינוך בצה"ל מצורף למכתבנו זה,  ג-סעיפים א .9

 מים שונים, ובהם:המרצים ברשימה זו משתייכים למספר תחו נספח א'. ב

 מרצים העוסקים בנושאי העצמה אישית, ניהול זמן, קריירה, מרצי העשרה והפגה :

 משפחה ועוד. מרצים אלה מורשים להרצות לחיילים בכל הדרגים.

 מרצים העוסקים בנושאי חינוך ייעודיים, כגון זהות ותודעה יהודית, מרצי תוכן עצמאיים :

ות, ערכים, ידיעת הארץ והחברה הישראלית, העצמה קידום אוכלוסיות ייחודיות, מנהיג

 נשית ומניעת הטרדות מיניות, בטיחות בדרכים ומניעת אובדנות.

מרצים בקטגוריה זו מיועדים להרצות בפני דרג הסרן ומעלה בלבד, למעט מרצים העוסקים 

 –בנושאי בחירה בחיים, מניעת הטרדות מיניות, מורשת קרב או הנחלת זיכרון השואה 

 מיועדים להרצות לחיילים בכל הדרגים.ה

 מרצים שאושרו להעביר הרצאות במסגרת  – מרצי הכשרות ייעוד וייחוד ומחצ"בים

 הכשרת ייעוד וייחוד, לדרג הרס"ן, והכשרת מחצ"בים, לדרג הסא"ל ומעלה.

 יצוין, כי אוגדן המרצים מצוי בימים אלה בבחינה בחיל החינוך, שטרם הושלמה.

שנבחרו  אזרחיים מכוניםפורטים באוגדן, פועלים בצה"ל מרצים מטעם מלבד המרצים המ

. המרצים שמשתתפים בפעילויות החינוך כאמור נבחרים לצורך העברת פעילויות חינוך בצה"ל

על ידי המכונים, באישור פרטני ומראש של חיל החינוך. אין בידי צה"ל רשימה של  מרצים 

 שאושרו כאמור.

 



צע בימים אלה הסדרה גם בתחום מרצי המכונים, אך מלאכה זו טרם חיל החינוך והנוער מב

 הושלמה.

 , הנחיית קח"ר בעניין מדיניות הזמנת מרצים. נספח ב' : מצורפת למכתבנו זה,  כסעיף ד .6

 

 בברכה,          

 גל תורג'מןרס"ן 

 עוזרת דובר צה"ל

 ב/דובר צה"ל והממונה על חופש המידע בצה"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אוגדן המרצים המורשים להעביר פעילויות חינוך בצה"ל -נספח א'

 מרצי הכשרות ייעוד וייחוד ומחצ"בים

 

 ההרצאה נושא המרצה שם

 החברה החרדית הרב אורי מילר
 ערביי ישראל ד"ר מוחמד חוראני 

 מדעי המדינה ד"ר ציפי ישראלי
מדינה ציונית, יהודית  -מדינת ישראל פרופ' אשר כהן

 דמוקרטיתו
 תקשורת סיוון רהב מאיר

 יוזמה מלכה פיוטרקובסקי 
החברה שתי הרצאות: אחת בנושא  ד"ר נרי הורוביץ'

, השנייה בנושא מחקר הישראלית
 מדיניות

 ממלכתיות והחזון הציוני פרופ' ניר קידר
 מדיניות ההפרטה פרופ' דני גוטווין

 החברה הישראלית דניאל בן סימון
 ר השלישי, במעגלי צדקהמגז אסף בנר

 הקהילה החרדית הרב דודי זילברשלג
 קהילת יוצאי אתיופיה בישראל צגה מלקו

 המרחב הציבורי בירושלים תהילה פרידמן נחלון
 אתגרי הציונות בימינו ד"ר רן ברץ

 מדינה יהודית ודמוקרטית ד"ר משה הלינגר
 נוער הגבעות הרב דודי דודקביץ
 יסטוריה של המו"מהה פרופ' מנחם קליין

 מיחידים ליחידה ד"ר יום טוב סמיה
 הריבונות השלישית איבדה תקווה רינו צרור

 המגזר החרדי אביגיל קרלינסקי
 יהדות הרבה תמר אפלבאום אלעד

 זהות יהודית ישראלית אברהם אינפלד
 ביטחון לאומי, מנהיגות בצה"ל ד"ר כרמית פדן

 ימינואתגרי הציונות ב מר שמואל רוזנר
אתגרי המדינה היהודית  פרופ' ידידיה שטרן

 והדמוקרטית
 מדעי המדינה פרופ' תמר הרמן

 ממלכתיות אבי בראליפרופ'  
 ממלכתיות פרופ' מומי דהן

 תמונת מצב חברתית אוןיד"ר ניסים ל
 תובנות המו"מ ד"ר יוסי ביילין

 לימודי יהדות מר יזהר הס
 בישראל התנועה הרפורמית הרב גלעד קריב
 חינוך, תלמוד, פוליטיקה ד"ר רות קלדרון

