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 לכל ראשי המכינות והשלוחות, 
 
 

 עצרת משותפת של כלל המכינות הקדם צבאיות ביום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רביןהנדון:  
 

לראשונה בתולדות מפעל המכינות הקדם צבאיות, הבשילה יוזמה של ראשי מכינות מכלל מנעד ומגוון 
לרצח ראש הממשלה, משחרר ירושלים, רב אלוף  25-המכינות והחלטנו לקיים עצרת משותפת ביום השנה ה

 .קבועה של עולם המכינות הקד"צ מסורתבכך מיל.( יצחק רבין ז"ל, בתקווה שתיפתח )
 

ההחלטה להתחיל לציין ביחד את היום הזה, באה בתקופה קשה מאד בישראל של מחלוקת ומתח ציבורי שיש 
 מי שטוען כי הן מזכירות את האווירה בישראל טרם הרצח של ראש הממשלה.

 
מרות המחלוקות תחת חזון משותף כמי שפועלים לאורה של המחויבות לגשר על הפערים ולפעול יחד ל

המתכנס לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אנו מאמינים שההחלטה הזו והניסיון הזה 
 באים מאד במקומם גם אם נקבל ביקורת כל צד מ"המחנה" הפוליטי שלו.

 
 פרטי האירוע:

סבלום, ניצנית ריקלין, אסף שור והח"מ. כולל את: ירון יצחק, יאיר טיקטין, שי וייצוות ההיגוי של האירוע 
 עוזרים לנו מטה המועצה וצוות המדיה בראשות יורי ונועם ובשיתוף צלם ואנשי מדיה חיצוניים. 

 
 :תוכן האירוע

 20:00בין השעות  28.10.20האירוע כולו יצולם וייערך מראש וישודר בפייסבוק לייב או מתכונת דומה, ביום ד' 
 עולם המכינות, וכמובן מי שרוצה מהציבור הישראלי, יצפה בעצרת. , במטרה שכל21:15עד 
 

 מבנה כללי:
האופן שבו כל מכינה בוחרת ללמוד ולעסוק באירוע הרצח ומשמעותו  במקוםאינם באים העצרת והטקס 

. אנו בחרנו לעסוק במסגרת הטקס בזווית מסוימת שנראית לנו מרכזית , כי אם בנוסףלחברה הישראלית
 ושומרים על היחד גם כשישנן מחלוקות חריפות, איך לא פורמים חוטים מחברים.ומשותפת: איך משוחחים 

מקורות והמכינות שיבקשו לקייים הכנה לימודית לטקס יוכלו להיעזר  משולב ורשלח מערך שיעייבהקשר זה 
 בו.
 

 חשוב! -השתתפות ראשי שלוחות ומכינות
 הטקס עצמו ישלב קטעי קריאה סרטונים ומעברים מוזיקליים.

כאמור הדוברים הדוברות וקטעי ההנחיה והקישור יצולמו מראש, אולם אנו מבקשים שחוט השדרה המקשר 
כינות ושלוחות להגיע מות שולשם כך אנו זקוקים לכם ראשי ורא 21.10.20של הטקס יצולם בכיכר רבין ביום 
)נחלק במקום חולצה    .אנא התנדבו והגיעו!!!שתתפים בטרס בנחל צפית. כדי לקחת חלק בטקס, בדומה למ

 לבנה ייחודית לאירוע, אנא בואו במכנסיים שחורות/כהות(.

חד קריטית לצורך הצלחת הנראות והמשמעות מכינות ושלוחות מכל הקשת י זיכרו שעמידת ראשי וראשות
 של השותפות, לכן אנא בואו!

 .20:00עד  18:00משעה  נודיע בהמשך פרטים איך ולאן להגיע, מעריכים שמדובר בצילום שייערך בכיכר בערך
 
 
 



 

 

 
 

 לידיעה כללית
בנוסף לאמור לעיל צוות ההיגוי בעזרת אנשי המדיה ייעזר בשלשה זוגות חניכים שיראיינו שלושה אנשי ציבור. 

 קטעים קצרים ישולבו בטקס והראיונות במלואם יועלו בנפרד לאתר המועצה.
 

 אנו מתרגשים ומצפים לאירוע ובהמשך נפרט גם פירוט מדויק יותר של המשתתפים.
 

 יודעים..... םצר כמו תמיד, המלאכה מרובה מאד, ובעל הבית אתהזמן ק
 

 , מבקשים שתודיעו ישירות לאסף או יוליה.בהצלחה לכולנו
 

 

 להת. דני
 
 