 הבדואים בנגב מר עותמאן אבו עג'אג'



 ההרצאה נושא המרצה שם

 הפלסטינים פרופ' הלל כהן
 הקהילה החרדית משה פריגן

 החברה החרדית ד"ר חיים זיכרמן
 החינוך בישראל הרב שי פירון

 משפטים ד"ר שוקי פרידמן
 משפט חוקתי פ' גדעון ספירופר

 פילוסופיה של החינוך מירפרופ' יולי ת
 כלכלה ד"ר מיכאל שראל
 הטוב המשותף הרב ד"ר בני לאו

 העדה האתיופית ד"ר מלכה שבתאי
 הדתיים הלאומיים מר יאיר שלג

 צבא עם  פרופ' זכי שלום
 התהליכים הסוציולוגים בצה"ל ד"ר קובי מיכאל

 תחום הממלכתיות פרופ' דן אבנון
 Y-דור ה הגר חג'ג' ברגר
 כלכלה פרופ' אבי וייס

 ערביי ישראל ד"ר מוחמד דראושה
 משפטים ד"ר עמיר פוקס

 Y-למה דור? התבוננות בדור ה ד"ר נטע ארנון שושני
 תקשורת ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

הרצאה  -"חרדים, לא שחור לבן" םירחלי איבנבו
 בנושא המגזר החרדי

 מדיניות ציבורית וממשל פרופ' קלוד ברבי
 מדיניות ציבורית רופ' דן בן דודפ

 המרחב הציבורי בירושלים מריק שטרן
 גוריון וצבא עם–בן  עדי שרצר

 גיוס בנות דתיות לצה"ל מיכל נגן
 גוריון-משנתו של דוד בן ד"ר פולה קבלו

 ממלכתיות הסופר אלי עמיר
 השירות המשותף הרב יצחק ניסים

 מדינה יהודית ודמוקרטית נעה סתת ההרב
 ערביי ישראל נסרין חדאד 

 כלכלת ישראל, מדיניות חינוך ד"ר נילי מארק
 חזון לירושלים פרופ' אלחנן ריינר

 השלטון בישראל ד שרגאעד"ר אלי
 תקשורת ומדיניות ציבורית דר'' גדי טאוב

 חינוך הנוער בעידן הנוכחי רון כיתרי
 רב תרבותיות, צדק חברתי ד"ר עירית קינן

צבא עם, תהליכים סוציולוגיים  יינרד"ר אריאל ו
 בצה"ל

 מדינה יהודית ודמוקרטית גרשון הכהן
 דת ומדינה, מרחב ציבורי, יהדות דרעיאפרופ' אריה 

 רשות הרבים, יהדות ישראלית ענבר בלוזר שלם
 פלורליזם בחינוך, יהדות מיכל ברמן
 לאומיות ומדינות לאום אסף מלאך



 ההרצאה נושא המרצה שם

אל, אסלאם, דמוקרטיזציה ערביי ישר ד"ר מוהנד מוסטפא
 במזרח התיכון

 מדינה יהודית ודמוקרטית ד"ר ריקי טסלר
 חקלאות, מזון וסביבה פרופ' אייל קמחי

 כלכלה פרופ' דן בן דוד
 גיוס בנות דתיות לצה"ל ניצנית ריקלין

 צבא העם פרופ' אודי לבל
 הקהילה האתיופית בישראל יששכר מקונן

 ים לצה"לגיוס חרד זינסקיוחנוך רוג
 שהיקידום מעמד הא אושרה פרידמן

 האוכלוסיה הערבית בישראל ד"ר רמדאן דבש
 מדד הדמוקרטיה בישראל פרופ' תמר הרמן
 שילוב בין חרדים וחילונים חאן -אלישבע מזי"א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אוגדן מרצי תוכן עצמאיים

 ההרצאה נושא שם מרצה
 ישראלית, מהי ציונותערכים בחברה ה ד"ר גדי טאוב

 שואה וגבורה ד"ר גדעון גרייף
 שואה וגבורה ירון סבוראי

 שואה וגבורה סביון ליברכט
 סיפור של סוכן ומפעיל בשב"כ  גונן בן יצחק

ילדות, גיור ועולם  -על מעצבי זהות תום פרנץ
 הקולינריה

 מנהיגות משה גבעתי
 המפקד כמחנך ניב פרן

החברה הישראלית תוך התמקדות  נרי הורוביץ
 בחברה החרדית

 המזרח התיכון גיא בכור
 התפרקותן של סוריה ועיראק פרופ' עוזי רבי

 תלמוד מחשבת ישראל וחסידות הרב אוהד טהרלב
מיומנויות תקשורת וטיפול במצבי  איריס ביבר

 קונפליקט
 מנהיגות ודרכי השפעה גילי רוזן

 ויכולות אישיותמיפוי כוחות  גליה שלומוביץ'
 מצבי מצוקה, משבר ולחץ קרן אור חן
 נחישות וחתירה למטרה גיא בן דור

 
 

 ברנרד סידון

 תכנון קריירה אחרי צבא
מקורות הכח האישי עפ"י המקורות 

 היהודיים
 חיזוק הקשר בין הפרטים

העמקת הקשר בין החיילים העולים 
 לחיילים ילידי הארץ

 אמונה באחר חילי טרופר
 אקולוגיה ואיכות הסביבה נועם סגן כהן
 מניעת הטרדות מיניות שני שטלריד

תהליכים עולמיים המשפיעים על  ירון בלום
 המזרח התיכון

מנהיגות אישית, זהות ישראלית, רב  דין מירושניקוב
 תרבותיות

 בטיחות בדרכים דודו סוברה
 סיפור אישי ורכיבה הגנתית

 קיפה מינית ואונסהתמודדות עם ת נועה מימן

 בטיחות בדרכים, סיפור אישי רוני בוחבוט
 רב תרבותיות בצה"ל אלה שור רובינשטיין

 התנהלות כלכלית בני שחורי
 
 

 פנינה שניצר

 הנוער תרבות
 ואלכוהול בסמים השימוש תופעות



 ההרצאה נושא שם מרצה
תופעות השימוש בסמים ובאלכוהול 

 דרך עיני מפקדים
 נהיגה מתקדמת אורי צחי
תופעות צריכת האלכוהול בקרב  ורצמןאלה שו

 הצעירים
 אלכוהול, טבק וסמים אחרים אסתי שיוביץ

 בניית אמון בפיקוד ד"ר אפרת גיל
 פילוסופיה, מנהיגות ואתיקה ישראל שורק

 מדינה יהודית ודמוקרטית גולן להט
 מניעת אלימות דב קרן

 מניעת שימוש בסמים נפתלי חליבה
 שתלטות תרבות המערבה פרופ' מנחם בלונדיים

 ביולוגיה וטיולים דן דן בולוטין
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אוגדן מרצי העשרה והפגה

 ההרצאה נושא שם מרצה
חשיבה יצירתית, חלומות ויעדים,  אנאבלה שקד

 הצלחה ומצוינות
 ספרות ישראלית אשכול נבו

עקרונות חדשנות והשפעתן של נשים  ד"ר ארז מורג
 על התחום

 עתידנות "ר אשר עידןד
פיזיקה, אסטרונומיה, היסטוריה  ד"ר יואב בן דב

 ופסיכולוגיה של המדעים והרעיונות

 לוחמה פסיכולוגית ד"ר יניב לויתן
 מצוינות דורון אראל

 סיפורי חילוץ חיליק מגנוס
 מצוינות יעל ארד

 חוויות קולינריות ישראל אהרוני
 בימוי משחק וכתיבה מיכל בת אדם

 סיפור חיים מיכל שלו
 טיפוס הרים וצליחת משברים נדב בן יהודה
 סיפור אישי נועם גרשוני
 חינוך נמרוד אלוני

 שיפור איכות השירות עירית דורטל
עמידה בתנאי לחץ, דינמיקה קבוצתית  עמוס לויטוב

 ושיתוף פעולה
 נומרולוגיה ענת זנזורי

 סיפור חיים קרנית גולדווסר
 ריות ושיתוף פעולהאח ראם סמואל

 סיפור אישי רם אורן
 הומור שלומי אלגוסי

 סיפור חיים שרה אנג'ל
 ביולוגיה וטיולים דן דן בולוטין

 דילמות משפטיות שלי טימן
 סיפור חיים יהודה ברקן

 יצירה צרויה שלו
 אומץ לב ונחישות קיי וילסון

 סיפור חיים מורן סמואל
 אימוץ ציפי ביידר

 הפסיכולוגיה של האינטרנט מרגליתד"ר לירז 
 משפחה, זוגיות ועבודה מיכל דליות

 נומרולוגיה דב גרגור
 סיפור חיים משה גבעתי
 אופנה, לבוש ועיצוב יובל כספין

 תורת המשחקים אלעד הולנדר
 אומנות הדיבור והשכנוע עו"ד יניב זייד
 קבלת החלטות עובד יחזקאל

 ינותומצוהשראה/העצמה/ עופר בן דור
 סיפור חיים רוית נאור



 ההרצאה נושא שם מרצה
 זוגיות שי צפיר

 מסינגפור לכרכור אור לי להט
 ההיסטוריה האנושית אורן נהרי

 פריצת גבולות לתוצאות אלון אולמן
התמודדות עם לחץ ומשברים, הצבת  אריק זאבי

 יעדים
 טכנולוגיות וכלכלה ד"ר דוד פסיג

 תורת המשחקים ד"ר חיים שפירא
 בודת הזיהוי הפליליע ד"ר עזי צדוק

 תקשורת בלתי מילולית ד"ר קובי אסף
 היכולת האנושית דניאל קרן

 טכנולוגיה, עתידנות ד"ר יובל דרור
 הומור ד"ר יסעור לנדאו

 מנהיגות, הומור, יצירתיות ופרזנטציה יונתן צ'רצ'י

 סיפור חיים גרבסיוסי גינ
 עמידה ביעדים ערן שטרן

 צירתיותפיתוח י ד"ר אייל דורון
 העברת מסרים בתת מודע ד"ר גבריאל רעם

 אינטיליגנציה רגשית ד"ר עינת גלזר
 שפת הגוף דורית עוזיאל

 תרבות דיבור ושפת גוף, שיווק אישי ורדה שילה

 ניהול ועבודת צוות יובל בן עוזר
 סיפור חיים יוני בן שלום

 התמודדות עם קשיים לי קורזיץ
 ניהול זמן מלי אלקובי

 חשיבה יצירתית עם מנלהנ
 משפחה וזוגיות לצד קריירה עופר מלמד

 ,יכולת הנעה הגשמה עצמית מצוינות, קרן ליבוביץ'

 מניהול אישי למנהיגות רוני פורת
 סיפור חיים רועי סדן
 סיפור חיים אנדי רם

 כלכלת ישראל פרופ' יאיר זימון
 קבלת החלטות פרופ' יוסי יסעור

ודדות עם לחץ, עמידה ביעדים, התמ בוני גינזבורג
 עבודת צוות

 סיפור חיים רום בן אליהו
 חשיבה חיובית, אינטואיציה אלעד סקר

 מתקפת הסייבר גיא דגן
 סיפור חיים יובל קדוש
 סיפור חיים גל פרידמן

 משחקי חשיבה, אתגר, ויצירתיות עופר הולנדר

 שפת הגוף ןליאור אקרמ
 קבלת החלטות ד"ר אלכס קומן



 ההרצאה נושא שם מרצה
 סיפור חיים אליס מילר

 מסעדנות שי אראל
 חשיבה יצירתית ירין קימור

 זריקת אנרגיה לחיים ערן שחר
 כישורי חיים צבי ברק

 על האומץ להיות בלתי מושלם רועי בן טולילה
 הומור, מזל וחשיבה יצירתית רפאל כהן

 סגירת חובות גלית בנגלס
 זםעל הספקטרום של האוטי חגית רון רבינוביץ'

 סיפור חיים ליאור רז
 טאלנטים בתקשורת ובארגונים יאיר ניצני
 שפת גוף פישר-ענת הכט

 אינטרנט לאביב פרנק
 רכבים ללא נהג

 קבלת השונה -"החיים עם אוריאל" דני אור פוקס
 הגשמת חלומות יובל אברמוביץ'

 רעות ומקצועיות אולאורן בליצב
 סיפור חיים דרור פלטין
 בינה מלאכותית והמוח ראלון טלמו

 התמודדות עם השכול אורן אלמוג
 כפלי לשון וחידות הגיון דקל בנו

 על הפחד להיכשל מיכל שרגא
 העצמת נשים הולי שוורץ

 סיפור חיים טובי סאו
 סיפור חיים איתן חרמון
 סיפור חיים עדי דויטש

 הצלחה אישית איתם ישראלי
 כוח נשי לינור אברגי'ל

 המסע של ילדי טהרן מןדליה גוט
 ייעוץ והכוונה לחיים יעילים עמוס רולידר

 העצמה אישית ומנהיגות חנוך בודין
 שקט נפשי ד"ר יוסי שלו

 ממשבר להזדמנות יואל שרון
 זיכרון ערן כץ

 בישול ואירוח אקרמן -תמי סירקיס 
 חוכמת ההמונים ליאור צורף

 הפרעות קשב ולקויות למידה גלי שני
 אובדן ושכול אבליןאתי 

דרכים להתמודדות עם התנהגויות  ורד ביבי
 קצה

 להקת הביטלס יואב קוטנר
 כלכלה נגה קינן

 כלכלה פרופ' דן בן דוד
 בריאות נגה חפץ שכטר
 כלכלה אוריאל לדרברג
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